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.República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 1990

BRASlLIA;DF

CONGRESSO NACIONAL _ ____,
Faço

saber

que

o

Congresso

Nacional aprovou,_ nos termos dQ art. 49,

1nG:iso 1, da

Constituição. e eu. Nelson Carneir-o, Presidente dó' Sénado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
NO 53, DE 1990
AJ;Ircva o texto do Acordo de Cooperação Cultural e fducactonal entre o Govern~ da
República Federativa do Brasil e o Governo.da _República do Equador, celebrado em

Quito, em 28 de outubro de 1989.

Art. 1 ,g_ -É aprova.do o texto c;IO Acordo s;te Cooperação Gul tu r a 1 e Educa c i Oll;;l; 1 entre o Gqda~- RepUb 1 i ca do
Equador ,
Ce 1ebradõ
verno da República Federativa do Brasil e.-....o Governo
- -<
. --em Quito, em 26 de outubro de 1989.

Art.

sul~ar

-"··- ... -

Clj .... ~ 0.C

Art.

em

2~

São sujeitos à aprovação do Congresso Nac1onal quaisquer atas que possam redo referido
Acordo. bem COmo aqueles que se destinem a estabelecer-lhe
'

~evisão

___..,,..,..,.,.,...+ .. ro.aco

... UUitJ I "'111.::;;11'-~' ....... •

3~

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

senado Federal, 3 de dezembro de 1990.

Senad9r Nelsqn CaMneiro, Presidente .

•

regulam suas relacõ~ culACORDO DE COOPERAÇÃO Cl!LTURÀL que
a) o interCámbio de profesSoE EDUCAÇIONAL ENTRE ·o -GÓVERfJO turaiS, ·--res, escrito~es, compositores,
-'--"'- -pintores, diretores teatrais e
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
Acordam o seguinte:
BRASJ L E O GOVERNO
cinemato~r"'"áficos,
artistas~
cantores, -mús.i cos; regént·es de
DA REPUBLICA DO EQUADOR
ARTIGO I
.orquestra, sólistas de balé,
O Governo da República Fede~scultores, ar9uitetos, arqueo
presente
Acordo
rege
todas
o 1 ogos, antropo 1·ogos restaurarativa do Brasil e o Governo
as
iniciativas
e
atividades
de
dores e outros peritos em bens
da
República
do
Equador
(doravante denominados "Partes
contratantes") ,

Inspirados
pelo desejo de
fortalecer os laços comuns de
amizade e compreensão existentes ent~e os seus dois povos;

caráter cultura 1 , ·acadêmico. culturais_, eSportistas e estueducativo e esportivo làvadas dantes de n1ve1 superior;
a efeito pelo Governo e pelas
instituições· competentes
de
b) a t_radução 'e publ i ca:Ção de
uma das Partes Contratantes no obras -1 iterar--ias e artfstícas
terri~ório da outra.
da outra .Parte Contratante;

ARTIGO II
e) o
intercâmbio de 1 ivros,
Partes
Contratantes publ i caç5es cu 1 tu r a is e
de
Inspirados pelo prop6sito de promoverãO o i ntercãmtli
o e a informação sobre_ .museus, • bi ..
desenvolver o conhecimento mú- cooperação' bi.laterã_} nos
cam-· bliotecas e outras instituituo, através do fortalecimento
da cultUra, educação~ qos çõ~~ culturais;
das suas relações culturais e . pos
espbrtes,
obsel"vadas
as
T"'es..;educacionais, e
pectivas legislações e normas
dl e
intercâmbio de missões
,educacjonais, c~lt~rais, tuAnimados pelo espirita de in- vigentes.
- ARTIGO III
rfstfcas e esportivas: qüe-· 5 e . .
t&~ração ,que
impulsiona
os
pa1ses do continente e no injam de interesse recíproco e
tuito de atualizar os instruA coop~T"'ação entre as Partes que tenham sido previamente
.. m.entos
jurid~co_s
bi1ÇI.terais-Contratantes ~otnpreenderá:
· acordad.a_s ;. e
A:s.
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EXPEDIENTE
eENT110 GIIÁACO DO SENADO fEDEIIIAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral 'do Sen•do Federal

OIA..oDO C - M O MACIONAL
Impresso sob • rnPOnwbtl~ ct. Meu do $eqdo F...,al

AGACIEL DA SilVA MA_IA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARlOS OE BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTÓ COUTINHO MADRUGA
o.,etor Adjunto

ASSINATURAS

.

3.519,65
..Cr$
-

-~

indicando
o outro_ .serâ c_ondicionad~ à
ae) a organização dE!: man-ifes- aperT'el'Çõâmento,
tações cu 1 tu r a 1s.
tais como número de b_o_tsas -de estudo _e presentação •. por_ parte -do" 'fnexposições, conferências, re- estág=r_os rios- n·fvei s prof i ss i o- teressado, de cert i f'f:Cactçr- -de
presentações teatrais, mostras nal e executivo a serem afere- aprovação de estudos-reãlizacinematográficas.
apresen- cidas, etn _cada especialidade, dos, devidamente recOnliecfdo e
estudan~es
universitários legalizado pelas autoridades
tações musicais, espetáculos a
de dança, exibições circences que te_nh_am cursado a maior co_mpetentes do país ae origem.
parte de seus~estudos superioe certames esportivos.
_
2. A reva 11 dação __ e_ o reconhe:-res. a graduados, profissio2.
A fim de implementar o nais liberais e artistas da cimento de estudos realizar;
!?arte.
previ amen.te se-ão em conformidade com a
presente Acordo, as
Partes outra
legislação do pafs onde os esContratantes
estabelecerão se l ec i ona~os ._
tudos tiverem prosseguimento.
programas
bianuais
de
ARTIGO VI
intercâmbio, que incluirão a3. Em.qualquer caso, a transtiv1dades de cooperação, assim
como
condições financeiras,
1.
Cada Parte Contratante ferêncta se subordinará à préentre outras. essenciais para dará a~conhecer à outra, a- via aceitação da instituição
de ensino na qual o estudante
o seu cumprimento, inclusive n 1
t
·
d' 1 á
quanto à admi ssáo e sa f da de
UéL men e. e_ por v1 a
1p om - desej~ ingressar.
materia1 artfstico
obras de t__i_c_a! '? numero de estudantesARTIGO IX
arte, material didáiico- e e- _--eo-r:~en1o da outra. Parte que
qu1pamento cultural e educai:;_ ~l1Q:.Q_erão_obter __ ---~atr1 cu la, sem
vo
-prestaçao
âe
exames
de
1.
As Partes Contra·tantes
'
~dmissao, na primeira série de co~cordam em
estabelecer uma
seus
estabelecimentos
de
ensiComissão
Mista Cultural, comARTIGO IV
-no superior, CO:!JI isenção de posta por representantes dos
órgãos competentes de· ambos os
1.
As Partes contratantes todas as taxas escolares.
-Governos, à qual caberá:
comprometem-se a conceder matriculas de cortesia, indepen- -~. _Os estudantes beneficiados .a) elaborar o~_-=_-programas biadent~mente de vaga, com
a
i- por- essa meãlda serão" seleciosençao de concurso vestibu1ar, nadp~ por~~uma comissão inte- nuais ~e intercâmbio cultural,
e esportivo e vea estudantes de ambos os pai- graOa pOr rep~esentantes ofi- educac1onal
Tar pelo seu desenvolvimento e
ses
dependentes de funcio- cia,i~--~~ --ª'!!'_lbas as Partes.
pelo
da
cooperação
nestas manários da outra Parte que fi3.
Tais estudantes ~emente térias;
gurem
na
respectiva lista
poderão _obter
transferência
diplomática ou_c~~sular.
b) propor medidas para o apara ~estabelecimentos simila2: .--Os estudarltes que se bEme- res de seu pais de origem ao perfeiÇoamento da execução de
. -_
ficiarem com a matricula de fim de um perfodo minimo de presente ~corda.
cortes i a estarão Suje i tos ao dois anos letivos, com aprova2.
A
COmissãÕ--MiSta
-'Cultural
pagamento de taxas e anuidades ção integral, é. respeitada a
que. forem cobradas e~às normas legislação vigente sobre a ma- reunir-se-á alternadamente em
Brasil_la e em Quito a cada 2
que regulem o ensino superior téria em cada Parte.
anos, ou de acordo com a connos· dois países, exceto no
veniência das Partes ContraARTIGO VII
caso de estudantes-convênio.
tantes.
- -~
Os
diplomas e títulos para o
3 .. Os pedidos- de matricula
3.
As decisões e recomendaserão transmitidos às univer- ex-ercfcio de profissões 1 1besidades pelo Ministério das rais e técnicas, devidamente ções estipuladas nas reuniões
expedidos
por da Comissão Mista Cultural deRelações e.-xtãrior.es local, de- autenticados,
pois de comprovado se o reque- insti·tuições de ensino supe- verão constar de uma Ata Firente faz jus ao
estatut_o ri qr de umã_ das partes a na- nal, feita em dois text.os orici ona ls- __,da outra, terão plena ginais. em português e castediplomático ou assimilado.
ambos
igualmente
validãàe nO Pais de origem do lhano,
inter~ssado,
satisfeitas as autênt 1 cos.
ARTIGO V
forma-l idades 1 ega is de cada
ARTIGO X
Dentro do programa bilateral Parte,de cooperação cultural, educaNo ihterv~lo das sessões da
ARTIGO VIII
cional e esportiva, cada Parte
Comissão MiSta Cultural, todas
Contratante comunicará à ou~·
tra,
anualmente e por via
1. A transferência de estu- as negociações pertinenteS à
diplomática. a relação -dos dantes de um dos países para realização dos programas pecu_rsos de pós-graduação e de _estabelactmento de ensino do ~~dicos dê intercâmbio cultu-
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ral, educaciona1 e esportivo.
bem como dos mecanismos financeiros para a execução destes,
serão
realizadas
por
via
diplomática.
ARTIGO XI

Cada uma das Partes Contratantes protegerá os direitos
autorais das obras educativas,
científicas, literárias e artísticas da outra Parte, de
acordo
com
a
legislação
aplicável
em cada um dos dois
países.
ARTIGO XII

As Partes Contr~tantes estimularão -as visitas de equipes
esportivas e o intercâmbio_ de
treinadores e especial is-tas em
educação física e esportes entre os dois países.
ARTIGO XIII

greS-Sos,
Conferêncí as, fEfs~ ivais de arte e bUtros encontras culturais. educacionais e
esportivos de caráter internacional que se celebrem em cada
país, e para os de caráter nacional
que as Partes_Contratantes jul~arem conveni~nte.
ARTIGO XVI

Dezembro de.1990
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ARTIGO XIX
As Partes Contratantes se

1.

notificarão sobre o cumprimento das respectivas formalidades legais internas para a_entrada em ·vtgor do pr'esent-e Acordo, o qual passara-a vigorar uma vez que ambas as Partes
tenham
fe i to
ta 1
hot 1 f 1 cáção.

As Partes contratantes poderao celebrar Ajustes Comple2.
Qualquer uma das Partes
mentares ao presente Acordo, poderá,
a qualquer tempo, . dar
qUê vfsem à criação de progra- o presente
Acordo por terminamas de trabalho entre univer- do, por via diplomática e com
s1 dadeS e Outras i tiSt i tu'l"ções seis meses de antecedência.
de ensino superior, bem como
cu 1 tu r a is, de amOOs os--países,
que desejem cooperãr nos cam3. A meno.s que as Partes Conpos da cul tura;--educação .e esdecidam
em
portes, em conTOrmTããde-com os tratantes·contrário,
o térmihó dO predi spos i ti vos deste Acord_E~<
sente Acordd não prejudicará
prog~amas em andamento.

ARTIGO XVl I
As Partes Contratantes conce-derão facilidades para que oelegações da oLft'ra Parte poss·am
As Partes Contratantes consiefetuar visitas e prestar as- deram que, devido à vinculação
sess-oramento técn·; co a- bi b 1 i o- cada vez mais estreita dos
tecas, arquivos, museus e ou- canta tos i nteramazôni cos,
é
tras instituições culturais e indispensável
impulsi_onar os
educacionais, segundo a regu- p-rogramas bilaterais e
íncre1 amentação
vi gente em cada menta r a cooperação cultura 1
país.
__ no âmbito do Pacto Amazõnico.
Consideram, assim,
que_ deve
fomentar-se o intercâmbio enARTIGO XIVtre as instituições que se oAs p-artes Contratantes, cans- cupam atualmente Q~.stes-_- assune i en_t13S da i mportânc j a do de- tos, bem como todo programa
senvolvimento turfst1co entre neste campo.
os dois países, sé corriprometêm
AR:UGO
XVII
L
a estudar,
com a brevidade
possfvel, uma proposta de con~ou a 1 quer_ mb.di fi cação ao p~e
vênio no _campo tur:fstico.
sente
ACordo,
ou
a
sua
revisão,
deverá- ser proposta
ARTIGO XV
por esc ri to e ent·rará em vigor
As Partes c-ontratantes convi- depois de sua aProvação por.
darão representa~tes para con- ambas as Partes co:.o.trã:tantes ·.

-ARTIGO XX

o

presente Acordo subst i'tu irá, d~sde a data de sua entrada em vigor,
o Acordo de
Intercâmbio
Cultural
e
Científico entre o Brasil e o
Equador - celebrado na cidade
de ouito,
em- 12 de julho de
1973.

Feito--em Quito, aos 26 dias
do mês de outubro de 1989, em
do i s eXemp1 a-res o r- 1 g i na TS, naS
lfnguas portuguesa e castelhana,
sen·do ambos os textos igualménte idênticos.
Pelo
GoVernO'dà República Federativa do Brasil -(aSsinatUra i- l~gfyel) - Pelo Governo da Republ ~ca
~
do
Equador:_
( ass 1 natura i 1 egfve·l ) ,

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 197• SESSÃO, EM
3 DE DEZEMBRO DE 1990
1.1

ABERTIJRA

1.2

EXPEDI Ef'JTE

_ 1 .2.-2

Secretário
Deputados

1 . 2 . 1 - Mensasern do Governador do Distr1to Federal

N•
118/90-GAG.

145/390-DF
na
or i

DAS,
no · Ouàdro dê- p-essoa 1
do Distrito __ Federal
e dá
outras providên__c-jas.

(n•

~em),

submetendo_à delfberaçao do
Senado o Projeto de Lei ·do
DF n~ 66/90,
que cria e
transforma cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores-

Oficio do Sr. 11:a

da

Câmara

dos

Encaminhando à revisão do
se_n__?do autó~rafOs ·oos sent~s pt'OJ e tos:
_-_
-

gu'l

-

Projeto

de Decreto Leri"' 109/90
(n"'
ria
Câmara
dos
Deputados),
que aprova o
ato ___ que renova, de acordo
com o art. 33, § 3-"-.-da Lei
~;;~islativo

_256/90, _-

n.D.

4. 11 7,

de 2.7 de ã9os"to
por dez anos,
a
partir de 28 de fevereiro
de i 98_$ ,_ a_ perm1 ssãO autor'""
gada à Sociedade rádi_o CLUbe São_ José dos __ Campos
Ltda.,
através da Portaria
n"' 214, de 20 de fevereiro
_de
1979,-parã -exRl-orar. na
Cidade de_ são _JOSé __ Clos Campos,
Estado ___ de São Paulo,
serviço de radiodifusão sonora em freqOênci a mo·dul ada.
de 1962,

-Projeto de Oecreto_Legislativõ n~ 110/90
(n~
259/90,
na
cârna·ra·
do·s

Dezembro de 1990
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Deputados), que aprova 9
ato que outorga concessão a
TV Minas Sul Ltda .• para
explorar,
pelo prazo de
quinze anos, sem direito de
exclusivi~ade,
serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Varginha, Estado de Minas Gera is.
- Pro~eto de Decreto Legislat,vo nA 113/90
(n~
307/90,
na
Câmara
dos
Deputadosl, ~ue aprova o
ato que autoriza a ~refei
tura·Municipal de Jaguariúna a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direi~o de
exclusividade, serviço de
radiodifusão
sonora
em
freqOência
·modulada
com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Jaguariúna, Estado de São Paulo.

1.2.3- Pareceres.
às

Referentes
matérias:

seguintes

-Projeto de Resolução ----'n-R:
16/90, que altere o Regimento
Interno do Senado

Federal.

-Substitutivo ao projeto
de Lei da Câmara n~ 47/88,
que dispõe sobre o. controle
da produção,
importação.
exportação
e consumo de
clorofluorcabonos.
de Lei da Câmara
na
Câmara dos Deputados), que
concede pensão- especial a
Dol o_res O:r_umond de And_r:'ade.
--~rojeto

nA 45/89.. ( nll. _ .560-B/88,

- projeto de Lei da Cámare

n~

68/89 (n" 2.648-8/89. na

o r- i gell)) , que Q.i spõe sobre a
Deputados), que apróva o
atç que outorga permissão à
Prata FM s/c Ltda .• para
explorar. pelo prazo de dez
anos~ sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão sonora _ em
freqOêDé i a -modu'l ada , na c i da de
de A~uas da Prata, Estado
de Sao Paulo.
- Projeto
gislativo

de__ Oecreto Le-

n~

111/90

(n~

266/90,
na
Câmara
dos
Deputados), que aprova. o
ato que outorga concessão à
Rádio Vale dO, Rio Paraná
Ltda .• explorar, pelo· prazo
de de~ anos, sem direito de
exclusividade. serviço.-· .de
radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente E Pi táci o, Estado .-de
São· Paulo.

- Projeto ·de Decreto Leg1slatlvo n.R. 112/90. (nA
275/90;
na
Câmara
dos

caracte~ização
de simbolo
que permita a identificação
de ~e~_soas portadoras de
deficiência auditiva.

Proje~q_

n~

de

Lei da Câmara

74T90-~(nSt1.871-B/89,

·na

origem), que revoga o art.
da Constituição
das
leis do Traba1ho-CLT, aprovada pelo Decreto-lei nll.
5.452,
de 1t<. de maio de
508

1943.

-- Projetes de Lei do senado n.R.s _,94/B~-cômplementar,
e 214/89-Complementar, que
dispõefm- SObre a relação de
empre_go
protegida contra

~~~~~_Sf).~·~u~ãt?_!~rá~la ~~t~~~
pró~j

dénci as.

- Projeto de Lei do Senado
n~ 88/ª9-Complementar,
que
regu 1 a·- o di rei to de greve
dos servidores públicos ctvis e dá outras providências ..

Projeto de Lei do Senado
n.st ·136/90, ··que dá nova r-edação ao inciso III do artigo 484 do C6digo de Processo Penal (Decreto-lei n~

3931 de 11 de

1941).
-

- !?r_oj e to de Le 1 do Senado
nA ~94789, que dispõe sobre
a ----se l·eção de 1oca i s, a contrução, o licenciamento, a
._operação, a fi sca 1 i :zação,
os custos, a remuneração, a
responsabilidade civil, as
garantias dos depósitos de
rejeitas ~adiativos e dá
outras prov1dênctas.
- Profãtc) de Lei do Sena.do
nA 383/89, que mod1f1ca o
parágrafo 2~ do art. 77 da
Le1 nA 7.209. de 11 de julho de 1984, que altera
dispositivos do Decreto-lei
nll. 2848, de 7 de dezembro
de 1940- Códi9o Penal e dá
outras providencias.

- Projeto ·-de ·Lei do Senàdo ·
27/90, que institui renda mehsal vitalícia em favor das pessoas portadoras
de dificiências e_ dos idosos, nos termos do art.
203, inciso V, da Constituição Federal, e dá outras
providências.
n~

- Projeto de Lei do Senado
nll. 43/90, qUã a 1 ter à o artigo· -"2-94, -da Lei nll. 5.869,
de _11. de
janeiro de 1973
-(Ç&d~g~.. de Processo C'1v.i 1).
· -· pr6Jeto· de Lei do Senado
h 2 82./90,. que dispõe ·sobre
a fiscalização das relações
de trabalho e dá ou~ras'
pr9vi dênc i as.

dezembro

de

~ei do Senado
Complementar,
cria a Região Metropo-

PrÓjetõ de

nA 146790

que

1 i ta na de

~ão

Luís .

-

- Projeto de Lei do senado
n~ 179790, que dispõe sobre
o regime de prestação de
ser-viços públicos pela inciativa privada,
previsto

no.artigo -175 ·da Con$titui-

ção,

e

regula a concessão

de obra -púb 1 i ca.

1.2.4

-

Pres 1dênc 1a

-

Prazo

ComunicaÇão

da

para apresentação

de emendas ao Projeto de
Lei do OF n~ 66/90 e aos
Pro~

e tos de D.ecretos Legi s-

l'atlvos

- Projeto de Lei do Senado
nA 123789, que estabelece
diretrizes para uma politica nacional de habitação
-rur'l.'il e dá outrr-as providências.
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n.s~.s

109 a 113/90.

lidos no Expediente da presente sessão.

1.2.5
pr-ojeto

Leitura

de

- Projeto de Lei do Senado
221/90, de autoria do
Senador Francisco Rollemb_e_rg. que torna indisponíveis os veículos envolvidos
em ac_identes de trânsito.
n~

1.2.6- comunicação
- Do S~nador Jorge Bornhausen, que se ausentou do
Pais,
no
período
de
29.11.90 a 30.11 .90.

1.2.3 - Oficio.
N~ 93/90, do Presidente
da Comissão de .Constituição, Justiça e Cidadania,
comunicando a votação unânime. pela inconstitucinalidade do Projeto de Lei do
Senado n~ 146/90, que cria
a Região Metropolitana de
São Luís.

1.2.8
comunicaÇão
Pr-es1dêncta

da

- Arquivamento em definitivo dQ projeto de lei de
Senado n~ 146/90. de-autoria
do
Senador
Edison
Lobão.

1.2.9- Oficies
~- N~

6/90,
dÕ Presidente
da CóiliisSão de Assuntos Sociais,
comunicando
a
aprovâção do Projeto dà Lei
do Senado_ n~ 123/89, que
estabe·1ece-·diretr1zes para
uma pol ít1ca nacional · de-
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habitação rural e dá outras
~-----o·"

provi denc1 as.

_

- N~ 7/90, do Presidente
da Comissão de Assuntos Soei a i. s,
comunicando a aprovação do Pr-_ojeto de Lei
do

Senado n~ 294/89. que dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o l i cenc_i amento, a operação, a
fiscalização,
os custos, a
remuneraçao, a responsabilidade civil, as garantias
dos depós-; tos

radiotivos
e
providências.

-

N~

de

dá

rejei tos

outras

95/90, do Presidente

da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania,
comunciando a aprovação, em
turno suplementar. o Projeto de Lei do Senado n~

383/89, que modifica o § 2A

do art. 77 da Lei n~ 7.209,
de 11 de julho de 1984, que
altera
dispositivos
do
Decreto-lei n~ 2848, de 7
de dezembro de 1940-Código
Penal, e dá outras providências,
nos
termos
do
substitutivo o_ferecido pe'l_o
relator.

- N2 93/90, do Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n~_27790, que institui renda mensal vitalicia
em favor das pessoas portadoras de deficiência e dos
idosos nos termos do artigo
203, inciso v. da Constituição federal e dá outras
providências.
- N~
96/90, do Presidente
da Comissão de Constituição,
justfça e Cidadania,
comunicando a aprovação, em
turno suplementar, o Projeto de Lei do Senado nR
43/90, que altera o artigo
294 da Lei nR 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil),
nos
termos do substftutivo oferecido pelo relator.

- NR 11/90, do Presidente'
da Comissão de Assuntos so~
ciais, comunicando a aprovação do projeto _.de Lei do
Senado n~ 82790, que dispõe
sobre a fiscalização das
relações do trabalho e dá
outras providências.
- N~ 94/90, do Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
comun i canelo a aprovação do
Prejeto de Lei do_ Senado n~
136790, que dá nova redação
ao inciso III do artigo 484
do Código de Proce_sso Pena 1
Decreto-Lei n~ 3931.~ de 11
de dezembro de 1941 ,J

Dezembro de 1990

-.N 2 __ 97/90~ do_Presidente
da Comissão de Cqnstftuição.
Justiça e Cidadania,
comunicando _a aprovação d_o
Projeto de lei do Senado n~
179790, que· dispõe sobre o
regime de prestação de serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no
art. 175 da Constituição, e
regula a concessão de obrã
pública, com emendas n~s 1
e 2 2-CCJ.

1.2.10

Presidência

Comuntcaçãc

da

- Abertura
de prazo de
cinco dias para interposição de recur_s_o, para que os
Proje_tos d~ _J,.j;!:j ___dº--. Senado
n~s 123, 294, 383, de 198_9,
27, 43, 82, 136 e
179, de
1990, sejam apreciados pelo
Plenário.

1_2.11- Requerimentos
-N.I2. 4-69/90, de ur-gênci á
Para o Projeto de Lei do
Senado_ nR. 5/89, que i nst itui o Conselho de Comunica-ção Social, na forma do
art. 224 da Constituição, e
dá outras providências.

N2 470/90, de urgência
para o Projeto .de Lei do
Senado n~ t80Í90, que restabelece o Eundo Nacional
de DesenvOlVimentO Cientifico e Tecnol_ógico.
1 • 2 • 12

- · Cciii.Jn fcação

Presidência
-

ReCãb1menfó-do Ofício

S/58/90

(n~

· f6o53/90,

da
n~

na

origem), através do qual o
Presidente do Banco Central, solicita autorização
para que a Prefeitura Municipal de Marin;á-PR possa
contratar operaçao de crédito,
junto à caixa Económica Federal, no valor equivalente a 19.279.293,89
BTN, para os
fins
que
especifica.

- Prazo para apresentação·
de eme_nda~ aos_ Pro :i_ e tos_ de
Lei da Câmara n s 45 e
68/89, e 7.4, .de 1990; e aos
Projetes de Lei do Senádo
-n.2s 94, de
1988-Complementar, e 214/89 - complementar,
em
trami :tação
conjunta.

1 .2.13- Discurso do Expe-

-·dierlte

construção de novas _ us_1 nas
hidrelétricas para evitar o
caos energético.

1.2.14. - pficio
N~
·288/90, __do Pr 1me iro
secretário da -Câmara dos
Depu~ados, solicitando_providências no sentido
de
proceder à subStituição dcis
autógrafos do Projeto de
Decreto Legislativo nR. 162B, de 1989.

1 . 2. 15

Presidência

CCnM.mi caçãc

da

Providências adotadas pela
Presidência para promover a
substituição dos autógrafos
e republicação do Decreto
Legislativo n-2 44, de 1990.
1 .3 - ORDEM DO DIA
Projeto- de Decreto Leg islativo n~ 51, de 1990 - (n.12.
218/90,
na
Câmara
dos
Deputados). que aprova· o
texto do acordo sobre cooperação cultural celebrado
entre o Governo da República federativa do Brasil e o
Governo
da
República
Democrática Alemã, em Brasflia, a 7 de março de
1990.

Discussão

encerrada ap6s

parecer favorável da comissão competente,
ficando a
votação adiada noS termos
do art.
168 do Regimento
Interno.
Oflcio n.l2. 5/54, -de-f990
(nA 135(90, na orfgem), relat1vo à proposta para Que
seja autorizado o Governo
do Estado da Bahia a emitir
e . colocar em mercado vinte
e dois bilhões de Letras
Financeiras do Tesouro do
Estàdo da Bahia
LFTBA.
Retirado. Retirado
da

pauta.

1.3.1

-Matérias aprecia-

das após _a _Ordem do _Di a ...

ReQuerimentos nAs 409 e
470, de 1990, 1 idos no E:l(".;peói ente
- da
pr'esent'e
_se_ss~~-· Aprovados.

1.3.2
Discu~so
Ordem do Dia.
SENADOR JOSÉ FOGAÇA
to Socia-1.
-

após a

Pac-

1.3.3 -Ofício

SENADOR JUTAHV MAGALHÃES Ameaça de uso de máqutna
e~tatal
para aQuel~s que
não coadunam com o Governo~
Necess 1 dade de il_l teração da
po1 ft i ca
ecoriõmi.ca
do
Goyer-no.

7623

.-Necessidade

de

N.l2. 699/90, -dO -Pr-e.Sidente
do SUpremo- Tribunal
Federal, comunicado o deferimento do mandato de Segurahça n_g_ 21 . 102-4, m:J" di a
28 do corrente mês.
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1 .3.4 - Comuntcação
-Do Senador Alberto Hoffmann, que tão logo seja pu-

bl i cacto o acórdão do Supre-.

mo tribunal
Federal
que
concedeu mandado de segurança ao SL. José Rubens

Pillar postulatório de sua
convoação para subst i t·ui r o
Senador Carlos Chiarelli,
oporá

embargos . i nf r 1ngen-

tes, conforme prevê o Regimento ~ lnterno
daQuele
Corte. A Comissão de Cons~
tituição,
~ustiça
e

Cidadania.

comunicações
Presidência
1.3.5

-

Recebimento

ção,

de

do Governo

da

Esta-do

ratificado o pedido

de __

e-

missão de vinte e dois bi~
lhões de Letras Financeiras·
do Estado da Bahia para um
títulos.

de

-' Térmi hO' do prazo para
apr_e_ªentaÇão de emendas ao
Projeto de Lef do Senado nA
335/89, sendo que ao mesmo
não
foram
apresentadas
emendas.
Término do prazo para
interposição de recurso no
senti do __de 1 nclüsão em ordem do Dia dos seguintes
projeta-s de lei i apreciados
conclusívamneté péla comissão de Const-ituição, Justiça e Cidadania:

solicita-

do

da Bahia, no sentido de ser

total

Término do prazo Para
apresentação de emendas ao
Projeto de Lei do Senado n~
377/SS_. s~ndo que ao mesmo
forma
apresentados
nove
emendas-. - · -

14.103.560.700

Projeto de Lei do Senado
106788, que estabelece
os casos em que acontecerá
a identificação crimina-l,
tornanodo eficaz o art. s~.
item LVIII, da Constituição
da República Federativa do
Bras i 1 ,
e
~dá
out·ras
n~

Terça-feira 4

t?t"ovidências. A Câmara dos
Deputados-.
.
- Proieto de Lei do Senado
104/89,
Que_ extipg_ue,
como empresas estatais, as
que
foram
def i Cftár i as,
privatizando-as ou 1iqui~
dando-~sAo Arqu;vo.
n~_

- Projeto de Lei do Senado
nA 105/89, que tor~na obr-;gato r 1 a
a pub 1-n:ãÇão de
.despesas com
publicidade
realizadas
pela
União
Federal. A Câmara dOs Deputados.

1.3.6 -Designação da o~
dem do Dia d~ prõxima sess_ã_o -~
1.4

2

Ence~ramento

MESA DIRETORA

3
LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS
~ - COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENtES

A ta da 197!! Sessão, em 3 de outubro de 1990
4!! Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Nelson Qarneiro, Pompeu de Sousa e N abor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
SRS.
ACHAM-SE PRESENTES OS
SENADORES:

A

O--Sr. J. R; Sãcratár 'i o Procederá
Lei n~ 46/89 ao or9ãniZar o
à leitUra: _d_o:.~_E;XPedi en!_e.
Gabinete do
Vice-Governador
fel basta_nte_ parc.tmoniosa na:
É J i do __g_ seguinte
estruturação e na criação de
·çar9os em comissão, dotando o
EXPEDIENTE
orgao em apreço de apenas 5
(cinco) daqueles cargos, o que
não tem permitido a ele uma
dinâmica de funcionamento mais
·c MENSAGEM
adequada, a 1 ém de não prop_or..o::
c i onar' cond_i ções pa_ra
recruDo Governador do
tamento-de técnlCós -de -~~lho~
Dtstrito Federal,
nível.
--nos seguintes termos:

Nabor Júnior_- Áureo Mel-lo·Ronaldo Aragão-- Amir Lando _
João Menezes - Carlos Patrocfnio- Alexandre Costa
João
Lobo - Chagas Rodrigues - Mauro Benevides -0osé Agripino Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha -Humberto Lucena - .Raimundo _Lira
Marco Maciel Ney Maranhão - Mansueto de Lavor- Albano Franco - Lourival
MENSAGEM NO 145, DE 1990-DF
Baptista - Ruy Bacela~- José
'(NO 118/90-GAG, na origem)
Ignácio Ferreira_-- Gerson Camata- João Calmon
Nelson
Brasflia, 30 de novembro de
Carneiro- Ronan Tito- Maurício Corrêa - Fernando Henrique 1990
Cardoso Pompeu de Sousa - ExcelentfsSfmo s9nhor PresiMeira Filho- Louremberg Nunes
Rocha -Mareio Lacerda - Men- dente do- -senado Federa 1 :
des Canale - Rachid Saldanha
A nova ordem pol ít_tca do DisDerzi Leite Chaves- Jorge
Bornhausen- Alberto Hoffmann trito Federal,- com ·eleições
diretas
para os seus dirigen- José Paulo Bisol.
-tes máximos, impõe a este GoO SR. PRESIDENTE (Pompeu de verno o entendimento __ de que as
Sousa)- A lista de presença f~nções do Vice-Governador deacusa o compare_ci mente de 38 verao adqu-i r i r uma di mansão
tendo
Srs. senadores. Havendo número muito mais ~brangente,
regimental, declaro aberta a em vista que por se tratar de
um
__
Governo_
ele
i
t.o
certamente
sessão.
estará mais ·exposto-- às presSob a proteção de Deus, ini- -sões soei ais decorrentes do
processo de escolha.
ciamos nossos trabalhos.

:·a

Dessa forma, mister se faz
que providências sejam adotadas no sentido de se criar·novos cargos em comissão, além
dérecla-ssificar para DAS101.5 o_ cargo ·em comissão, código DAS-101 -4. de Chefe da
Assessori_a Espe_cia1 da ViceGovernadc5ria.
Dirinte. do exposto, tenh~ ~
honra de encáminhar a essa lnsigne Casa Legislativa o anexo
proj~to de lef que dispõe
sobre a reclassificação do cargo
retromenci on~do
para
DAS1_01_.5, assim como a criação
dos cargos em comtssão a seguir relac.tonados, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no Gabinete do
Vi ce-Governador:

Terça~feira
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2
Assessores,
10:2.4;
4

Assessores,

102.3;

1 Assessor
OAS-102.1; e

Código

DAS-

Código

OAS-

Auxiliar, Código

Secretário Executivo, Código·-DAS-102.1.
1

Na
oportunidade. renovo a
Vossa Excelência protestoS de
elevada
estima
e distinta
consideração, - Wanderley Vallim da Silva, Governador do
Distrito Federal.

OE LEI DO DF
NO 66, DE 1990
Cria e transforma cargos
em comissão do Grupo DirePRO~ETO

ção e Assessoramento superiores - DAS, no Quadro de
Pessoal do Distrito Federal
e dá outras providências.

o Sénado Federal decreta:
Art._ 1.Q. São Criados no Quadro
de Pessoal do Distrito Fede~
ral, parte relativa ao Gabinete do Gõvernadõr, os seguintes
cargos em comissão do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores- DAS.

GABINETE DO
VI CE-GOVERNADOR
2

Assessores,

Código

DAS-

4

Assessores,

Código

DAS-

1 02.4;

1 02.3; .

1
Assessor
DAS-102.1; e

Auxiliar, C6digo

1 Secretário Executlvo, Código DAS-102.1.

Art. :2$1. Fica rec1ass1ficado
no nível 5 o cargo em comissão
do Grupo Oi_reção e Assessoramenta Superiores, de Chefe da
Assessoria
Especial, Código
DAS-101.4, do_- Gabinete
do
Vi ce-Governador.
Art. 3.2. Esta 1e i entra em vi-gorem 1.2. de janeiro de 1991.
Art. 4~ Revogam-se as díspoS1ções em contrário.
(À
Comissão
Federa/)

do Distrito

OFÍCIO
Do
Sr.
1g Secretário da
Câmara dos OeputadosÁ encaminhando à revisão do ~enado autógrafos dos seguintes
tes:
-

proje-

PRO~ETO
~

DE DECRETO LEGISLATIVO
NO 109, DE 1990

(NO 256/90, na
Câmara dos Deputados)
Aprova

o ato que renova,

de acordo com Q art. 33, §
3Q, da Lei nQ 4.117, de 27
por 10
_Lde_z__l_ anos, a parti r de 28
de fevereiro de 1989,
a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Clube
São
~osé
dos Campos Ltda., através da Portaria nQ 214,
--de 20 de fevereiro de 1979,
para explorar, na cidade de

-ae agosto de 1962,

São ~ase dos Campos, Estado
de São Paulo, serviço de
radiodifusão
sonora
em

freqUência modulada.

o Congresso Nacional decreta.

Dezembro- de 1990

16'1:5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N~ 57/90,
UE 8 DE FEVEREIRO DE 1990, DO

SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES

.

~

Excelentfssimo- S9nhoL_· PreSi-dente da Repúbllca~
Tenho a honra de Submeter à
elevaoa consideração de Vossa
Excelência o processo -de renovação de outor~a
requerida
pela Sociedade Radio Clube São
José dos Campos Ltda.. executante d_o serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada, na cioade de São -José
dos Campos, Estado de
São

Paulo.

2. Os .-órgãos competentes deste min1sterio manifestaram-se
sobre o pedido, achando-o regularmente 1nstruído, e obedecidos os requisitos legais e
téçnicos atfnentes ao prOCedimento renovatór_io, o que me
levoú a deferir o requerido.

Art.
j.2. Fica-aProvado o ato
que renova, de acordo com o
art. 33, § 3$1., da Lei nSI.
4.117, de 27 de agosto de
1962, por 1 o (dez) anos, a
3 .. A este propósito, esclarepartir de 28 de feVereiro de ço que. em v i rtude do disposto_
1989, a permiSsão oUtorgada à no art. 223-, § 3~. da ConstiSociedade Rádio Clube São José tuição, o ato renovatório _sodos Campos Ltda .. através da mente vi rã -a produzi r seus _ePortaria n~ 214, de 20 de te- feitos legais após deliberação
-v~re-; r-o-_ de 1979, para exp1 o- do Congresso Nacional, a quem
-rar, na c i da de de Sao José dos encare_ço Vo_ssa _l;_xcel ênci_Ç; se
Campos, Estado de s·ão Paul o, aigne ae en-camrnnar a-anexa
serviço de radiodifusão sonora portaria.
em f~eqüência modulada, ato a
que se refere a Portaria n~
Renovo
a· Vossã.
Ex cê 1 ênci a
32, de 6 de fevere-iro de 1990, meu_s pr"otestos do .mais profundo Ministro das_ ___ Comuni cações. do respeito. -Antônio Carlos
Magalhães.
Art. 2~· Este decreto legislaPORTARIA N.lt 32,
tivo entra em vigor na data de
DE 6 DE FEVEREIRO OE 1990
sua publicação.
O Ministro de Estado .d.âs co:--MENSAGEM
NO 124, DE 1990
municações, usando_ das atr.ibu i ções que 1 he ·confere o art.
Ex_ce-1 entfss 1 mOs Senhores Mem-- 1~. do Decreto n.2. 70.568, de
br-os do Congresso Nac1 o-na 1 :
18 de maio de 1972, e nos 'termos do art. 6$1.,
i tem II, do
Nos termos do-art. 49, inciso Decret~ n~ E8.066, de 26 de
XI r-. combinado com o §
i SI.
d_o janeiro de 1983, ~ -~endo em
art._ 223, da Constituição Fe- vista o que consta do Processo
-deral1 tenho a honra de subme- n.2. :29_1 oo. OQ189_o/as, re_sõ 1 ve:
ter a apreciação do Congresso
-~Renovar, de acordo co~ o
Na c i ena 1 , acompanhado de expo_sição de motivos do Senhor Mi- art. 33, - § 3~, da Lei n$1..
nistro de Estado das Comunica-- 4. 117. de= 27 -de - -agoS't6 de
ções, o ato constante da Por- 1962, por 10 (dez) anos·. a
taria n$1. 32, de 6 de fevereiro parti r de 28 de fevereiro de
de 1990, publ tcado no- Oiár'iõ 1989, a permisSão ,outorgada à
Oficial da União, do dia 8 de Sociedade Rádio Clube de São
fevereiro
de
1990,
que Jose dos Campos Ltda., através
"renova, de acordo com o art·. da Portaria n.2.. 214, de 2-o _de
33, § 3~, da Lei n$1.. 4. 117, de fevereiro de 1979, parã expl627 de agosto de 1962, por 1 o ra·r, na cí da de de São . José dos
(dez) anos, a partir de :28 de Campos, Estado de São Paulo,
fevereiro de 1989, a permissão serviço -de. ra·diodifusão son_ora
outorgada à Sociedade Rádio em freqüência modulada.
Clube São José dos- CampoS
Ltda., através da Portaria nSi. . I I -- A execu~o do serviço de
21 4 ,__ de 20 de fevere i r o de r adi od i fusão,- -cu_j a out-orgã --é
1979., para explorar, na cidade renovada por eSfta ·port:ari a,
de São José dos campos, E~ado reger.;-se--á pe 1o c6di go Bras ide
Te 1ecomlin i caÇões .de São Paulo, serviço de ra- 1e 1ro
diodifusão sonora em freqüên- leis
subseqüentes
e
seus
regulamentos.
-- cia modulada".
Brasília, 21 de fevereiro de
1990. ~.~osê Sarney.

III - A permissão ora renovada. somente produzirá efeitos
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legais

_Dezembro de 1990
apõs

deliberação

Congresso Naci ona 1 ,
do §
3.11.,
do art.
Constituição·-~-

IV

do

na
forma
22_3,
d_a

p_ortaria e

(À c-~-m{ úiãó'

vigor na data de sua_ publicalhães.

-Antônio

Carlos

entrar~

em vi_gor- _na_
Eu-

Qe~sya publicação:c11des ~uandt de 011ve1ra.
da~a

Esta portaria entra em

ção.

de

Educação)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO-

Maga-

III" 110, DE 1990

LEGISLAÇÃO CITADA __ .

(l'lO _259/90,

na

Câmara dos Deputados)

LEI N"- 4.117,

DE 27 DE AGOSTO OE 1a92

Institui o ~ódi~c Brasileiro de Te1ecomun1eações.

'Apr'Ovã o ato que outorga
permissão à Prata FM S/C
Ltda., para explorar, pelo

prazo de 1 O (dez)_ anos, sem
dtrelto de exclusividade,
~.servtço de radiodifusão so-

nora em freqüéncia modulada, na cidade de Aguas da
Prata, Estado de São Paulo.

CAPÍTULO V
Dos Servi ços de

Telecomunicações

o

Cong~esso

Nacional

decreta:

Art.
1"' r lca aprovado o ato
qUe outorga -pérrni ssão à
Prata
F-M .S/C Ltda,, para explorar,
pe 1 o prazo de 1 o _(.dez)
anos,
sem di.rei~o ~e exclU~ividade,,
na c i da de de Agu_as _da
Prata,
Esta.oo de São Pau1o, serviço
de radiodifusào _ ~onera
em
freqüência m_odula_da, a_ que se
~· ...•..• _
.. · ._,.__,___..,.... • • ~- ... · · ~-re_fere a Portaria n.ll. 109, de 9
de março de 1$90, do Ministro
§ ___3.Q. Os prazOs de__ concessão_ e elas _Goml.,Jn i_cações ,
autoriZação serão de 10 __ (_dez)
_Ar:t __ .-2.2~_- :ES-tli · decre-t0--1_ fi9 f s 1 ã::
anos
para o serviço de radip~
di fus_ão
sonora
e _ de
15 tive .entra em vigo_r na__ data de
(quin::<::e)
anos para -o
t€!le~
sua_ pub 1 i caç~o.
vi são, po-dendo _ser _ renovados
por
períodos
sucessivQs e iguais. se os
concess i onár_i os
houverem cumprido todas as obrigações legais e
contratu~Xc"'"~,enf;5sfin0s ..sF!nhPre.s t-'lemais, mant-ida a mesma idone:_da- bros ~~-~ong~~~so Nacional:
de técnica, finQnceira
e moral,
e
atendido
o .intereS$e
Nos 1:ermo~,-~.Qãr1:.. 49, i _nci so
públ ic.o (_a_r:t_,_ 29)_.
·
XIL combi-nado com o §
1.l< do
art.
223 ... da Constituição .Fe' •- , - \ '
• • • '
• ' • • • '
' • F ,- ,- • ' ._ • •-•- • ' ' "
deral, tenho a honra de submeter
à apreciaÇão do Congresso
Naci o na 1 , aco_mpan_hado _de Expo~
PORTARIA N~ 214,
siÇão de Mottvos dq Se__nho_r M_iDE 20 "DE FEVEREIRO, DE 1 $_79
nistro ae Estado_ das Comunica-:
ções,
o ato constante da P_orO Ministro de EstadO ·das Co- taria n.l< 109, de 9 de março de
municaçõe_s, no uso. d~s_ at:ri- 1990.,- _ publicado
no Otãrio
b.uições que 1 he con_fere o art .• , Oficial da União do dia 13 de
1 .2. do Oecreto __ n.Q. 7.0 ._5_68, de 1.8 março l:lé
1990; --que --"outorga
de maio
de._ _ _1972, e tendo_em permissão
à Prata
FM
5/C
vista o que consta do Processo L_tda.,
Para explorar,
pelo
MC
n-'<
24_0/78
(Ed_i ta 1 n.$2. praz_o de 10
(dez)
anos,
sem
12/78), _r:-_eso:l
OJreito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
I
Outorgar
permissão, de freQüéncia modulada, na cidade
acordo co_m o _art_. 32 do Regu- de Aguas da Prata,
Estado de
1 amento .dos· Servi ç_os de Radi o- São Paulo".
difusão, aprovado pelo Decreto
n.!2. 52. 79_5, de _31 de outubro de
1963, à Sociedade Rádio Clube
São Uosé dos
Campos
Ltda.,
para es_tabelecer, sem -direito EXPOSIÇÃO - DE
MOTIVOS
N"
de e>::clusivid.ade, uma estação
172/90, DE
12 DE MARÇO DE
de rad_i_pd i fusão
sonora
em
1990
DO
SENHOR MINISTRO DE
freqOência modulada, na cidade
ESTAOO DAS COMUNICAÇOES.
de São_J.osé~os Campos, EstaCo
-Excé.fentíssimo Senhor Preside São Paulo.
·dente da República.
I I - A permissão o_ra outorgada reger-se-á de acordo com a·s
De
conformidade com as atri.;.
cláusu_las baixadas
com esta buições legais e
regulamenta~
Art._ 33 ... os--serviÇos de telf:l"':'
comunicações,
não executados
diretamente pela União, poderão ser ·exploradOs por_ conces_são, auto_r-ização Ol) permi ssã9 __,
observadas as ....disposições. d.a
present:e lei ..

d_e

ve::-
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res

cométitias_q este Ministédeterm1nei
a publicayão
do Edital n,Q. 288/88, com VlStas à implantação de uma estac;.ão
de r-adiodlfusão sonor:a .. _em
freqQéncia modulada, na cidade
de Aguas da ~rata, Estado de
São Paulo.
~io,

2. No prazo_ estabelecido pela
lei,
acorreram as
seguintes
entidades:
Prata FM S/C Ltda.;
Rádio Mirante Ltda.;
Kiss Tele_comuni_cações Limitada; e
Estância
Águas
Stéreo Ltda.

da

Prata FM

3.
.Subi'net i do ·a assunto ao exame do_s_ órQãos competentes
deste Minlster1o,
as coryclUsõàs -Fof:'ã;m-na·-sen-tldõ ae Que,
sob
os_aspectos técnico~ê juri di co ,_'as entidades ~;Ji"'._oQonen
tes -sãti_sfiZeram àS eX_igér1cias
do Edí_"fã1_,_e ãoS réq0iS__it_QS
da
legislação especifiCá de radiodifusão,
4.
Nessas condiçõe~. __ à vista
da-entidàde-que se
habiíitou
(QUadro - anexo) _~ eXecução do
serviço ·objeto dõ edital,_- tenho ·'a~~ honrá ·ae· enCamihhar o
assuri"tô ã-e-,--evadá ·cons i deraÇaó
de Vossa
Excelência, encarecendo·se digne de_ enviar ZIO
Congresso
Nacionar a
aneXa
portaria de permissão.
O ato
de outorga somente virá a produzi-r seUs ·efeito~r -legais após
deliberação -do Congresso Nac i ena 1 • na forma do § · 3,Q.
do
ar·t: 223, ·aa con:stituiçãó.

Renovo
a
Vossa
Excelência
meus· protest'os _óõffia-'rS --t:fr"OfQndo respeito.
Antônio Carlos

Maga 1_ t)ães .

PORTARIA N~ 109,
. -:DE 9 DE M_ARÇO DE 1990
O Ministr-o de EstadO' da-s .. Comunic~ções, usando
das atribuições
Que
lhe coriferem. o
art. 1,Q. .do Decr.eto n~
70.568,
de 18 de ma-ló de 197_2,_ e o_
art.
3"2 dó
Reg-ulamento · dÕs
Serviços
de Radiodifl!$áO. -com
a redação dada pelo Decreto n~
88.067.
de 26 -de janeiro de
:1983, e t:endo em vista
o que
consta
do
Processo. MC n.l<.
2.sooo. 006969/8-9 ,-· CEdi ta 1 - · n.l<·
288/89), resolve:

I -·outorgar permt-Ssãó à Prata FM 5/C Ltda.,
para
explorar,
pelo-- prazo de 10 (dez)
anos. sem direito de exCTüsividade,
serviço de._radiodifu~.
são sonora em freqüêncta modulada,
na cid~de de Aguas da
Prata, Estã.dC' d~ _?ª-o Pa_ulo._
II - A permissão ora Outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro
de Teleco.municaç?es.
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leis subseqOentes, regulamentos
e cor i gações assumi das
pela .outorgada em sua proposta.

EXPOSIÇÃO

DE MOTIVOS N_~ 135 /

90, DE 9 DE MARÇO DE 1990,- DO
SENHOR MINISTRO OE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.
_

Dezembro de 199ó
R~noo;;n:r--_-- a _-vo:s-sa-- Exce1êncl.a
me-us Pr:'O!e_stos qo -m? is_ profundo respefto. - Antonio Carlos
Magalhães.

---- ~-· D~ÇREiO t\1~ 9_ff,~128, ----·
Exce l en"t-í ss i mo Senhor -Pres i. DE 9_DE MARÇO DE 19gb~
dente d=a
Repú!'_l i_~a_, ----- - -Outorga conc-essão à- R-ãdi o
De -confOrmidade -c-om as atr i ....
V?le do R;o Paraná Ltda.
buições legais e regulamentapa:ra expl'orar serViços dé
radiodifusão sonora em onda
IV
Esta pOrtaria entra em res cometidas a este Ministério,
determinei
a
publicação
média, na cídade de PreSiv1 gor
na
data
de
sua
do
Edital
n~
122/89,
com
visdente
Epitácio, Estado de
publicação.
Antônio Carlos
tas à implantação de uma estaSão Paulo.
Magalhães.
ção de r adi adi fusão sonora em
on·da méd_ia, na cidade de Pre(À ComiSsãO de- Educação.)
Ó-- Presidente dã: República,
S1dente EPitácio, Estact.á de- usando
das atribuições _que lhe
são Paul o.
--PROJETO DE DECRETO
conferem
o art. 84, item IV
LEGISLATIVO
da
Consti;;tu1ção,
art. 29
2. No praxe estabelecido pela oo ~egl:llBm!fnto_ dose _oServiços
NO 111, DE 1990
1e i, aco~;eram as ·segui n"tes Rad 1od 1 fusao, apr-ovado_ _p_e de
1o
entidades:
(NO 266/90, na
Decreto nQ 52.795, de 31 de
Câmara dos Deputados)
outubro
de
1963,
com
a
_redação
Rádio Beira Rio _de_Presidente dada peLo __ Decreto n.ll. 88.067
Aprov2 o ato que outorga Epitácio Ltd-a.
de 26 de janeiro de 1983,
concessão à Rádio Vale do
tendo_em Vlsta o que consta do
Rádio
_Vale- do Rio Paraná Processo
Rio Paraná Ltda., para eXMC n~ ....
plorar, pelo prazo de 10 Ltda.; e
29oon. o-n7492/S9. __ ·i i:,ji i:~ i ",:,~
{dez) anos, sem direito de
122/89),
decreta:
Rádio Itaverá Ltda.
exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda
Art.
~~
~ica outorgada con3. Submetido o assunto ao eméd;a, na cidade de Presla Radio Vale do Rio
d~nte
Epitácio, Estado de xame dos 'órÇJãos competentes cessão
Paraná
Ltda.,
explo_rar,
deste Ministerio, as c-onç·lu- pe 1o prazo de_ 1 opara
Sao Paulo.
.(dez) anos,
s5es foram no sentido de ·que, sem dire1to de ~-xclusividade,
O Congresso Nacional decreta: s9b. os aspect~s técnico e ju- $erviço_ de __radiodi fus_ão sono_ra
rtdtco. as enttdades proponenna cidade de
Art.
1 .Q. Fica aprOvadO b a' to t~s satisfizeram às exigências em_ onda mêd1a,
Epftácio_, Estad~_de
que outorga concessão à Rádio dõ edital e aos· requ'isitos da Presidente
São
Paulo.
Vale do Rio Paraná Ltda .. para legis-lação específica -deraRádio
explorar, pe·l o prazo de 1 o ~1odifusão, exceto- a
Parágrafo .- úni'co. A coricesSão
Rio --de -Presidente ora
(dez) anos, sem direito de ex- Beira
outorgada reger--se-á pe 1o
cJus1v1dade, serviço de radio- Epitácio Lt~a:-·-~t;fue· desistiu Cõdigo
Brasileiro de Telecomudifusão sonora em onda média, de. sua part1C1pa-çao na concor- nicações_,
subsêqb_entes,
conforme
documento reg\.} 1af!1~_ntos1eis·
na
cidade
de
Presidente rência,
e_ obrigações as_Epitácio, Estado Oe--São- Paulo, constante no seu processo.
s_umldas pela outorgaáa _ em sua
ato-a que se refere o Decreto
A_ Rádio Itaver-á- Ltda., foi .proposta.
n~
99.128. de 9 de marÇo de
1990.
.
Oesc1assi ficada pelos segu-inA_i-_t-. :~2~ Esta concessão 5-0mentes mo~1vos: a data·cto regisproduz irá efeitos ' 1ega 1 s
Art. 2~ Este decreto leQisla- tro- do contrato soc_i a 1 da pro- o;t:€-deliberação do Congresso
tivo entra em v1gor na data ·de ponente na Jucesp foi poS-te .. após
Nacional.b. na for.ma do art.
- rior a- data de entrega da pro- 223,
sua publicação.
§ 3 , da Constituição_.
pos-ta; o comprovante de disponi bi li da de financeira,
recJbo
MENSAGEM
Art.
3~ O contrato decorrente
de depósito Oobanco, foi com desta concessão
NO 235, DE 1990
deverá ser asdata anterior ao registro dos sinado
dentro de 60 (sessenta)
Excelentíssimos Senhores Mem- ato-s constitutivos da entidade
d.i as. a COntar dá data de pubros do Congresso Nacional:
na Junta, ouando a entidade blicação_
da de1 iber_ação de que
Nos termos do art. 49, inciso ainda não existia de direito. trata o ~rtlgo anterior, sob
XI I, combinado com o §__ J ~ do
4--.--- Ass_im. daS ·eht1dades· qUe pena de se tornar nulo, de
art. 22-3, ca ConstituiÇão Fe_-:pleno direi.to,
o
ato
de
deral. tenho a honra de subme- se~apresentaram, só foi consi- outorga.
ter. à aprec-; a~;ão -do CongressO der_ada formalmente habi 1 i tada
Nac1onal, acompanhado de Expo~ a Empresa Rádio va-1 e de Ri o Art. 4.Q. Este-decreto entra em
sição_de Motivos do Senhor Mi- Paraná_Ltda.
vigor na data de sua publicanistro de Est·ad'O das C0mur11 cáção. · ç5es, o ato constante do De5. Nessas condições, à vista
creto n.Q. 99.128, drá 9 de fnarçO das entídades que se hãbi l i taBrasflfa-DF, 9 de março de
de 1990, PCJbl icado no Diár1o ram à execução d_o serviço ob169~ da lndependênçia
e
Oficial da União do dia 12 de jeto do_ edital (quadr-o anexo), 1990;
102Q da_Repúb11ca. -JOSE SARmarço de 19-90--; --que "outorga tenho a honra de subme-ter o NEY
concessão à Rádio Vale do Rio assunto a Vossa Excélência, l_haes. Antônio Carlos- MagaParaná Ltda., para explorar, para fins de decisão, nos rerpe1o prazo de 10 (dez) anos
mos _do
art.
16
e
seus
(À Comissão de Educãção.)
sem direito de exclusividade' parágrafos, do mencionado Re~
____
___serviço de radiodifusão sonora gulamento dos
ServiçOSde
PROJETO
DE
DECRETO
em onda média, na cidade de Rad1odifusão. o ato de outorga
LEGISLATIVO
Presidente Epitácio, Estado de somente virá-a produz1r seus
NO 112, DE 1990
São Paulo".
efe~tos -lega-is aPós delibera(NQ 275/90. na
ção do Consresso-Naciona1, na
Câmar~ do~ Deeutados)
Brasfl ia.
13 de -março---:--de-fOrma do 9 _3~ do art. --223, da
,--Apr-ova o ato- Que outorga
1990 . . . ;_ ..José Sarney.
Const í tu i ção.
.
LI I
- Esta-permissão soment_e_
produzirá efeitos legaiS a~6s
deiiberação do Congresso Nacion.;;:l, na forma do art. 223,
§ 3~. da Constituição.
0

-

e

-~------

____:_;_

Dezembro_ de 1990 ·
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concessão à TV ·Mtnas Sul
Ltda .• para explorar, pelo
prazo de 15 (quinze)
anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de varginha,
Estado
de
Minas
Gerais.
O Congresso _Nacional decreta:
Art' .
1 .SI. Fica aprovado o a to
que outorga concessão à TV Minas Sul Ltda., para explorar,

pelo prazo dé--15

(Quinze)"

a-

nos, sem direito de exclusividade, serviç6 de radiodifusão
de sons e imagens (televisão),
na cidade de Varginha,
Estado
de Minas Gerais, ato a que se
refere o Decreto n·.ll. 99. 155, de
9 de março de 1990.
Art. --2jl. Este deCreto legisla-

tivo entra em vigor na data de

sua pub 1 i cação.

MENSAGEM
NO 264, DE 1990
Excelentfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. ~49, inciso
XII, combinado com o§ 1~ do
art.
223, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do_Congresso
Na c i o na 1 , acompa-nhado de Expo-sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato constante do Decreto n~ 99.155, de 12 de março-- de
1 990.
pub l i cada
no Diário Oficial da União do
dia 13 de março de 1990, que
"outorga concessão à TV Minas
Sul Ltda., para explorar, pelo
prazo de 15 (quinze) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão}, na cidade
de Varginha, Estado de Minas
Gerais".
Brasília,
14 de março de
1 990. -- .José sarney.

N•
óE

EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
182/90-GM, DE 12 DE MARCO
1990,
DO SENHOR MINIStRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES_
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este ministério, determinei
a publicayão
do Edital n~ 116/89, com vtstas à implantação de uma estação de radiod1fusão de sons e
imagens (televisão), na cidade
de Varginha,
Estado de Minas
Gerais.
2. No prazo estabelec_ido pela
lei,
acorreram as seguintes
entidades:
TV Três
guarda de
Emissoras

Ltda.; Sistema VanComunicação Ltda.;
Continentais Ltda.;

Televisão Abril
Minas Sul Ltda.

Ltda.,

_e

TV

3. os órQãos'competentes deste ministerio,
concluíram no
senti do de que, sob os aspectos técnico e jurídfco, as entidades proponentes satisfizeram às exigências·do edital
e
aos _requisitos da legislação
especffica de radiodifusão.
4.
Nessas condições, à vista
das entidades_ que se habilitaram à__ execuç_ão do serviço objeto do edital (quadro anexo),
tenho a
honra de submeter o
assunto- a Vossa Excel ênc_i a.
para fins de decJsão, nos termos do
art.
16
e
seus
parágrafos,
do mencionado Reg~_lamento -dos Serviços de
Radiodifusão, com a redação d_ada
pelo Decreto n~ 91.837, de 25
de outubro- de 1985. o __ato de
outorga somente virá a produ,zir seus efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional,
na forma do§ 3~ do
art. 223, da Constituição.

Renovo
a Vos-sa Exce 1 ênc i a
meus protestos do mais profundo respeito. --Antônio Carlos
Magalhães.
DECRETO N~ 99.155,
DE 9 DE MARÇO DE 1990
-outor-ga concesSão -- à TV
Minas Sul Ltda.,
para explorar- ser-viços de r-adiodifus_ão _de sons e
imagens
~~~'(teleVisão),
na cidade de
Varginha, Estado de Minas
Gerais.
o Presidr:mte da~ República.
usando das atribuições que lhe
conferem _o art. 84, item IV,
da Constituição, e o art. 29
do Regulamento dos Serviços -de
Radiodifusão,
aprovado
pelo
Decreto -n~ 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a .redação
dada pelo Decreto n~ 88.067,
de 26 de janeiro de 1983,
e
tendo em vista o que consta do
Processo MC n~ . . . . . . . . . . . . . . . .
29000.007203/89.
(Edital
n•
116/89), decreta:

.Art~
1~· Fica outorgada concessão à TV Minas Sul
Ltda.,
para explorar,
pelo prazo de
15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens
(tel~isão), na cidade de Vargin~a. Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A Concessão
ora outorgada reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqOentes,
regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua
proposta.
Art. 2A Ssta ·concessão somente groduzlrá efeitos legais
após deliberação do Congresso
Na c i o na 1
na forma do art.
223, § 3 1 , da Constituição.

m
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Art. 3~ O contrato decorrente
desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de publicação da deliberação de QUe
trata o artigo anterior,
sob
pena de se tornar nulo, de
pleno direito,
o
ato
de
outorga.
Art. 4~ Este decreto entra em
vigor
na
data
de
sua
publicação.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO
L~GlSLATIVO

NO 113, DE 1990

na

(N:o 307/90,
dos Deputados)

Câma~a

~rova c ato que autoriza
a Prefeitura Municipal de

Jaguariúna a executa~. pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão_soncra em freqüêncta modulada, com fins exclusivamente
educativos , na c i da de de
Jaguartúna, Estado de São
Paulo.
o congresso Nacional decreta:
Art.
1~
Fica aprovado o ato
que autoriza a Prefeitura Municipal de Jaguariúna a executar, pelo prazo de 10 (dez)
anos,
sem direito de exclusi~
vidade, serviço de radiodífusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos.
na cidade de Jaguariúna, Estado.de São Paulo,
ato a que se refere a Portaria
n~ 60, de 6 de março de
1990,
do Ministro das Comunicações.
Art. 2~ Este decreto 1eg1sle~
tive entra em vigor na data de
sua pub 1 i cação.
MENSAGEM
NO 195, DE 1990
Excelentíssimos SenhoreS Membros do Congresso ~cional:
Nos termos do art. 49, inciso
XII, combinad_o com o§ 1A do
art.
223, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso
Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato constante êa Portaria n~ 60, de 6 de março dê
1~90!
publ1cado
no Diárto
Ofic al da União do d1a 7 de
março de 1990, que "autoriza a
Prefeitura Municipal de Jaguariúna a executar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem di~eito
de exclusividade,
serviço de
radiodifusão
sonora
em
freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos,
na
cidade de Jaguariúna, Estado
de São Paulo".
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Brasflia,
12. de
março
- José Sarney.

1990~

de

_consta
do
Processo MC
291 00.-0-00625/89, ·reso 1 ve:

Dezembro de 1990
n.2

_I_- Fica a Prefeitura MuniciE~6g;~g_~o DE o~. o~or ~xgs.o_ ~~~ Pal
de JagUariúna aUtorizada a·,
DO SENHOR MIN!SfRo DE.
ESTADO DAS CDMUNJ CAÇÕES.
.
1990,

executar,
pelo prazo de 10
(dez) anos, sem dfreito de e>::Cl!Jsiv_idade, _serviço de radioExcelentíssimo Senhor Presi- _Qit~s~p sonora em freqüéncia
dente da República,
mo_dulada,
com fins exclus1vame.,te educativos, na ci_dade de
A Prefeitura Municipal de _Ja- Jaguariúna,
Estado
de São
guariúna, solicitou a este mi- Paulo~
nistério o exame da possibilidade de execução de servi_ço_ de
Parás;;~rafo
único. A autoriza:
radiodifusão_ sonora em_ fre- __ção ora concedida reger-_se-a
qüência modulada, na cid~de de pelo Código Brasileiro de Te.Jaguariúna, Estadó de São Pau- lecomunicaçõe_s,- leis
subse1 o,
com fins exclusivamente qüentes e seus_ -regu 1 amen_t'ãs:
educativos,
sem
obj et j vo
comerei a 1 .
_ I I - Es=--t:_a- -autor: i Ziição_ Sõffiente
produzirá efeitos legais após
2.
De acordo com o art, 13, del"iberaçã6 dO co-ngresso Nado Regulamento _dos Serviços de ci·onal, na forma do art.
223,
Radi adi fusão,
aprovado pelo § -3,g, da Constituição,
Decreto n,g 52.975, de 31
de
outubro de 1963; e modificado
I I I - As obrigações decorrenpe 1 o Decreto n.Q 91 . 837/85, não tes_.da autor i zaçao obedecerão
dependerá de edital a outorga às cláusulas estabele.cidas em
para execução _de serviço de convênio a ser firmado entre a
radiodifusao por pessoas jurf- Uniã~.
por intermédio do Midicas de direito público in- nistério das Comunicações, e a
terno e por entidade da admi- J:>refe i tu r a Muni c i pa_l de Jaguanistração indtreta,
instituf-· ri.úna, dentro de 60 (sessenta)
dos pelos Governos Estaduais e dias, a contar da data de puMunicipais, nem a outorga para blicação da deliberação de que
a execução do serviço, com trata o item anterior,
sob
fins
excl_usivamente
educa- pena de se tornar nulo,
de
tivos.
pleno díreito,
este ato de
autorização.
3.
Ao aprec_i a r o pedi do, os
órgãos competentes deste miIV
Esta portaria entra em
nistério conclufram no sentido vigor
na
data
de
s_ua
de que, sob os aspectos técni- pub 1 i cação,
Antônio Carlos
cos e
jurídico,
a entidade Magalhães.
comprovou atender aos requisitos da
legi-slação específica
(À Comissão de Educaçào.)
de radiodifusão, estando, portanto,
em condições de execuPARECERES
tar o serviço.
PARECER NO 393, DE . 1990
4.
Assim,
tenho a honra de
encaminhar o assunto à elevada
Da Comissão de Constituiconsideração_de Vossa Excelên--Ção, Justiça e Cidadania,
cia, encarecendo se digne de
sob~e
o Projeto de Resolução no 16, de 199D, que
enviar ao ConQresso Nacional a
anexa portar1a,
que somente
"altera o Regimento Interno
virá a produzir seus efeitos
do Senado FeCer:-a 1 " .
legais após deliberação
do
Congresso Nacional,
na forma
Relator: Senador çnagas Rodo § .3A, do art.
223,
da drigul:!~
Constituição.
O projeto que nesta oportuniRenovo
a- Vossa Excelência dade vem à apreciação desta
meus protestos do mais profun- comissão, por imperativo_regi-do respeito. -Antônio Ca~los mental, promove algumas alteMagalhães.
rações no Regiment~ Interno
visando, basicamente,
segundo
seu autor, o 11Ustre PresidenPORTARIA N~ 60,
te. Cfd Sabóiã de Carva 1 ho,
DE 6 DE MARÇO DE 1990
"adequar a c_ompetênci a termi -nativa deferida às Comissões
O Ministro de Estado das Co- pera Constituí ção de 19-88 às
municações, usando das atri- normas regimentais pertinenbu f ções que 1 he conferem o tes11.
ar·t. 1.Q. do Oecr.eta_ nA 70.568,
de 18 de maio de 197.2, e o·
O pro~eto procura, em tese,
art_.
13 do Regulamento dos si mp li f 1 car a tramitação de
Serviços de Radiodifusão, a- prop_os i ções,
a 1 terando prazos
provado
pelo
Deçreto . J1.2. e i ricl u 1 ndo d1 spos1 t f vos que
52.795,
de _ 31 de outubro de facifitarão o entend1mento·e_p
1963. modificado pelo Decreto ãp1ic8Ção correta das normas
n~ 91.837, de 25 de outubro de
regimentais,
eliminando aq"ue1985, e- tendo em vista o que las que, notadamente,
consti-
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tuem _ób-ices à eficiênçja das
açoes pertinentes ao proce-sso
legislativo.
- Kfã·o--obstante a-procedência da
i_niciativa em. _termos gerais,
flãque se reg1strar a neces_sidade de algumas observações, a
segl,lir __expl ici_tadas:
relativamente ao.. artigo 80
no projeto, sugere-se
i.ncl usão,
a:p-ós a exp_ressão
"e"m _ordem numérica",- das palavras
"de __substituição",
com
vistas a proporcionar: maior
clareza em termos de entendia)

referi~o

a

ment~;

No que se refere _ao art·i go
releva çonsid_erar que as
modificações _propostas.buscam
estabelecer
ampliação
de
competência. A propósito. cabe
d1~er que
a competência das
Comissões,
em termos decisór i os, réger-se-á, pas·; ti vamente,
pelo estabelecido nos incisos I
e
II,
que conferem
competência terminativa às se9\J i_t1tes
espécies de
proposição:
b)

91,

"prbj e tos
de
lei
o_rdi nári a Oe BLl.tori a__de senador-, ressa 1 vado. o proj etc
__de Código; e
projetOs de resol~ção
versem sobre a suspen~
sao da execução, no todo ou
em parte, de lei
declarada
inconstitucioryal
por decisão definit_iva do SUpremo
Tribunal Federal,"
q~e

No entanto,
comparando-se a
nova redação dada com os dispositivos
ora
em
vigor,
co_nc1J.J_i -se que houve apenas
uma oportuna ampliação, a qual
se refere aos projetas de resoJ ução
que
versem
sobre
"suspensão da execução de lei
declarada inconstitucional".
Quanto aos demais aspectos
referentes à competência legislativa do Senado- Federal,
registre-se a existência de
impedimentos
constitucionais
(exigência de quorum
guál iffcado) -e outros esp-eclficos
(como os que se referem aos
projetas d_e_ códigb e aos projetes
de
iniciativa
de
comissão),
que desaconselham,
jurídica e_ tecnicamente, a ampl iaçãQ -da _competência terminativa já estabelecida no bojo
desta proposta.
Além dlsso,
o § 2~ do texto
ora em vigor (matéria relativa
à
"urgência") foi _ deslocado
para o Capítulo XX, que trata
especificamente do assunto, o
que determinou a renumeração
dos parágrafos subseqüentes.
No que tange ao § .!3.2 , __ desse
mesmo artigo 91_,
há que se
·considerar a necessidade de
adeQuação
terminológica 7
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Trata-se da
s__ubs't_i tl,.!i_ção da -do
projeto,
expressão "espelho da ·ardeni_ tlb ret;lação: _

Dia"

por

"avulso da Ordem -do

·- ~"$ _-~.2.:.

Dia". consoa_nte o disposto ... no
artigo 170 do própr1o Regimen-

to_.

que

cia_lrn_ente,

consagra,
o ter_mo

seguinte

tfrazo- de cinco

\5T dTaS úteiS, contados a
P~_r ti r __-dã pub l 1 caçãó da Co-

preferen--

"~vL!_}so".

~O

a

municaç:ão --

----~ará-grafo

--r-ef_er"'icja

_ no

anteri'or no' avul-

c) a alteração procedida no
so---ela Ordem do Di a da
ses---s-$'o se~;fulrite. poderá ser
art. 108, por_ sua vez,
tem
-_-=-interposto
--recurso
par·a
acaráter em i nenfe!nent~ pr€1t i co_._
A rigor, a
sistemática ãnte-·
, pr'St:i ação- _da ma tér 'i a· pé 1o
rior tornava inviável a deter~lenário do Senado.
_
minação conti_da no--disposi~ivo
.-$"a1-ã_
~~dasSeSSões,
29
de
noem foco. visto que as publ i_c_ações no Diário do Congresso
vémoro de 1990. -- Cid Sabõi a
PreS-idente
·
não observam, por mot; vo_s téc- de ____ Carva1ho,
nicos,
a.s.
prz.zOs Cha-gas Rodrigues, Relator Mansueto de Lavor - ~utahy Maestabeleci do:;~

galhães - Leite Chaves - Oziel

alteração proposta para Carneiro Mauricio Corrêaa alíne_a e do artigo 383 _de- Nabor ~únior - Antônio Alves corre da ne·cessi da de de se -.José Fogaça - l.loão Lobo - Rotransferi r -para a _confiSsão berto Campos - Ronaldo Aragão
co_mo um _tQd.o a man·i festação
~osé Paulo Bisol - Lourival
pela aprovação ou rejeição_'"dp B~ti_~ta - Wilson Martins.
nome indicado.
.
d)

a

~,

Em verdade, _o posi c i on_am'ª-nto
antecipado do. -.r_ej_aj:_q_r_._ _que obrigado está a se manifestâr
no bojo do parecer
(ex vi do
i tem "2" da a_l í_n~ã e), - constitui verdade i r_o parado_xo ._ Realmente, a votãção é processada em escrutínio se.cr:-e_to, não
havendo,
pois, necessidáOe de
que apenas o relator da_ matéria revele, antecipadamente,
sua posição. __ _

e) o acrés_çimo rea 1 i zado ao
art "i go 336 O_Q Reg i mentõ tem
por escopo sis.t.~mati~ar_ o -texto regimental.
reunindo'
as·
dis~=;~osições
a_f'ins em um mesmo
capítulo.

PARECER NO 394, DE 1989

-oa --C:OriH ssão de Assuntos
sociais, sobre o SubstituProjeto de Lei ""
-_~47/88, da Câmara dos
Depu-- 'taãos, que 11 d i spõe sobre o
"- t;:í?l1t r o I e da produção , i mp_o_rtãçao, exportaçao e con---somo- de
clorofluorcarbonos11.

- tlvo-- -ao

+-·

Relator:

neiro

Senador Oziet Car-

te,

Terça-feira 4

reduzin_Q_Q:-o ~a oxigênio_ mo-

lecular (2). Por cõnseqOênCTa.

o-cor r_ e uma passagem

ma for

de

r-aiO:iL1;JltraY_1oletas para a· __ S}J-

perflcle cta terr-a,.- o_ que antes

era
detido
ozônio. ·

pela

camada ·de

Dentre· os efe1tos da maior
incidência d6S-.r::;i'f'Os ultr"8Viéiletas sobre a matéria terres- ·
tre -c; ta-se: -- --· --1)
aumentõ da ocorrência de
·câncer na p~l e,
na proporçao
de 4% a __ 6% par à·- Cada perito
"Percentu<;l} q~ redUção do b:Z.ôn19_estr~tosféri._co; 2) aumento de temperatura _estratosférica.
criandO conélrções de tempestades a grandes
altitudes, com $ériOs r~flexos
sobre o c-1 i ma da terra;"
··
3) alteração da composição O?
1 uz se 1 ar, com ,. mpor'tantes reflexos
na -fotoSsíntese das
plantas e, conseqÜ-êritemeri'te,
com impactos negativos na~bfó
massa
~
na. produção
de
alimentos.
··
·

Outra repercussão decorrente
da presença de_ cl-orofl Uor~r
bonos na estratOsfe_ra é· o" Ch~
mado "efeito eStuTa": c_ólil e 1evação média da temperátura sóbre a superfície terrestre,
alterações çl imát_iç:as, de'Qelo
P,o1ar e elevação do nfvel Pas
aguas dos m;eanos. __

P.-r_ojetCI-_de rei oriundo da Càniará doS- õ'ePútados, d.e -_a_utoria
cia . mesma fQrml:l que os CFC;
do flustr~ Deputado César·ca~s provocam todos estes efeitos,
Neto, pro1_be, em todo o··-t;e·rrl- mas com muit o ma1s intensidat6río· n-ÇI;cional, a uti 1 ização de, os-·chamados OAã.lo_n, elmból"á,
com·-bãixo Consumo
de clorõfluorcarbonetos como atualmenfe,
·
Fi na1 mente.
destaq!Je-se_ qy~ propelentes
em
aerosol do muhdfal.
as a 1 terações _ propostas sao ·t 1po -_spray, exceto em produtos
convenientes,_ oportunas, juri- de uSo imprescindível e desde
O substitutivo em tel?. m?iS
dicas e constitucionais. AS- que não ~?'~.sta ~ubsti tu 'to.
do que: sil]lplesmªnte _prOibir a
uti 1 ização dos c-lo('ofluorcarsim. opinamoS favoraveliilehte' à
sua aprovação, observadaS mo- ·En-c_ãffiinhado-, ap6s apr-õvaçãO bone~os - _ CFC - - cOmo QaSes
dificações propostas no bojo na casa (!e Origem, recebeu pa- propelenteS dos aerosS61s de
spray, pretende diaQQr
deste parecer, as quais ense- r~Cer_ favoráVel _da -douü;- co- tipo
jam as seguintes emendas:
missão d~_ const,i tu; ção, Just i- ·sobre sob o centro l_e dos m·esça e Cidadania do SenadO Fede- __ mos,. em __s~.:~_~~ _v~ r~; âs. -funÇõeS · . na·
EMENDA N.Q. 1-CCJ
r_al. t~ndo_, cont,udo, recebi do,
fndustría, desde á sua-produem p-1 enári o,,. a- Emenda n.Q.- 1 ção em terrí tót-i o naCi on"a-1,
1)
Dê-se àmodificaçãopro-_ (substitutivo), de auto~ia do até sua_ pos·sfvel importação,
posta ao artigo_ so d_o Regi_men- eminente Senador Fernando Hen- exportação e consumo, incluindo aqui __Q potencial de redu_ção
to Interno do SenadO F"edera 1 , ri_que Cardoso_.
do ozónio estratosfériCo_ -__ de
expressa no artigo 1.Q. do ProO.
substitutivo
em
pauta-,
concada
uma
das-- substânclaS
jeto, a seguinte redação:
qu·an1:o tehliã -- man't i do no seu enumeradas-: CFC - 1 i ; '" CFC-12;
"Art. 80. Fixada a repre_- artigo 6.Q. a·-eª-sêt-,cia do ~roje_ CFC-113;
CFL-114;
CFC-11S·
Halon-130-1
· ~
sentação prevista no artigo ·ta de- Lei n~ 47/88, da Câmara Halon-1211;
anterior, os Lideres entre- dos Deputados. proibindo o uso Halon-2~º=_2) _._
como
garão
à
Mesa,
nas de · ·cl orof1 uor'carbonos
NãO Obstante Pode-r-se, desde
(48)quarenta e oito horas propelentes ou agentes de.ae-estabe.l e_ce
OL!.t.ros já, diminuir acentuadamente o
subseqüentes, as ind1caç5es rósS'ófS.
dos titulares das comissões dispositivos que visam a con- uso dos·: -'CFC pela quas~ :tota,l
e 1 i m-i nã-Çã6- ··dos
aerossóis·.
e, em ordem numérica,
'as trolar a produção, importação,
dos respect i _vos sup 1 entes_. exportação e consumo destas necessário s:B faz estabêlecer
Uma· Pl::tlítlca -mais ampla _-de-Usubstâncias.
t i_ 1 i z_ação destas _suost-âncfãs
Parágra f'o Cn i co. . . _. ·: --~-
Em sua joSt i ffcação_, ·o a,utor na esfera·-- iriOustrfal,_, permfEMENDA N-'! _2-CCJ
do substitutivo ressalta oS tindo _ um: _graaual_ aperfeiçoamalefíC-ios ambientâis ·causadoS mento tecnoJógfco qUe presc·i n2) Dê-se ao § 3.Q. da modifica- pe-1 a ação dos cl orof 1 uorcarbo- da do ·uso dãStes- gaSes, '""tecno:.
ção proposta ao artigo 91' do nos -~ CFC -:- :na estr-atosfera, lógia esta· a ser incorporada
Regimento ~nterno_ do Sen~do onde· dl mi nue_m a cam-ada de ozó- pelas
indústrias af'etas do
·Federa 1 , expressa no -a-rtl go 01- niO ·por rea-ção- Quíhd Ca Com es- Pafs.

Terça-feira 4
Pelas

DIÁRIO. DO. CO.NGRESSO NACIONAL (Seção Ul

palavras

do

eminente

Senador Fernando Henrique Cardoso,

"as medidas preconizadas

de substituição dos CFC provocarão a necessidade de_ adaptação-. a 1c umas de_ grande
enver-

gadura.

em

setores industri-

a is, com des_taque nos

tes:

-

a) indústria

segui n-

·

·

de aerossóis_ ...

b) indústria de refrigeração:
o CFC é usado cõmo gás refri-

gerante (freon, frigen, etc.;)
e como expansor. de plásticos
para

o i so 1amento- térmico dos

der
Executivo
atua11zar-se
di ante de novos
fátos. Ademais, os princígais órgãos
de
proteção ao melo ambiente estão.
envolvidos
atiVàinente,
destacando-se o conselho Nac.fonal dO Me1o Ambiente CONAMA
e o Instituto 6rasileiro
do Meio Ambiente -··IbAMA.
· ReSsa 1 tem-se as sar1ções previstas para os
infratores da
lei,
que a tornarão, de fato,
eficaz,
e
impedirão que
se
converta,
como
inúmeras outras. em 1e...tra morta e péssfmo
exemplo de impunidade.

refrigeradores. ESte setor é_
essenctal e terá Que dispor de
Pe 1 o éxpõsto. ·a emenda substempo e recursos para o desen- titutiva de_fatq.aperfeiçoa o
volvimento de alternatiVas am- projeto de lei db ilustre Debientalmente brandas;

c) indústrfa
eletrônica: -o
CFC 'ê UsadO -para --1 1mpeza de
componentes -de -'íhdústria e1etrônica, peçás
ae· aeronaves,
peças mecânicas de ·preciSão e
indús"tria ética, sendo diffcil
encontrar alternativas ambienta is brandas para
este _caso.
Enquanto- nãO houver substitu-t·os devem ser de.senvolvidas
técnicas_ de ·captação, condensação e recirculaçao dó CFC.
reduzindo assim as emissões
dos gases nesta
at·ivida:de.
a 1 ém de técoi cas· _de . r:ec f çl ÇJgem
dos mesmos CFC usadOS em eStado liquido. "

putado
César
Cals
Neto,
conferinãó-.lhe a amplitude e a
·relevância que reQUer, correspondendo, ·assim.
aos anseios
da . s-oei ~dade bras i 1e i ~a. hoje
engajada .na luta pela preservação do meio ambiente· e. propu~nando por um de5envo1vimen·to econ6mi co-conSÇ'f er'rfe e: sem
sufcfdio
ecológ_ico.
Somos,
pois •.. pela sua aprovação.
~Sa l_ã

dáS Conli Ssões, 21 de de-

d9 . .1:989.
Gabriel, Pre,sidentezembro

Carneiro,

Relator-

...:. A1mi r

-.....:. oziel

Francisco

Ro1_1embet:j1 Antônio Alves Márc.i o .aerez.o.sky -·_Afonso Sancho
uutahy Magalhães - Uoão
Calmon - Qdact.r soares - Nabor
Uúnior - Ronaldo Aragão - -~osé

Dezembm
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cantaram com suã argu·ta sensiper.cepção
social do seu temp.o.

b i 1 i da de e profunda

Em qu·e- pese a s)Ja grandiosa
produção literária, nao deixou
o poeta
a sua família em situ~ção
financeira
estével,
conforme se lê na exposição de
motivos. que acompanha o Presente Projeto.
A
irJic_tativa·,
portanto,
dÇ>
Poder Executivo em garantir a
viúva
de Drummor1d de_ 1!-ndrade
penSão
eSpec-i a 1 •
paga pe 1 os
cofres
públicos. -parece-nos
uma medida
merecedora
de. a~
p1ausos, pois o seú espfrito é
o de render umá jUsta -homenagem ao ilustre es~ritor.
Convêm. entretanto, ·ra:z·er algumas
consideraçõeS
sobre .o
teO[' ..dO ai-t. 1.;:: çla propoS f.ção,
que fixª
ó
valor
m.ensal
da
pen:;;ão. em 2Q vezes o salário
mínimo de referência. ·como . se
sabe, essa modalidade de indexador foi .ex;ti.nta· pela .Lei ..n.r.
7.7.89,
dé 3 de julho de 1989,
que disciplina o att. _7•,
IV
da
Constituição Fed~ral. Por
outr::O lad"O, legislação_ econômica mais recente tem firmado
a di retriz contrá.ri a .a Ulde.Xação
automã.ti ca de encarg_o$
custeados pe1 o TesourO Na.ci anal.

No caso de pensões esPeCiais,
Cumpre
ressaltar que os paía fórmula propo.sta pelo __ E.xe_cuses com ma i o r con·aumo
de CFC Fogaça - ~curival
Baptista - tivo tem Sidó a fixàÇ"ã"ô-de vasão aque 1 es chamado·s desenvo 1 Mansueto de Lavor -·Cid Sabóia lores expressos em cruzei.r.os-,
vidos,
prinCipalmente
no de Carvalho.
sujeitos
aos mesmos critérios
triângulo
Estados
Un'fdos· da
de .reajuste' apl icávéiS-às demais
pensões
pagas · pelo
América/ Japão/Comunidade
rc·oTesouro. ESte foi , . Qor exemnómica · Européia, que responde
PARECÕR NO 3SS, DÉ 1990
p1 o, o c r_ i tério adót'cíd6 ·para a
por 68% do consurrro· mundiãl.
O
Brasil:
com apenas 1% deste
_ oa - -cOfn.i-s!ião- di=·· Assuntos· ~são a·que ·se· ref·ere-·<:!-~ Let
consumo e
abaixo
de
300
sociais, sobre o Projeto de n.g, 8. 077. d'e- 4 de set§mbr:-Q .Qe
gr~mas per capita ano'é consiLe1 da Câmara nQ 45, de 1990, resul·t-ante de projetõ. de·
iniciativa
da
Administraçãd
derado na.ção. _em _desenvo 1 vfmen~
1989 (no 560-B, de 1988, na
t_o, para a qual o· Protocol·o: .ãe
Câmara
dos Deputados), que insta 1 ada a 15 de março· do. ·
11
·corrente.
ano.
·
~
·
· - ·
Concede pensão especial a
Montreal, relatfvo às substân~
tio 1 ores 11
OruiTimond
de
Assim sendo,
estâ~ds ofere~
c1as que .causem redUção da ca~
Andrade •
cendo emenda ao. prpjeto ,de
mada
de
o.zôni o,
cont:'Erde
um·
rilólde a
t"o·rná-Lo
compatfvel
prazo ad 1 c tona 1 de
1 o anos
para a ex i gênc·; a de.· um cr"ono~
com os critérios em vigor, com
Relator: Senador João Calmon
o
que esperamos viabilizar a
grama de desat i vação da pro_dusem qual-.
ção e Consumo ·de ~CFC-.
A tua 1 Petã Mensagem n~ -157, da"ti3..da sanção do pr.ojeto,
de
1
a
de
abri
1
de·
1"9-aB,
o
Po..-:
quer
preju_ízo para a benefimente, pode-se dizer, o Brasil
.
.
.
é mais uma vítima do ~ue agen- der Executivo encaminhou ao ciâriÇ! d.a pensão.
te neste processo de agressão Congresso Nacional, Projeto de
Somos, ··as··slm,
.favo.ráveis à
à camada protetora de ozônfo. "1~.$ i concedendo pensão especi a 1
aprovaçã.o_d6 Proteto .de-.t..ei ·êri\_a Dolores Drummond de Andrade,
em ,àdoçao _da seguinte
À semelhança do que es·tabele- viúva .do poeta Carlo"s Orummond exame,
·
emenda, que passa a irifegrar o
ce o -Protoc.olo ·cte. Montreal, de Andrade.
pr"ésente Pa·re.cer:
também o substitutiva em quesEm sua
tram;-.-t~ção ná cãmara
tão estabelece.um cronograma,
EMENDA N.g,
dentro
do qual contempla-se dbs Deputados, ·recebeu a prouma gradativa diminuição de posição parecer favoráve_1 tanQê.-se ao art,. 1. a dO proj e "to a
produção e consumo de CFC, que to· da C.omi ssão · de- Const i tu.inunca poderá e_xced.er .o·_ 1:imite ~o._ ·- Jv_st iça e Red_a·ç·ãp·, como seguinte redação:
de 30.0 ·gramas por hab i tanfe e d.a_ de F 1 nanças .
1
por ano.
·
- - 'Art.
1• FiCa cOncedida a
.... Dolores Drummond _de_ AndraA nosso ver, a p_roposi_ção se
de,
viUva do poet.a Carlos
Por outro. 1ado, a emenda pro- ~ustifica
em ..
face . . da
Drummond dé Andrade, pensão
posta
cria mecaniSmos
mais 1mportância do esc~itor Carlos
especlal
no valo~ corres~
de
Andrade
não só
f 1 ex í veis às adaptações necés- Dr.ummond
pondel]:te a
Cr$
35. 18.3. 00
sárias, se advindas
de novas para"- ·o Brasil c.omo para todos
(trinta e ci.nco mil e cento
conquistas
tecn.ológicas ou de os pafses de l·fngua portuguee
oitenta
e
tr.ês
...
i::ruzeiros)
novos níveis de restrição ao sa. -Suas poesias e crôn i cas.
no mês de junho- de t99.0. ~~
uso dos CFC, permitindo ao. Po:- marear-a·nr gerações que se en-
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Transforme-se

o

art.

"parágrafo único" do art.

com
a
segui nte
renumerando-se
os

2~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
em

1.11.,

r e-daçãO-.dema

rs

ar-tigos:

''Parágrafo único~~- A Pen . .
são de que tr~ta este art 1.-:
go é vita_lícia e i_ntrãr'ISTé..;
rivel, não· podendo--ser per-

ceb1da cumulativamente com
quaisquer outros próvent·os
percebidos do~_ cofres públicos, ·ressalv!.do-·o dir~i
to de oPção,. e. será· reajus·..;
í_ndi~es

tada segunao os

. a;-

dotados para as dema1s pensões paQas pelo
Tesoor.b,

· Naci_onal".

Sa 1 a das com 1 ssões,. 2.1 de nc;>-:vembro

de

1990.

-

Alr:.n1r

Gabriel , PràsTdente
-.;;,;,_João
Calmoh, Relator - Afonso Sancho

-

7

,

Márc; o

Berezosk)' --

António ~lves - Oziel Carneiro
-Francisco Ro11emberg- Uutahy Mag~lhães - Ronaldo Aragão
- Odac1r Soares - Nabor Uun1or
- Uosé Fogaça_- Lourtval Bapti$ta -- Mansueto de Lavor
Cid Sabóia- de carva.lho ..

segundo -o Autor, "facilitaria

a indicação das pessoàs surdas

na sua· V1dq .diári.a.".

Considerando-se a· ampla vis~o
soc1al_, descor~ino da iniciati v a, o seu _, nconfes te cunHo
Oe
tn·;;-eg_raçáo ·social de um
grupo "t§SQ~cffico .de deficientes físico-S. e a propriedade do
sfmbol o
proposto,
à1érh da
inexistência de óbices de natureZa conSftitucional, jurídica, regimen_tal. e de tEknica
legis1at_iva, opinamos pela ap .... ovâ~~~ 'de·ste ~r:cj et_o .de .i..e i .
Sala-das Comissões, 29 de n-o·-vembro · · de · ·1990.:- A hifi r
Gabriel, Pras·; cte"nte
- Jarili 1
Haddad." Relator
-Mauricio
Col"'rêa
JU'tahy Maga 1 hães Ronaldp Aragão - Antônio Alves
--Mário Covas- Ruy Bacelar~
Oziel Carnetro - Nabor Júntor
Mansueto de ~avor - Odacir
Soares
Cid
Sabéia
de
Carvalho.

PARECER NO 397, DE 1990
Da Comissão. de Assuntos
Sociats sobre o· Projeto de
L.e i da Câmara dos Deputa'dos

PARECER NO 396, DE 1990

no 74, de 1990 (nO 1.871-B,

Comissão de Assunto's
Sociais, sobre o P~ojetc de
Lei da Câmara nc 68, de

de 1989, na ot"jgern), "que
revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT
aprovada pelo
Oecreto-Le l nt2 5,
452., de 11:2.
11

. Da

1989 (nO 2.648-B, de

1989,

na or1gém) CIUe" ·ud-i seõe sobre 'a caracterízaçao
de
s.i mbo 1 o que perm ~ ta a i cten·-ti fi cação de pessoas porta--·
doras
. de
. deficiência
I

audit1v~ 11 •

•

·

de maio de 1943

•

,

Relator:---- Senadoi-o ~amil Had-:-'

dad

..

•

citado projeto, de a·utor i a .dO·
i 1 ustre · D_eputado ·. J...•.rJ::t;. GU.St"'!i.Relator.:_ .Jami L Ha~~ad
Ken, revoga o art. 508 da ConAProvado na câmara. dos Depu-· solidação das ~eis do Trabalho
tados. tanto no mér-ito qua·nto ( CL T) ~-,· . áproVada P.el.o_ Decretono refer-ente à constftucrona.;. · Lei n-· 5.452. de 1A de maio de
1 idade, juridicidade .e técriica 1943.
legislativa,
submet~-se à re.O t'>(o·j·e1;.ci énl_'C_aus·á j_á·- cibtéVe
visão desta Casa o Projeto de pareceres favorâVe'i s d"a Comi.sLeJ
da cãmar:-~ n-ll. 6a de 1_9!3"9", sâo .de· .c_.orts.t i :.tu J ç!lio; Justiça e
de iniciativa do Depu.tadô Ne!l- de R~d.ac.ãá da Câmara dciS. o'ep·u·son -seixas·, que "dispõe sobre tados, pe1à -cottstitúCJon~l ida-:a caracterização · d6 símbolo d~!. __jLJçi'dici.dqd_e _e .té~njça_ ie-.
que permita a ldentificação Jjle gislat1va; e -da comissão de
pessoas portador-as de defi- Trabalho, -de~ Adrriin'lStração e
c.iência. auc;:litiva"
servi.ço ·p(lbl i"co, da·_meSma casa, pe 1a aprovação. ·
· ·
~ustifica_ndo
a , p!-Ja.. pr-opos--i-·
çap, o Senhor Deputado Nelson
o_ aut·or-dQ pr-ojeto_o __just_ifiSei xas, a 1 ega, de i níci a, qUe ca ·alegandt:f que o' árt-tgO,. cUja.
a medida "tem corno finalidade revogação- -_~propõe, ~~st.ab_el ece_
scr_i rni nação odiosa par·a- com
~~~;~~~~)áo~ad:fY~re~~~~ 0 ~u~?: di
os bancái--_1os, fu_gindo, a.óe~Jas·,
ti';:'OS na comunid.a_çle" ..· Adiante, em relaçãO a esta última cateapos ressaltar o eleryco de di- goria, aos prece i to_s ó.ãs i cos
reitos asseguraQas constitu- pa·ra:. b~SC:i são do cont,_rato de
cionalr:net)te aos d_e-Ficiente.$, traba 1_h6;- por justa _c.a~sa, reconclui o i lust_re. Autor ·e·nfa-- fe_c~_r:~t·es.â.s demais _.c;ategorias·
tizando que ''é necessáriC/ fa- fun-c-, on.a 1s.
pr~ce 1 tos
es-tes
vçrecer a caraçter1zação de enumerados no ?rt. -482. cfá CL T.
s1mbolos que permitam a
iden~
tificação_de pessoas com· defiCom êfeit.o. o· art. _5_0'8 penaciêncj~ específ1ca na
comuhi~
l i z_a apenas a
c 1as·se
dOS
dade,
como
e o. caso dos pa-ncâr:ios, --em·seu tftu'lo lVsurdos~ Ta.l recurso
visa nãO CO"ntra"f'o--rna_-; vi dua 1 de Trabasó a sua p-rópria segur-ança·. 1 ho
Capítúfo V ;;_ da ReSci.como permite o acesso a dete~ são, art. 482 (reQras gerais)
minados .espaços e logradouros ___ e-e ---o art. 508- Dispos_ições
pdbl ices". Tal medida, ainda Especiais verbis:
I.
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Art. ___ 508.
Considera-se
justa causa, para efeito de
rescisão
do contrato de
trabalho
do
emp~egado

bancário, a fa 1 ta· contumaz
d~ pagamento de dívidas 1~
galrilente· ex_i_gfveis (o grifo
e nosso).
Conclusiva r)OS parece a opinião do ilUstre jurista e MinJ ~tro_ _ Victor_ Russom"!tiO .- a
respeito, a qual nos pé"rmitfmos citar:

"N_ijà S§ compreende que a
lei haja criado essa- figura
de justa cau~a apenas para
os·bancários.·· Em prfmeiro
lugar, porque a natureza da
falta _é a _mesma,
seja e1a
praticada por um bancário,
seja praticada por um empregado de escritório de
qualquer emp~?Sa_comercial.
Em segundo lugar, pobqde o
conceito da instituicão de
cr-é_di tº não depende da cOri_:.:duta particvlar _ dos ·seus
empregados.
Já dí sSiiniós "de
outra_ feita: sempre nos_par-eceu muito ~-m~1s. rçz-c;>âve1
despedi r o c?, i xa de _vma e_m-:
presa comerci.al por. ·fal_ta
contumaz do pagamerifo' · de
suas dívidas que, pelo mesmo motivo, -despedi r um simples escrit.urãr1o de uma
casa b.3ncãf--ia, pO{S: ó.s_ riscos do eml?r:E;gador. ·na p_ri ~..
m~.i r a __ b_ i pq~e~e:, __ pela
má
conduta- do- empregado. $ão
mui ~o ma i oras_,_"
Ante

fão- i l_ustradas.. cpncl u·e ___ab_<:).l i,zactas. a_,ss.er~t_i yas,
alem dos argumentos ·apresentados pe1o_autor, somos pela aprovação do pr-oj et.o em causa·,
de j us_tª_ e p·o_s i t 1v a _pepercussão sqc'lal ..
s.i~as.

Sala da Comfs~~ã_o, 2SÍ .de .no-vembro
de. ----jsfrcr:- · · _.. _ Almir
Gabrt.e_l, Presidente
...:.-JàMi l
Haddad, Relator -Antônio. -Alves - Ronaldo Arãgão --Odac1r
Soares ~utahy
Magalhães Mário covas - Mauricio Corrêa
--Mansueto de Lavot"
Nabor
Júnior - Oziel carneiro - Ruy

Bacelar.

PARECER NO 398, DE

1990~

Da Comissão de AsSuntos
Sociats sobre os . Projetasde Lei do Senado de-n~s 94,
de 1988 Complementar; e

'214,

de

1989 - Complemen-

tar, gue dfspõem sobre a
·relaçao de emprego proteQída

contra

despedl da

arbitrária
ou Sem justa
causa
e
dá
outras
providências.
Relator:
Magalhães

~

senador -

Jutany

Os projetes de 1ei referenc-i ades, apr~sehtac;los,
r.espã~C
tivamente. pelo emin~nte senador Cid Sabóia de Carvalho e
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçll.o II)

pela
Comissão Diretora foram,
a pedido do
ilustre Senador
José Ignácio Ferreira - Requerimento n~ 55:1, de 1989 - juntados, para fins de tramitação
conjunta.
As proposições
destinam-se.
ambas,
a 'regulamentação
do
disposto no
i tem I, do art_.
7a, da Constituição
Federal,

tn verbis:

''Art. 7~_são direitos
trabalhadores urbanos e
ra 1 s,
a lérn de outros
visem à melhor-ia
de
condição social:

dos
ruque
sua

Dezembro de 1990
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Ve_dam-se,
assim,
a dispensa
sem justa causa,- assim entenOid_a aquela não i.ncluída dentre. as hipóteses
das alíneas
do art. 482 da CLT, bem como a
rescisão arbitrária do contrato de
traba 1 ho, _reputando_-se
como tal a
dispensa que não
decOrra Cf€ mO~ i v~os
de for-ça
maior a· que se. ref_er:..e .. o
art.
501 do texto consolidado.

at1ngir os
mesmos objet·ivos,
os Projetas em exame diferem
no
t-ratamento- dado aos empregadores. Enquanto
o primeiro
possibilita, também, às empre_sas optarem pe1 a r e integração,
quando condenados à indenizaça,o, -·sem prejuízo do di rei to
de
opc;:-ão assegurado ~o __ értipregado-. a segunda proposição não
cQntempla a hipótese.

No projeto exige-se que a empresa notifique o empregada da
dísp~n~a. _ ~
fim de que seja
poss1v.e1 a este o devido_·questionamento judicial, cabendo ã..Just fça do ir aba 1 ho,
r;-'econheci oa a ·; nexi stênci a de j_usta
causa ou de mot i v.os .. 'de --força
maior. determí na r a re.1 ntegra-ção do.· empregado.-- -- - -

Além disso, ___ o Projeto de Lei
n~ 94, de 1988~ estabelece que
na despedida arbitrária ou sem
justa
causa,
o _ trabálha_dorterá di r_e_i to à reJntegração ao
emprego ou a receber a indenização
de _que trata, enquanto
que--no Projeto de Lei n~
214,
de
1989,
a solução prevista
será s~~ere e unicamente a rei ntegraçao, que, poster_i orment~. poderá ser
convertida em
indenizaçãO,
segunão· a ·canve...;
niência exclusiva_.do e.mpre.-,
gado ..

I
r e 1 aç:ão de emprego
protegida c~ntra
despedida
arb_itrária
·ou
sem
justa
causa, nos
t_ermos da
1e 1
complementar,
que prevera
como no ProjetO_ de- Let ~~ 94,
indenização compensatória, dá-se, também, ao empregado o
dentre out~os direitos.u
direito de optar pela conversão da reintegração no pagamento da 1ndenizaç:ão em dobro,
Em sua
justificação à- apre- prevista no art. 497 da- Consosentaçã-o- do Projeto de Lei
do lidação das .~~is do ~~~qalho.
Senado n.2
94, de 1988;
'insigne ·Senador Cfd Sabófa de
~-i_n9lmer:te,
.~ .Pr,ojeta Oa CoCarvalho esclarece
tratar-se m1.ssao. P.lré:tora exclui da prode matéria de relevante- Signi- 'feção os empregados cOhtrataficação- e
que, portanto·, ne- dds· ·p·or tempo determinado, bem
cess1ta da imediata regulamen- COQ"'O _·o-s· .exer:centes de funções
tação.
Acrescenta, ainda, que de
confiança
pessoa.l.
do
o projeto de lei irá contribu- empregadOr: ·
ir, significativamente, para o
equilíbrio entre o capital e o
Versam, portanto •. Os Projetas
trabalho, escopo maior do' dis-- de Le_i__ do Senado _ nSI.s Q4.
de
1 éS9, sobre a
positivo cons't'1 t·uc1 ona 1 qUe se 1 988. .. e 2 i 4 , ·
pretende regulam~n~ar. ·
garantia do ~rf!pr;es:;to a que. alude'· o texto const1tuciona1 viEm seu projeto, o- empregado, gente~ ql.ie, de- forma s-ignifino entendimento judicial, dis- cativa e substancial. inovou o
pensad_o arbitrariamente ou sem c~n:tt;:!-Úçi·o· -obrigacf0ria1 da ·relajus-ta causa, poderá optar Pél á çao de emprego.
reintegração
na empresa ou
De f.a.to-; . a- Car-1!-a M;àgnã., ao
pela indenização correspondente ao dobro de sua remuneração enumerar os dj rei to_s aSseguramultiplicado pelo número de doS
aos trabalhadores urbanos
anos
de serviço, prestados ao e rurais, de
forma explícita
empregador, sem prejuízo dos determ~nou que a relação emdemais
direitos assegurados pregatíci-a s·eja prQtegida, via
pe-la
lêgislaçã6
trabalhista. legislaÇão complementar, convigente_.·
·
tra a desped_ida arbitrária, ou
seja, aquela desprovida de moPçw. ·çJLJtro lado, o projet-o i~ tivos. de força maior,
ou
sem
nova. c r i ando a· poss i b i 11 da de justa causa, quandO não caracde o empregado optar pela res- teri.Zâ.é:lo ·quaisquer dos
atas
cisão do seu contrato de
tra- alinhadbS.pelo art. 4:82 c:lo. dibalho, fazendo jus à indeniza- p 1 orna canso 1 i da-do.
ção prevista no art. 1~. quando sofrer redução salarial deo preceito -c"onSt.itucional escorrente de convenção ou acor- tabelece_ ainda que a
legislado coletiv.o •. na forma _do_'dis- ção~ reQUl ãinentad9ra .d_e_ve.rá faposto ,f10~ f nci§o_ VI, do 'art ." 7.2 zer previ são- ·de
"i ndeni zaç:ão
da Cor:st 1 tu_ i çao, Federa 1 , compensat6ria,
dentre out-ros
direitos".
Já a comissãO-· Diretora, ao
JUStif1car a
apresentação do
o disposi-t-ivo pretende·, eviProJeto' de Lei
do Senado n~ dentemente, assegurar à classe
214, de 1989, esclarece que na trabalhadora um mínimo de espropos1<;ão, "do_ ponto de_vista tab i 1 i-dade,
procurando,
de
estritamente juridico, desapa- certa
forma,
impedi r
que os
rece o direito potestativo do riscos da atividade empresaempregador de demitir, ao· seu rial,
inerentes
e próprias à
ta 1 ante,
segundo
suas conve- figura do empregador, venham a
niências e interesses.
A de-· atingir,
também,
os empreganúncia do contrato de trabalho dos.
haverá, sempre, de ser motivada.
sob pena de caracterizarEntretanto,
embora
tratando
.se como ato ili'cito".
do mesmo- aSsunto,
e buscando

·o

ae

Ccim
relaÇã-o
a_os sa_lários_do
período _·em· gue -'à
_questão
eStiver sub JUCice~- apenas aproposi?;ãO:.da Comissão Di_ret·o_ra dispõe sobre a matéria, esclarecendo serem devidos
ao
empregadcr, como· se -~m ati vidade estivesse, caso. a
Justiça
dO lrabalhó.reconheça_ _a_ ilegit-imidade '_O.ã êl i Spen_sa ..
CorisidEú~e-s~e~.- ainda·.· a ff'fovação do Prdjeto de Le'i'' de autoria
do emine-n·te. _Senà.d_or Cid
SãbOia de~ carvalho,_ ·q_ue _ c!'h1
um novo·.di,rei to para o -empregado que discordar de _ _redução
sa_larial imposta via co-nVenÇão
o"u Acordo_ Co1etivo,
estabe1ecendo a pOssibilidade de sua
opção pe 1 a i nd_en i zação em dobro,
e a· cons.eqüen_te resci sãó
cOntratual..
· ·- -'

"oiante_ d~· ·:tbdo o exposto, e
não_ havendo vícios de _i_nconst·ituci_onalidade ou de fnjuri_di_ci dade que· possam prejudicar
os
Projetas_ de Lei ora ap-re-ciados, nosso parecer,
mercê
do' relevante a 1 cance soei a l da
ma:téria, é pela aprovação, nos
termos do seguinte Substituti-·
v o, que procura co:nscn-; dar - -as·
propostas
formuladas pelos i1 ustres Pa·r·t·amentares ·.

SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI DO SENADO~
. Nll , DE- 199Ô 'COMPLEMEt~fT AR
.,

Dispõe sobre a:proteção
da --r e l ac;ão de emprego contra a
dispensa arbitrária
ou sem jUsta causa _e dá ou_.:.

:·; tra~f

pro~!-dênci as.

__ o.: cor:!!res-So' Na c i ona i decreta:
Art. 1.2. o trabalhador_-que so-

fr_:-er despedidá arbitrária P!J,
sem justa causa terá direito a
ser reintegrado no emprego ou
a
receber .a indenização-prevista no art. 497 da Consolidação das
Leis
do TrabalQo,
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sem prejuizo dos demais direitos assegurados pela legislação em vigor.
§

1~

Considera-se justa_ causa

para e resc1s5o do contrâtó_ de

trabalho,
por
iniciatiVa dõ
empregador, a prática de Qualquer
ato previsto no_ _art. 4_82
da Consolidação
Tf"'aba 1 ho.

§

2~

das

Leis

_do

------

Reputa-se arbitrária_a

dispensa do empregado Que nao
decorra de motivos_ de for,ça

maior, tal ·como definida. -~-o
art.
501
da Ce~:nso_lidação Oas
Leis do Trabalho.

Art. 2~ O empregador, ao ~es
cindir o contrato de trabalho
com base nos §§ 1.Q. e 2.Q. do a-r-

tigo anterior, deverá nOtificar, por escrito, o empregado,
juntando as

r~zões

q_ue

mentam o seu ato. ---

funda-

Art.
3Jt Caberá à Just i c;a· do
Trabalho decidir _sobre_ a pr9--

cedência das razões alegadas
pelo empregador. · ·
,

Parágrafo único. Reconhecida
a 1nex1sténc1a de falta grave
ou a inocorrência de· força
maiorque torna legft'ima adiSpensa, a sentença· determina_rá
a reintegração no serviço ou_ ·o
pagamento da indenizaçao prevista no art. 497 da Consolidação das Le-is do Trabalho,
bem como do _pÇ~;gamento
dOs
salários, como se ~m atiVídade
es.t 1 v esse o empregado.
-Art. 4.í1. É _facultado ao empregado, segundo sua conveniência, requerer a conversão da
reintegração na __ i ndeni Za_ção
prevista no parágrafo únfco ·do
art. 3.2.
Art -. 5.2. o _.empregador, condenado ao pagamento da indenização de que -'trata o parágra_fo
unico do art. 3~. poderá optar
pela ~~integração do e~pregado
desped1do, sem preju1zo
Qo
disposto no artigo anterior.
Art. 6.íl. As disposições desta
Lei Complementar- não se aplicam aos empregados com contrato de trabalho ~or tempo Qeterminado, nem aqueles contemplados no art. 499~ da consolidação das Leis-do Trabalh~.
Art. 7.2. Na ocorrência de ~edução-Sãlarial, decorrente de
Convenção ou Acordo Coletivo,
na forma do que dispõe~o inciso VI, do art. 7.2., da constituição Federal, o empregado
discordante pode~~ qptar pela
rescisão· de seu contrato de
trabalho, com _ diréito à percepção da-indeniZação prevista
na .Consolidação dàs Leis do
Trabalho.
Art. a~ Esta 1ei entra em vigor na data de sua publicação.

_Art. 9.2. Revoça.m-se ?S dispo·siç5es em COt:ltrârio.
Sala das ComissõeS. 21 de nOvembro
de
1990. · - ~- Almir
G~riel, Presldente
---uutahy
_Magalhães, Relator- Francisco
Rollemberg - Antônio AlvesMãrcio Berezosky - Afonso San·cho - Uoão Calmon ·- Oziel CarneirO ~ Odacir Soares - RenaldO Àragao~ Uosé Fogaça- Leurival Bapt1sta - Mansueto de
Lavo-r
Cid
Sabéia
de
C~rvalho, sem
voto .- Nabor
\lunior!

.PARECE~

PARECER NO 400, DE 1990
NO. 399, DE 1990

Da

Comissão de Assuntos
Sociais. ao Projeto de Lei
·do Senado nQ 88, de 1989CCrqJlementar, que 11 regula o
direito de greve dos servidores públicos civis e dá
. Outras providências 11 •
Relato r_:

d~~ Ca!"'v~)

(Complem-entar)
na forrria do
substi tutiyO. ,.
SaJ a ctas~·-com·; ssões, 29 de novembro
de
1990.
- A1mir
Gabriel, Pres1dente -Cid Sabóia
de
Carvalho, Relator
- Odactr Soares - Mansueto de
Lavor - Nabor Júnior
Oziel
Carneiro - Ruy Bacelar - Antônio Alves- ~amil Haddad- Uutahy Magalhães - Maurício Corrêa - Mario Covas - Ronaldo
Aragão.

S~!lador

Cid Sabê i a

Da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de
Lei do senado nQ 123 1 de
1989, que "estabelece dlretrtzes para uma Politica
Nacional de Habitação Rural
e dá outras provfdénciaS 11 •

Relator:
Senador Cid Sabóia
de Carvalho

Encontra-se em exame nesta
ho
Com1saão Projeto de Lei d~.a~
autoria do SenadOr" João tori a
·do senador Franéi Sco
MeneZeS: ó presentoe Prt;~jeto de Rol 1 embe_rg ,_ que propõe· uffia poLei Complementar visa regula- _1 í ti Cã na c-r o na r_ de ia:çe~So à
menta-r o 8r1:. 37, inciso VII. moradla-pa_ra produtores_ e trada __,Consti_tUiç'ão Federal~ gué balhadores
rur~is
dé' baixa
as:S~ra-_0 exercfci_o·do d1re'i_- ·renda.
to-de Qr-e-ve aos servidof-es-públicoS tla União, dos Estados.
Dentre_ os principais objeti'dos Municípios e dó Distrito vos dessa política destacamF.~dera 1 .
se:
-A p-r-oposição Jã foi sUbmetida
I -propiciar melhores cOndianter i o_rmente ao exam~ desta ções de ac~_sso à moradia e ao
ComiSSão_: Na ocasião. o _rela- saneamento básico às.popu1ator. Senador carlos Chfar~lli. - ções .de 'ba i_?(:~" . r~~da 'no me i o
apresentou parecer f~vorável rural_;
ao Projeto._- nos termos de um
Substitutivo que fõl_ ~provado
rt .. con-tr-ibuir pa·ra a- fiXapor Uflariimidade.· ·Inclufda na ção do homem no_ campo;
_Ordem· 'do Dí a para vota<?3:o em
Plená:r16, e tendo decorr1do- o
IJI
promover
a _ préprazo regimental ·de cinco ses- urbanização do me i o rura 1 , re·sões ord1náriâ$ para apresen- duzi,ndo a presSão habitacicfnal
tação de emend~? .. ?9.P.~O~eto n~s- Peri_fe_r-l.;,;s das gr?ID9~~! cifo1 ofereci.da uma_ emenda _·de ·çtades -~
, ~· __
iniciatiVa 'do' ·S:ehadbr_Maurício
Corrêa. A emeoda tem por obje- ''I'V'..;..'lnce·nt1var· O desenOolv-1tivo· suprimir o art. S,g,, seus mento de.techologia 'de baiXo
incisos e a1 fneas d;>- f;rçjeto custo, adequadas às condições
·rur·a·ts'.
_
-- ___ ." "
ori_g1 na1.
De

Em sua justificação, o parlaEmbora restrito_ ao meio rural
mentar afirma que "as penali- e à população de baixa rerid~,
dades por 1nfringéncia ao di- o projeto é bastante amplo-·na
reito de greve, nas modalida- determlnação dàS ações; fontes
e_
forma
de
des elencadas nos incisos e de _ recursos
a 1 i neas do a·rt. á~ do .. Proj ~to administrá- 1os.· Com Vl stáS __ ,à
em ·tela, deVem permanecer_ no , execUção da· Po 1 f ti ca · dê h_Sb lâmbito da_v1Qênte codificaÇão -tação rura 1 .
penal.
civ11 e adm)nistra~
Do1s tipos de atend1mento_e~
tiva".
tão previstos no proj~~o: reCabe-nos obserVar. porém·, que cursos subsidiados para popuo substitut1VQ_ aprov~do por lação de renda familiar mensal
esta _Comissão ~lterou comple- de até três_ vezes _o pi-so nãtamente o art. sA_ do p~ojeto cionaJ de salários e recursos
original e atende plenamente a de instituições que operem com
mudança ·que o Senador_ Maurício a caderneta de poupança rural
Corrêa pretende_ i ntroduzi.r. __
para
faixaS de rendimentos
superior.
Ahte o ex~sto, opinamos pe1a
prejudicialidade da emenda nA
Serão beneficiados por essa
2 e mantemos nossa aprovação política os miniprodutores. os
ap Projeto de Lei do Senado pequf:!:nos produtores _e os_ tra-
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oa 1 nadares rura 1 s,
conforme
define o projeto. SerãQ__atendidos os trabalhadores rurais
que vivam nas periferias urbanas (os
conhecidos
bóiasfrias), na zona rurél, nas vi-

zinhanças Oe ZQnas de produção
agrícola e nas áreas de assentamentos do Programa
de Reforma Agrária.

Nacional

conforme

salienta o autor na
~ustificacão.
a escolh~
do
púb 1 i co-a 1 vo." e a ctef 1n,i ção_ e
prioridades decorrem do conhe-

a

ci mente

da

.d.i spersão habita-

cional das populações envolvidas

e

_d_os- seus toa i xos n f v e i s

de salário e de renda.

O autor também demonstra, na
Jus~ificação
e ao lon9o do
proJeto,
uma preocupaçao em
assegurar rec_ursos para a con_tinuidade

da pol ftica

pr·o~fó!:f

ao contrá~io de outros
programas sociais em ~ue os
recursos são repassados aos
beneficiários sem expect_a_t i va
de retorno. Tal preoCupação
fica evidenciada em texto em
que o autor aoverte:
".a despeito do reduzido poder Oe
compra e, particularmente, da
poupança e investimento da população rural benefic-iária, ·o
fi nanei amento
não deve ser
concedido a fundo
perdido,
porquanto a experiéhcia demonstra que a demanda por habitação
exauriria todas as
fontes de recursos".
ta,

Merecem destaque no· projé'tõ--a
proposta de ~estão descentra1 i zada e participativa_ d_e sUas
ações, a simplificação de procedimentos para as transaç5es,
o estimulo à construção de
baixo custo e às formas associativas e cooperativas
de
aquis1ção. A descentralização
das açõ_es, d9sde- o- Pla-nefainãn_to até a execução, bem_ como a
parti c i paçáo efet i v_a da comunidade, do ~overno e daS --;nstituiç6es nao governamentais
constituem 1mportantéS- ins-trumentos para que se viabilizem
os
objetívos
propostos no
projeto.
Outro aspecto_ a ressa 1 ta r é a
delimitação das áreas para a
execução _da polftica de_ habi..litaçao rural. São elas: as
áreas de maior concentração de
população de renda familiar
igual ou i nfer to r a três ve_zes
o piso nacional de salários;
as áreas prioritárias de reforma agrária e as de expansão
da fronteira agrfcola, sem dúvida as que demandam uma atuação mais urgente do setor público no sentido de melhorar
as condições de habitação, saneamento e trabalho de sua população mais pobre.
Inlpo_rtante
contribuição :do
projeto é a ex1~ência que nnpõe, no art. -7 , de regu1arização fundiária prévia para

que se adquiram lotes para os
assentamentos. Como se p~de
perceber por esse artigo, o
ProJeto não_ t_rata da regu 1 ar izaçao fundiária m~s a exige
como requisito básico para a
execuçijo da polftica de habitação rura 1 :
Q ___ -proje.to --estabeleCe .a1n__da
outras condições para que a
Qopu 1 açã_o rura 1 de baixa renda
se beneficie com a po1 ftica
proposte, assim como dispõe
sobre ~iversas situações de
concessão e de pagamento do
empréstimo. Para
viabi 1 izar
essa política serão utilizados
recursos orçamentários e da
caderneta de. poupança rural,
conforme dispõe o art:._ 3.1:1.,
I_, a.
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seleção de locais, a construçaoL o licenciamento, a
operaçao, a fiscalização,
os custos 1 a remuneração, a
r-esponsab 1 1 idade c i v 1 1 ~- as
garantias dos depósitos de
rejeites radioativos e dá
ou-tras prov i dênc t as 11 •
·Relato r:

Magalhães
! -

Senador

Jutahy

!ntroc!ução

De ---autor i a -do senãdOr --f téi:mar
F!"anéo, o- 'Prõjeto de- -lei em
exame 11 dispõe sobre a seleção
de locai$, a construçª-o, _o l i cenciamento,
a ope-ração, a
fi sca 1 ·rzação. os custos,- a remuneração, ·a responsa-bi 1 idade
civil, as garantias dos depósitos d~ ~ejeitos raQiOativos
e dá out.ras providências".

·6 ·mêr i fo d8- · pf-Opos_ta em exame
2.. o p'rojeto- compo§-.to de 41
P9_d~ ser a_'lal i_ ado a i nda
pelas {qu~renta e um} artigos, estacaracterfst1cas
sócio- belece no· art-. 1.2. os conceitos
económicas da população ~ qual de: rejeito radioat.ivo, _ matese· ·~estina, sábidamente pena- -rial f'adioatiVo, meterfãl nulizada por elevados nfve1s de clear. depósito inicial, depóp_obreza., pe 1 a fa 1 ta de sanea- sito final, depósito provisómento _basico e de urna po1ftica rio,
instalação
nuclear
d_e habitação especffica para a (reatar nuclear, usina nucle_z.çma_ ,..rur:-p;l ..
Tal._. situação ar, fábriéa para tratamento de
devera_ ser combati da; conforme materiais nucleares, usina de
di sp_õe o Projeto, a par:t i r da reprocessamento. depósito de
designação de um órgão federa1 materiais nucleares!, instalade coordenação das ações de ção radioat1va, titular de lihabitação, desenvolvimento ru- cença
de
operador e dano
·
ral e saneamento, que serão rad1ológfCo.
executadas _por meio de uma
ação art_1 cul ada _dos governos
3.
Os demais art'ig:os do proestaduais, municipais, da ini- jeto tratam êxCluSivamente dos
ciativa privada é das comuni- detalhes relativos aos depós1dades rurais.
tos e reje_1tos radioa'j:ívos,
como:- tipôS de depósitOs·, sêDest_aquem-se, por fim, a o- leção-de locais, construção de
portwnidade e o acerto -.oa pro- depós_i tos: ó 1 i cenc 1 amento e
posição, que deverá.Pr:-oJ:tor"cio- fiscalização dos
dépósftos,
nar, para uma significativa administração e operação dos
parcela da população brasilei- ~gepósitos, a ·remoção dos rera, a oportunidade _de acesso a -j_ei tos, os custos dos depósium bem que íhe garanta melho- ~qs e rej e_i _tos, a remuneração
res condições de vida, ou se- ~ recolhf.[ne.nto de tarifas, as
ja.---a moradia condigna.
responsabilidades civis, . as
_Qê!ra_nt 1as, OS depós f tõs proviO projeto não recebeu emendas sorios para çs casos de acino ~razo regimental e nada dente e- as di sposTções ger_a is
.
co·ntém que. mereça o_bj eção do e 'l;rans i tór_i as.
poh·to aé vista~ constitucional,
4.
_O proj~to, _em si, é comjurídico, regfmenta1 e.de técnica legislativa. Desde modo, pletO, bem detalhado, apresenpropõe-se a sua acoJ h i da por tando con-certos, norma 1 mente
tLingamentais, _em_ projetes da
esta Comissão.
espeçfe . . S.PO eSte aspecto, iSãla das COmissões, 29 de no- niclãlmente,_ nada temos:a opor
vembro
de
·1990.
- Almir à sua tramitação, podendo, enGabriel, Presidente -Cid Sa- tretênto, ser aperfeiçóado, em
bó"ia
de
Carvalho, Relator funçao de emendas P.O_rventura
- 9dacir Soares- Mansueto de apresentadas em Plenário.
Lavor - Nabor ~únior - Oziel
Ir'-..... o-rigem dO PrOJãto:
C~rnetro
-~osé Fogaça- Lourlval Baptista - Uoao Lobo 5. --Em
1988, -o Se!iador tram
Antônio Alves- Ronaldo Aragão
- ~a~;1 Haddad- Maurício Cor- Sara i va so1 i c i tau à Assess-o~i'"êâ - Lloão Calmon.
ria, rela.tório sobre o tema--:
Transporte e Utilização de maPARECER NO 401, DE 1990
teriais rad1oattvos no território_nacional. visando apre____ Da Com t ssão de Assuntos sentar um _projeto de le.i, para
Sociais, sobre o Projeto de regular a matéria, conforme
Lef do Senado nQ 294, de prescreve o § 2.ll. do- art. 177,
1989, que "dispõe sobre a da Constituição.
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6. Por tratar-se de assunto
de alta especialização, envolvendo necessariamente o trabalho técnico de c"ierltfstas e
físicos nu c_ i e ares. _ tornou-se
imprescindível a participação
da

CNEN (Com i _ssão _Na c i oná 1 de

Ene~gia

Nucle~r)

neste esforço
regulatório, em apoio à competência legislativa, exclusiva
do Congresso Nacional. Naquela
fase de estudo, não se pôde,
seouer, abrir mão ·ào acervo
normativo existente e recém-

editado pela _CNEN (Res.

n~

_13,

de 19 de dezembro· de 1988),
apesar de ter havido um certo
retardamento na edição da Resolução,
em
face
das
conseqüêncjas desastrosas em
que foi envolviga toda a administração ·nucrear- bf'as11eira
e, tambêtn, ·as· tranSformac;:õe_s
administrativas e funcionais
por que passou o~- setor de energia nuclear: criação- Qo
Conselho Superior de PolítiCa
Nuclear, ··órgão - consultivo
criado pelo Governo Feder_al e
extinção
da ·' _ Nu c 1 ebl""ás
a
(constitu1da a Indústrias Nucleares Bras i leir?s··- INB).

Relator
so-u-za.

rn

o

Deputado

Leopoldo

- Competênc::ia Legis-lati-

va:

10. Um outrO ângulo qUe deve
ser focalizado é_da cOmpetência legislativa sobre o assuntO.

-

-Estabelece
Federal:

Constituição

· "Art_. _ 21,
Tiião:

Compete

à U-

XXIII -explorar os serviços e·tnstalações nucleares de qualQuer natureza.
exercer .mor,cpó11o estatal
sobre a·pesquisa, a lavra,
-o enri~ueci~ento e reprocessamento, a industrialiZação e o Comérc·i o de mi néri os _mJ_c:l eaFes e seus der ivãdos, atend._i_dos os séguin~
-tes princípios:
a)- -to-d~ã atiVi-dade nuclear
em território naciOnal sotnEfnte será e_xe_rcida pare
"fins pacíficos 'e medl_ante
apróvação do Congresso Na- :C:i ona 1 :

•••

·,.

-::·.

t•

·-

-·

,_

. , . , - ..... · - - - , •

. . ., . , • •

~·

de junho de 1989,
através do Aviso h.ll. 351, do
'Em

29

Senhor: Ministro-Chefe do G_aofnete Civil, foi encaminhada
pela Mensagem n.ll. 307, de 19B!il'.
uma nova proposta para o projeto inicial do Poder Executivo, esta bem mais, com~leta e
detalhada, comparada a do PLS
n.~:~. 239/87.
S. Foi a matéria distribuída
naque 1a ca·sa às com i ssões _competentes
( CCJR
CCTCl e
CDCMA), estando desde 2-s~es
na Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. sendo

61,§1~)---

12 ._ ASsim, não resta a ·menor
dúvida de que cabe a qualquer
integrante do Congresso Nac-i anal, apresentar proposição_ sob_re a matéria, dependendo, apenas, da posterior sanção do
Presidente da Repúbllca.

Anã l f se do Projeto
pr-~Pos~{Çã:c:/.
concluimos que o seu autor __
Senador Itamar- Franco_- pretend~ .contrlbuir para a normatização desta matéria, com o
intui to de aumentar a- segtfr-ança _das populações _e diminuir
os custos para os Estado5r e
MuniCípiOs que·venham a abrigar depósitos
de
reje1tos
IV -

7. Na estrutura do CSPN, Ót"'gão c~iado para fixar as diretrizes prfncipais e estabelecer os programas do setor ,_ . foram criadas cinco Comíssões de
alto níve1 para estudar e ·ab) .....••••••... ·-·· •....
presentar sugestões nas áreas
c) _a r-esponsabi _11 dade c isensíveis e prioritárias aá
vil por -danos nucle~res inenergia nuclear- Entre elas.
citamos a Comissão que ficou
-deóende d~ ex i stênci e ' de
responsável pelo estabelecicu,lpa .. "
mento de normas, visando um
futuro projeto para a área de
Mafs adiante fix?:
rejeitas radloativos e a ésco11 Art .-- 22''
ComPéte ·p·r'; va1 hà
de
-,oca is- para estes
-·n vamente à União -1 egfs 1 ar
rejeitas. Atendida a sugestão,
o Poder Executivõ .enviou Mensobre:
sagem regulamentando o assunto
e qu_e.- tomo.u o i_ndi_~a t 1 v o_ PLC•- •• -":c" •. • • • • ·- •• , • • • •• ,• ·.-;c • • • •
239/87, !!>. (dispõe sobre -a _escolha de _l_ocais Para dep6sltos
XXVI - ativ1dades_ nucleaintermediários s·eletivos
de
r:es ~e- _ti~Lta·l quer r}at_ureza.
rejeitas radioatiVoS e dá outras providêncías). Na Câmara,
a matéria foi aprovada nas co~
mi ss5es de Const i tüi-ção e Jus ...
Tra,ns·crevemop,. ~:~ara f-a.C-1 1_1 ta r·
tiça e de Ciência e Tecnolo- a aná11 se, o já c i tadó .. art_.
.
gia, Comunicação e Informáti'- 177:
ca. Postar i ormente, por Mens·aQem (n~ 307}89) o Poder Execu"Art. 177. Constituem mo_tivo encaminhou ~ovo projetó,
nOpó-1 i o da União:
em substi~utção ao tnicialménte discutido naqu'elã." Casá. :
. -.... . ··-·- ···-·-· ,• ,.... •·.· ..
8.

11. A maté'ria-. ·-comO se -V'ê·:. se
insere na competência legislativa da_União, sendo ~e ass1na.l ar, aTnda, ~ue-~ não ---s-e ; n·clui no elenco daquelas cuj~i}
iniciativa é privativa do Presidente da Repúblic-a (CF, ar:f.

- a pesqu 1 sa. a 1~a.;~a·.
~enriqueci~enro, o
reprocessamento, a industrialização e o_comércio de m1nér 1 os e mrnera 1 s nucleares e
.seus derivados.
v

§ 1_g_ O monop61 iq previst_o
neste a-r-tigo inclui os ·riscos -e resultadas decorrentes das atividades
nele
tnenci onadas ...
o

-_§ _ 2~ A Je_i disporá sobre
transporte -e u-t-, 1 izará de

mãteriais
radioativos
território nacional . 11

no

13: · o~·,~rturà---&a

radioativos~

·1_4.
No projeto- - segundo o
seu autor- é eliminado o arma~~namento
intermediárió de
rejeites. _Seria eliminada a
transferênci á _ e_ os. ri sco_s_ do
m.anejo de um _ depósito _i_nicial
para um loCal temp6rári0, pa-·
ra, posteriormente, ser alojado em dep6s1to final.
_

15. _ A. ~~ed.icia- _é justificável
do .Ponto de vista
tê_cnico
pois, quãnto_ menos Qperações
se, _f_i zerem cQm os rej e i tos,
meno,res
Serão- os riscos de
contaminação e de vazamento
pára o meio ambiente. Evitar i amo.s. também. o r isco a t~ue
os
trabalhadores
estariam
expostos.

_, Q...pro_jeto. -redu:z custos f1nan·Ceiros, _pois: co;m a maniPlilãt;:ão
i ntermed_i ária. · haver i a necesS"Ld.ãde: da criação -de uma enorme. i nfra;-es-trutura admi nfstrat'iva, adicional ao SiStérria Feáe~a~l-, - · " par' a- --. cu i dar.
desta
armazenagem.
·
16. Como a maioria dos Es-tados e Mumcípios bra:sí1e'iros
não dispõe de recursos para a
manutenção_ e contra 1 e de
cargas de"- elevado f-isco, o proje-~Ç-. trans.fere para o Poder Exec~t-lvo Federal a responsabilidade-deste
. -çpntrole,
re_s_tr i ng:i ndo-se sua parti c-fpaçãe- ao 1 icencJ,amento. à. fiscal iz.ação ·e ao estabel~e;im_énto
de
pad~ões
de
segurança
(classificação
segundo criterios físico-qufmicosj radiológicos e t"'adiotóxicos .

projeto pretende, por
algumas áreas
do território nacional, que
por algumas vezes já estiveram
ameaçadas
de
servi re-m
de
"sumidouro radioativo",
que
são_ a plataforma conti_nental e
as ilhas oceânicas.
1"7.

O

fim, preservar
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Diante· do exposto. e co-n.;.

18.

siderando. que a propOsição.
consoante assinalamos de início, traça princípios ·e c·on-

ceitos objetivament·e bem defi-

nidos, o nosso parecer é ·pela
aprovação. ·
-

Sala das Comissões, 29 de no-

vembro

·de

1.990.

-·-Almi:--

Gabriel , Pre_s i dente

-

Uutahy

Magalhães, Relator-~
Ronaldo
Aragão - Antônio Alves - João
Lobo - ~oão Calmon - Lourival

Baptista - Mauricio _Corréa Odaclr Soares - Cld Sabõia de
Carva 1h o

..José

Nabor

- - Mansueto

Fogaça ,

contrário- ·aziel CArneiro
Uún i or

Lavor.
PARECER NQ 402, DE 1990

de

Da comissão de Constituição,. Uusttça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do

Senado nQ 383, de 1989, que
"modifica o parágrafo 2Q,
77 da Lei nQ 7.209,
de 11 de julho de 1984, que
altera
dispositivos
do
Oecre·to-Lei nQ 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código
Pena 1
e - dá ou-tras
providências 11 •
do art.

Relator: Senador

Bisol

Uosé

Paulo

O ilustre senador Márcio Lacerda apresenta projeto de lei
com o prop6s i to 'de a·rt·er'ar a
r-edaÇão' "do§ 2.s~. do ar-t.-77 __ ela
Lei
n.2 7 .2'09, -tie_ 11 -de ~u1ho
de 1984 (Par-te Geral do Codigcr
Pena 1 ) . ·
~
O

di Sposi tive ·cuja' -a1 t9raÇãg

é preconizada versa- sobr-e os
rec;u i s-i tos pa-ra - a sUspensão
condicional da pena.
o- ar·t. 77 caput da ·Parte -Ger-al do Códlgo Penal · pre'vé' ·a
poss i b i 1 i da de de ser $uspe·n·sa
a e_xecução" da - P!na pr j va·-r;_\!Él
de i-i berdade na o super i_ o r _a
do 1s anos, por um pef': í.o.d.o "_Q_ue{
pode var-iar de dois· a qüátr-o
anos, desde que concor-ram as
seguintes c i rcunstãnci-as:
+

o condenado __não seja reincidente em cr-ime doloso;
· .. - a culpabilidade, os ant·ece·-:
dentes,
a conduta social e
personal-idade d-o agente, -be-m
como os motivo~ .'El as- .c i r:curistânci as autor 1Zem a conces.s_ão
dobeneffcio;_-~
~---não seja indicada· ou cabível a substituição prevista no
art. 44 do Código Penal.
Em r-ela-ção a-o - i doso, ass.i m
con-siderado o maior ·.de
70
(setenta)
anos,
prevê
àparágrafo segundo do_
mesmo
art. 77 ._

1637

Deie!llbro de 199!f

--- super í of
·a quatro anos, .fe1ta peio jurista Celso Delpoder-á ser suspensa, por monto, ao_co-mentar a norma:
quatro __ a- seis. anos, (jesde
Qüe ó cóndehádo -seja maior
"Por grave defeito de rede setenta anos de idade. "
dação, o § 2~ não a1ude à
necessidade de, além da fEntende o i lustre represendade do condenado,
estarem
tant~ dq E~tado dO.Mato Grosso
preenchidos os demais reser necessar1o alterar ~ redaQUisitos do sursis simples"
ção do dispositivo pelas se(in CódigO Penal p. Ed. Sa--:
guintes raz5es:
raiva 19S8).
"Em suma:
se a pena imNe$sas _cond 1 ções ._ entendemos
posta for inferior a
2 conveniente modificar a
reda(dois) anos poderá deixar ção original, apenas para torde
ser executada, Quando nar exprBSsa a exigência -de
aplicável aos de idade in- cumpriménto dos requisitos geferi o r a 70 ( set·enta) anos. ra is
para
concessão
.do
Se, entretanto, a imposição beneffcfo ..
da - pena fOr' d_e _ até
4
(quatr-o) anos, sua execução
Pelas r-azões expostas, oferepoderá ser quando·aplíêável cemos o seguint-e subs-titutivo:
aos maiores dê 70 (setenta)
anos.
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO OE LEI N" 383/90
Isso significã que o.mesmcl 1 i mi te de 4 (quatro) aDá nova redação ao § 2Q
n-os,- fixaqo para; beneficiar
dO art. 77 da Le1 nQ 7.209,
o idoso com· o --sursis,
de
11 de julho de 1984 que
11
torna-se-lhe em' pr-ejufzo,
altera
dispositivos
do
porquanto ê também limite
Decr-eto-l-ei no 2. 848, de 7
inicial do prazo· de suspende dezembro de 1940- Códisão na __ exE;cução de pena-;
go Penal 11 •
--ádmi t 1ndo-se _sua ex_ tensão a
até-6 (seis) anos.
.O COngresSo Nacional decreta:
Em
termos práticos, o
lapso de 4 (quatro) a 6
(seis)
anos confronta-se
com os í ryt~r:-.es~es. dg E,stado
_e_ do propr1o -,ndtv_lduo. ao
editar m_ais -tempo_·à· _ - tramit""ação',' já insatisfatórfa,
dos autos quer pelas difiCUldZfde5; finqncei.r.as. do Poder Uudiciário, ··quer· pela
i mposs i .b,1 .1 i ta de de 1 nobserVâncfa ç::t_e_ praz,o$ ppr magi stfados ou membros do Ministério Público, em face do
acúmulo de processos."
írí'fer:e"":"s.e, ·p_óis, Que ô 'autor
da írifcia'tiva _julga inc-ohveniente o preceito porgue ampTTa- o pr-azo de suspensao condicToJial da pena .de 2 ~(dois) a
(quAtro)_ · _anos
par_ a.,_
4
4
(quatr-o) ·_a 6 (s_eis) _anõ_s'.
É ent-retanto nécessárf o. ob-·
serva r que, en·quanto _o condenado - metiõf de 7o-- (setenta)
anos só põde ser beneficiado
pelo
instituto do
sursis
q~ndo a sentenya condenatória
não __ for suQe_r_tor:- a 2 (dois)
a·noS""'.~-para os i'dosos" _esta mesma tacu.lt';iade atinge os apenadoS com- pr·i são __de
até
4
(quatro) anos. Assim sendo,
parece-nos razoável que o legis-lador o_rdinário tenha _fixado ·um- 1 a~so _t'énipora 1 mais . amplo par_a o_ sursis c.oncedido
em tais Cir-cunstâncias. S_e· a
pena é n1á f ar', ta"mbém mais ex· tenso deve ser o prazo de suspensão condiciona-l do confinamertto-. 0

11
A execução da pena pri -- Cumpr-e, nesse passo, reproduvat,va de 1 iberdade, nã·o·_ zir
importante
observação,

Art.
1$!--.0 §_ 2,~ do art. 77 da
Léi n,Q. 7.2:09.- .. de-11
d~. ju_lho
de 1984, Pássa a vigorar CÇT ~
Seguinte r-~dação:
•
"Art,._ 77 ..
•

-~

~~·r

•

•

•

•_-: •

,- •

•

•

o

w

~

~--·

•

•

.,_ ••

§ 2.2: Ã execução da pena
priva t 1 v a de 1 i berdade-, não
-superior
a- quatr-o anos,
poderá ser suspensa, por
. quatro a - s·ei s af)os, desde
que o condenado- sêj a - ma i ar
de 10 ·(setenta) .anos de i.dade e estejam s_atisfeitas
as demats·condiçOes estabe1 eci d~s_ ,n~~te a_rt i'gCi ~ n ---

·Art. 2.2' Esta 1e1 entra em viQor na data· de- sua pu_bl i cação ;·
"Ar-t. 3~ Revogam-se ·as dispoSi_ções em con_trário.
·s:iala das ·ÇÇimissões, .22 dé r'lcfve·mbro de 1990, -- Cl d Sabói a
de Carvalho, Presidente - .José
Paulo Bisol, Relator -Wilson
Martins - Roberto Campos - o~i_el carnefr•o·- Antônio
L.utz
Maya -Antônio Queiroz- Mau~icio Corrêa -uutahy Magalhães
Chagas Rodrigues - Af~hso Sancho - Odacir Soares
Severo Gomes.
PARECE~JN~ 403, DE 1990

oa Comissão de ASsuntos
SQciais sobre ProJeto de
Lei do Senado nQ 27, de
19$0, que institui
renda
mensal vitalícia em favor
das pessoas portadoras de
deficiência e dos idosos,
' nos termos do art. 203, i n-

Dezembro de 1990

7638

ciso V, da Constituição Federa 1 ,
e
providências.

dá

outras

Jutahy

Relator: Senador

Magalhães

o projeto de. 1 e i ern_ pauta, de
autona do fnsi9he
Senador

Má~io

Covas,_óbjet_lva regUla-

me~tar o art. _20a.
lntiso v.
da Constituição, que garante a
percepção "de_um_salário mínimo .de beneficio rriel}sa 1 ?!. péSsoa portadora de defí.ci ência ·_e
ao idoso que com~rovem· nãO
possui r me i os de prover --à pt-6pria manutenção ou de tê-1~

provida Por SJ,Ja família,
forme dispuser a lei 1' .

coo-

O conteúdo_ rjo _pr-ojeto em. exae~ motnento 6Tgum
d~ _lei da Câmara

me não cal i de

com o projeto
n.s:. 48,

de 19-So· _-_ ns:

3. 09$f_89.
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subsístênci?- é "desregul_amentador:a", para usar_ a expressão
ora em voga no Executivo. pode_ndo s~r provadas "por atestado de qutoridade áclmínistrativa. poltcial
ou ju~iciária
local~ identificada e qual i ficada. que conheç.a pessoa 1 mente
o interessado ha maís ~e cíncQ
anos; ou por decl a:--ação do
prôpr i o 1 nteressado. Ou do se.IJ
representante 1 ega-1 , , coriT i r mada por testemunhas. a critério
da previdência social. o controle da honestidade e fidediQni9ade de tais _p~ocedimen
t-os. se .exer·cerá, como não poderia deixar de ser, mediante
a- apl_ ícaç:ã_o, quando for o_ ca~6.-aas _devi.das
punições
aQueles que assumiram a respo_n_sab~ lj~aQ~ .. civi 1
e penal
por ta 1$ de c 1 araç5es__: observadas t·odas as r essa 1 v as de ordem preven~íva às possfVeis
frauoes.

na Casa ae·origem -·que dispõe
sobre
\..e i ~O.rgân i ca de ~ss is-ConlO ó_- i_lustre "aut-or se rnanitência Sociá:L._ suas définifesta em sua
"justificat1va",
ções, princíp-,os- e _dfrt;;!tr1:z._es,
a
aprovação-- da 1 e i regu 1 amendetermina competênCias gerais
em cada esferã ae 9oVerno, be- ~adora do 1nciso V, do art.
nefícios e serviçoS, Tentes de 2C13,- dO texto constftucional
financiamento e- dá
outra·s dé -1988. é um-pisSO a niii 1s 'na
-conva 1 i dação_ de _uma Const·i tu iprovidências.
ção fortemente v o 1 ta da ·para o
de
Estado
Ao contrário, muitos doS seus estabelec1mento
dispositiVos .são in:VOàdores 'e oemocr<ático de Direito e a
promoção_
da
·mais
plena
justiça
vêm comp1ementar aqüeles estB·
be 1ec_i dos na chàmeida L e; Orgã':.. social.
nica da A."ssistêiiêia· soci_al~
AProvar o presente projeto de
principalmente no que_tans;~e· _a
lei é pross_egu 1 r,
cremos,
n·o
concess~o __d~- beneficio mEmsál
de um salário minifuo' às pesso_- arÇi1,.!9: mas glorioso traba]ho de
as portadoras de defiçiência.e esculpir o- MonUmento Co.ns'ti_tu.fomás t"odos
ao idoso.
- cional_,· ·do q4a1
honroSaf!le~n~é
co-parn· C i pes e
_
Inova, principa_lm~nte, quando responsave~1 s .
intenta estimular o trabalho
Em ~-face '·ctas apreciaÇões exàqueles aptos a perceber O be- penai das, sarnas· pela aprovação
nefício, cOncedendo· à empreSa deste
P~"ojato
oe- lei, por
ou empregador individual," in~ êonsiderá~lo relevante. oporcent i vo tr i bUtár:-_i o, -Se empre:.. tuno,
justo ei,de ineçável_ ingarem as pessoas aCfma referi- teress~ .soei a 1 . ,
das. dando-lhes trabalho comSala- das ·comissões. 29 -de hopa~ível
com _ ~ sua condiç:ãô.
A 1 em da cessaçao do
_dispêndio vembro
de
i99_0.
-- Âlmir
pago pela seguridade social~. Gabriel._ Pres i d'8ri:te
- t.lutahy
ganha a sociedade pela inse~;.. Magalhaes~ Relator - João Calção do elemento humano no prO- mon - Joao Lobo -Antônio Alcesso produtivo.
- -ves_- Mário Covas (Abstenção)
- Cid Sabõia de Carvalho o financiamento do benefícip Josê Fogaça - Lourival Baptiscri ado e o.~a-__ re_gulamentaàO ta ·-. Ronaldo Aragão - Jami 1
pelo projeto está previsto.no Haddad - Mauricio Corrêa oseu art. 6.Q, quando adiciona,.·. daCi r Soar-es - .Mansueto de Laaos recur_sos __ a que se__ refere_ ·o vor Nabor Júnior
Oziel
art. B.Q_ da_ Lei njl. _6 .179,i74, a carneiro.
contribt.~iç_ffi_o previ_dencíáf-ia de
i% (um por cento L __incidente
PARECER NO 404, OE 1990
sobre a _di-ferença de saláríõs
acima de -.Vinte míriimos. qUe
'Da Comissão de Constituinão
oneraráempresas
nem
ção, Justiça e Cidadania
operários, mas, sím, de forma
sobre o _Projeto de Lei do
irrisória, por sinal, aos exeSenado no 43, de 1990, que
cutivos__e outras · cateQorias
"altera o art. 2:94 da Lei
que receb~m alto~ , sa1ar1os,
no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo
podendo ser__ Oeduz i da_ na , rendà
Civil) 11 •
bruta Para fins de imposto de
renda do cor:tr i bu5 r :te
·Relator~ senador
José Paulo
-.
Por outro_ lado, a norma Que Bisol
estabelece_ a cQmprovação dâ
inatividad~
e a inexistência
De autoria_do ilustre Senador
de renda ou de Outro- ~elo de Franc_i ~co R~11 emb9rg,
o pt-e-

ª

c __

Terca-feíra 4

sente

pr:-_oj e to busÇ.ç Qar nova
ao art. 294 .da__ Lei n~
5.869,
de 1972.
nosso atual
Códi~o de ProCesso
Civil. Qe
mane1ra a permitir que, ante_s
da citação, _possa o autor
emendar, modificar -ou aditar
o pedido.
r~dqçã_o

Em sua just;_i_f1cativa, o·emine~te
parlamentar
ar~umenta
que sua in'(ciativa objetiva
cq.rr:-.obor::a.r com a economia proce_ssu.a T , compa_t i b í 1 ;·2:.ahdo _melhor a _.regra_ do art.
294 cç,m_
as
demais nor_mas proc::essua i_s,
pà_ssfbí 1 itando ao ·autcr, _ante_s
de efef_ivaoa. a angL.Ilaridade
proce_ssya 1 , . adi ta r o, _1 i be l.o.
poupando-se a J_usti~a de co~
nhecer acef'ca de novo- pedido,
med i_ante ação di st i h_ta. sustenta, ainda. que a proposta
harmoniza o· texto aa Lei nso
~.. -.86.9. eorque sem pre{udi c_ar a
alteraçao convenciona Já permitida pelo art. 264,, facú1ta
ao.auto~~ ~té a citação, emendar<-~ mod1f1ca_r ou-ad1tar o pedido, _·danoo à_ relação ·pro_cessua 1 ma i ol"
cons-; stê.hci a
e
real idade.
·· -·
É-o relatório,.

Nossa le1 processual viçente
faCulta, e~ seu art.
264,
a
mudança de pedido ou da causa
de pedir. A alteração poderá
se_r promovi da T.ivremente antes
da -c i tãção ou com o _consentimEintà- do r-éu _se ar)_ós eS.ta. Em
hipótese. a.lguína é permitida
a,pós o saneamento do proce_sso.
SegUndo Moacyr Amaral Santºs.
pela riludança admitida pelo_ Cód1go· .,se -entende_ a mod.ificação
dQs elt:;mentos da ação -----partes.
causa de pedi r , ped~i db" ,
enquanto a a,_d_ição, proibida
pe 1 o _di spos i ti vo _ que aqú i .se
pretende_ tnudar ,_ conslste na
'',?.lt_~ração da inicial a~_uizada
coro _o _ pcrescenta,
ao pédtdo
nela formu 1 ado.· de novo ou_ novos pedi dos",
· -

9 art. 2f?3 da mesma 1 e __; aC:fj e.:.
t1va consldera proposta a aÇão
logo que a petição inicial
seja despachada pelo juiz·.
Ou
simplesme~te distribUlda, ohde
houver _m13._1 __s de uma vara. Todavi a, só a c i taç.ão vá 1 i da tor-na
prevento o juízo, índu_z litTspendência e __ _.taz li:tigiosa a
coisa. A citação; ainda _qLie
ordenada por juiz_ i nc.ompetente_,_ co_nst ~tu i em mora o- deve-dor.
e o mero despacho que a
ordena interrompe a prescrição
- art. 219 ~seu parágrafo 1~.
da mesma le1.
Temos então que antes da citação, antes que o réu venna
oficialmente a ser informado
dos termos da ação que é proposta em Seu~desfavor, o único
efeito que lhe produzirá esta
se~á_o da int~rrupção da prescr;çao, que se consumando com
a ordem __ de citação do juiz nã,o
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cessaria nem teria como se am-

~-:-:-

Dai a justiça.da lei em permi-

;::::::-:-"Art. 294. Antes da c1 tãÇão, o autor poderá aditar
o pe:dido-. correndo à sua
conta as custas acresCidas
em razão dessa iniciativa.''

pliar diante de qualquer modificação intentada pelo autor.

tir que o autor modifique. li-

vremente antes da citação, o
pedido ou a causa de pedir,
poi_s

em

nada prejudica

O--

réu

essa mudança, já que lhe é impossível e1abora; sua defesa
antes de conhecer o conteúdo
da
ação que 1 he é movi da.' não
havendo, até aí, prazo em curso para sua resposta.Permitinao a 1ei a mudança ou
emenda do- pedido ou da causa
de

pedi_r__

até mesmO depois da

-EMENDA .N.ll. 01-CCJ
(Substitutivo)

Sala das seSsões, 22 de no~
vembro de 1990. - Cid Sabóia
de
Carvalho~
Presidente
Senador
Jose Paulo Bisol,
Relator
Ronaldo Aragão-

Mansueto de
Lavor - Chagas Rodrigues - Jutahy Magalhaães- Odacir soares - W1lson Martins ---Roberto

Antônio Alves

cttação, consentindo o réu,
não vemos porque não aceitar
também sua adição antes de ci"tado a· ·réu~- pais na citação
conhecer1a este da petição inicial e ae-- seu aditamento.
Achamos até que seria preferive1 ao réu consentir no aditamento a vir a ser chamado a
juízo por mais de uma vez para
falar sobre a mesma questão,
pois o seu não consentimento
não tiraria do autor o direito
de formular por ação distinta
pedi_do omitido que fosse 1 íclto fazer.

Campos - Oziel Carneiro-

Na real idade, a adição d_o pedido objetivada pelo proj_et.o
já é aceita pela quàse unanimidade dos juízos, que, interpretando sistematicamente os
dispositivos permissores
de
emendas e modificações, aceitam, p·or extensão, o adi tamento do pedido.

-Tra:t.a o referido ·projeto de
lei.. de autoria do e_minente
Senador Fernan_do Henr 1que Cardoso, de proposta de fiscalização das relações do trabalho
exet'cida em t_odo o ter ri tório
nacional pelo __ M.i ni sté;--_j o do
Trabalho e ~r_ev_idênci_a Social.
com fundamento em "anteprojeto
_eJ?P-orado_ conforme resoluções
aproyadas pelo I I I Congresso
doS Traba_lhadores nas Indústrias- de Panificação e C~nfei
taria
de
São
Paulo
e
adjacên-cias".

Está claro que-- cohs-1 de-ramo-S
interessante a proposta. Entretanto, entendemos que os
dispositivos já existente e_m
nossa lei processual sobre emenda e mudança do pedido disciplinam com clareza e precisão o assunto, e na mesma · abrangência impl1citamente pretendjda pelo projeto.. Este_,_
apesar de em sua justif_icativa
demonstrar que, por interpretação---- sistemática, a mudança
do pedido c_ontinuará a _ser
permiti da __ até após a citação,
se consentir o réu,- em sua
parte prescritiva poderá obscurecer a a 1guns magistrados
esse entendimento, tal como
ocorre hoje em relação ao que
preceitua o art. 294 e o aditamento do pedido muitas vezes
nes;~ado.

A adição do pedido demanda
novos atas processuais e torna
inócuos outros Já praticados,
onerando, Rortanto, de alguma
forma, .a máquina judiciária.
Assim, visando unificar o entendimento judici~l sobre a
matéria, procurando poupar a
Justiça de desnecessários atós
processuais, bem como torná-la
mais d1nâmica sem no entant·o
trazer prejuízos _a quem quer
que seja, somos pe_la aprovaçã.o
do
projeto com a seguinte
redação:

tônio_Luiz Maya.

An-

: --PARECER NO 405, DE 1990

--Da COmissão de Assuntos
, Soe-i a is sobre o Projeto de
Lei
do Senado n.Q 82 , de
1990, que 11 dlspõe sobre a
fiscalização das relações
de. trabalho e dá outras
prov.idências••.

Rela_tor: Senador

de Carvalho

Cid. Sabóia

_oO, - proj_eto çje 1 e 1 . em causa
ieva em cOnsideração, portanto~ a SiQnificativa relevância
dessa
medi da
que
"con_su-:bstância uma série de sugestões apresentadas ao
nobre
parlamentar pela Feder-ação doS.
Tr;'aba1 hadores ro - .menc1 onadq
an±eprojeto".

Para isso.
visa o projeto,
"através de __ convênios ce_lebradaS com O M.i n_i stér i o do Trabalho, envolver como elementos
do__ processo
de fiscalização,
os estados e municfpi_os, bem
como. entidades sindicais, que
passariam_ a particjpar efetivamente ç!as _ f_i.sca 1 i zações_ através de delegados sindj_cqis,
previamente designados pelos
respectivos_sindlcatos,
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prinçipàlmente, como retrato
da vida funcional do trabalhador, q~e deve merecer da auto:idade pública uma defesa mais
contundente e eficaz, mormeh~e
no que se refere às re·cl amàçõe$ por __ falta, impe_r_-:feições
ou recusa de st.ra·s anotações.
Acrescenta o nobre Senador:
"por isso·mesmo, no projeto de
lei é estabelecido um-prazo
improrrogável de 30 d'ias para
que o Min1stério do Trabalho
dé solução a reclamações apresentadas pelos empregados junto as Delegacias Regionais d~
Traba 1 ho,
re·rer-etitemente as
anotações da Carteira Profissiono.l,
Pross·egufndo- -na sua jus fi ficação, o autor do projeto contemp_l a,
também, no- que:-· se refe-re às resc i s6es- contratual s
e pedidos de demissões, conforme consta do art.
177, §
1.2.,
da_ Cosnsol i dação ·das Leis
do-_ Trabalho, que assegura,
nesses casos, para os empregados com mais de 01 ano de serv 1 ço. ass i sténci a do respec't·rvo sindicato-. aue esse prazo
se -reduza a 90 dias, esclarecendo que "no período Cbmpreendido entre 90 dias e--01 aho,
ocorre uma grande rotatividade
de
emprego,
merecendo este
contingente de
mão-de-obra,
gera 1 mente -de baixa 1nStrução,
receber a necessária e compe~
.tente assistência na ·rescisão
do seu contr.ato de trabalho",
no senti do_ de resgu_ardar, pela
segurança, a iritegridade jürí~
dica das anotações e dos pe-didos de demissão subscritos peloS empregados.
Propõe ainda, o insigne SenadOr, delegar competência preferencialmente
ao sindicato
profissipnal "para proceder as
homologações, e somente em sua
ausência ou na inexistência
das delegqcias das- federações
ou das confederações sindicais, ou.torgar a _atribuição ao
órgão loca:J do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
Atenta

também

o

projeto de

1 e i para a __importância das CI-

PAS.
Cerni ssões - I_nternas de
Prevenção de Acidentes
, no
q_ue concerne ao d_i se i p 1 i namento do seu p·rocesso e1 e i tora 1
-"contemplando a participação
das entidades sindicais no referido prOcesso, atribuindo ao
~elegado
sindical acompanhar
os procedimentos eleitorais,
competindo-1he presidir a mesa
apuradora, podendo ainda, se
assim entender, impugnar
o
-Entre_ as medi_das .. contempladas pleito~ cabendo, nes_te caso, a
no projeto. _des taça-se a espe- autoridade local do Ministério
cial atenção_que é dada a car- _do Tra-óa 1 Jió dec i d.i r· sobre a
Ou-tro-~sim,nO
teira de trabalho, -'~como ele- jmpu~nação".
mentO básico e fundamental na proposito de garant1r o e~er
relação d~ trabalho, não_ ape- cício independente das ativina-s pelo seu papel probante do dade·s das CIP AS~ --propõe uma
vínculo ,empregatício,
mas, ·estabi 1 idade provisór1a para
Pêla ·pràPria-ímportãncla como 6s seus membros eleitos, nos
Qocumento de identidade
e, mesmos moldes de garantia do
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empre~o
assegurado_ aos diri~
gentes sindicais, iniciando-se
com o registro da candidatura

e prolongando-s-e

após

--O

mandato".

até

um

ãr'io

término do respectiyo

-

Por fim,
pretende o projeto
de lei
"estabelecer: ·que os
sindicatos, cQmo substitutos
processua i s de s~_u_s . representantes, poderão impetrar aç5es
junto 21 Justi_ça do Trabalho

v i sande

o_b_ter

os_ ·dev 1do_s re-

gistras na Cârteira Profissional dos empregados, bem como
compelir as empresas aos depósitos para o FGLS.
além de
propor anulação de eleiçõ~s
para as CIPAS, podendo ainda,
pleitear, a seu favor, junta· a

dadania

sob~e

o Prójeto de

Lei do senado
nQ 136, de
1 99d , que 11 Dá nova redaçào
ao inciso III _do artigo 484
do Código de Processo Penal
(Decreto-lei nQ 3.931 de 11

de dezembro de 1941).

Relator: senador
Martins.

Wilson

Na forma r6g1mental, esta Comissão é c_hamada a opinar sobr_e ___ o· Projeto ~de Lei n.s4 136,
-âé 1990 ,_ de autor i a do .. Senador
Márcio .. L.~ç;~rda, __ que "Dá ·nova
redaÇão a:q, __ fnc.iso__ ,III_ .do a,rt-igo
484 -·do Código de P-rocesso
pena 1 (Decreto- 1 e i n.s~. 3 .93.1 de
11 de dezembro de ·1 941 ) " .

Esc-1 arece o í_ 1 u_stre__ f':"E!:pr:_esentante do Estado de Mat.o Groscontri_buições sindi- -so~- -rrã justificação da inicia;..
cais, as contribuições assis- -ti va, q'ue -:-a re_êê"nte-· reforma da
tenciais destin~da$ ao custeio Parte ~er81 do CódigO Penal,
do _sistema sindical, e as mul- --Cient-re out,ras inovaçõe_s. atas que lhes forem devi"das por -cre_s_c_enta parágrafo .único ao
força de acordos_, convenções art 1 go -que dispõe sobre os excoletivas e sentenÇas normati- cluOente!? de ~ntiJu.ri_dicidade
prevendo:
· --vas.

Justiça

çãO_ de
com

Tr_abeJ,_lhfst_a, a execudfvida_s -relacionadaS

as

Oestarte, no melhor dos propós i tos de_ se garanti r a proteção ao trabalho, damos plena
acolhida a este proJ~to de
lei, rejeitando-se. portanto,
as duas Emendas que neles se
pretende inserir_p~ra moçt4f!"'
cações do art .__ 7~ ~ ;;uJ:JI-:·essa_ç
do
art.
12. A pr1me1ra e
contrária à ~edução do prazp
de um ano para 90 dlas, rela~
tive à prestação de_ assistência compulsória nos casos das
rescisão contratual para os
empregados com mais de um ano
de serviço, nos mo_ldes do art.
477 da C. L. r-. A SeQUnda emenda
propõe que se supr1m.a o art.
12 a fim de impedir a prorro~
gação da estabilidade dos candidatos às eleiçõàS das ClPAs.·,
conforme prevêm o art. 10, inciso II, letra "a", do Ato das
Disposições
Cons.. t1tuciona1s
Transitórias da Nova Carta e o
ar.t. "165 da C.L.T.
Face ao exposto, e considerando inexistir impedimento de
natureza constitucional, jurídica e de técnica_ ie~1s1ativa
à tramitação da matér1a, somos
pela aprov~ção dãste projeto
de lei na- forma em que se
encontra.
Sala das Comissões, 29 de novembro
de
1990.
-: Almir
Gabriel, Presidente - Ctd Sabóia
de
Carvalho, Relator
---Odacir Soares - Nabol'"' .Júnior
- Rui Barcelar - Mário covas '"'utahy Magalhães - oziel Carneiro- Antônio Alves- Renaldo Aragão - Mau~icio Corrêa ~amil
Haddad Mansueto de
Lavor-.

PARECER NO 406, DE 1990
Da
Comissão
de
Constituição, Justiça e Ci-

... ·._·

·~·._·-·-

.... ., :.
..

Pará_grafo único. O ,a,s;~en
t_!;!. em qual_quer das hipot_eses deste artigo, -respcmderá Pe.l o excesso do 1os·o ou
__culp~so.''

lJl

se-á cont-ribuindo para evita r a Perpefra_ç:ãO- de _nulf.;.
dades proc~ssua_ is, o quà
semore acarreta indesejável
delonQa na prestação da tutela jurisdicional.

1
,

Como bem salienta o a~esto 1
transcri"to, até o -adventô-_ da\
noVa. Parte Geral Q_o- Có'dfQo
Pena 1 ,
havia
cq_o_trové_rs i a,
tanto na doutrina quanto na
j ur 1 sprudêriC-i a, quanto à nec_es idade dé serem- formul ades_ os
quesitos re 1 ati vos <!tO - _exc~.sso
doloso e culposo_uma vez· rei::onhec-ld_a_. péla corte pQpul_ar, _a
-ext~s-têh'~i_a~ 0~. "ç?I-H.sa exc1ude_nte
de ant.i"]urícldtcldade. t qtJe o
_diploma súbstftutivo _era o~mis
so no --r:-oCà.nte- à - neces~:ri da de
de,
na
mesma
oe"a~_i ão.
preceder-Se ao jU1gamento do
.rêu _-também -p-or-·tais moti.YoS.
Ho}e-.-- entret.anto: a t-eor do
prev-isto no Parágrafo único do
ar-t. "23 da Parte Geral -do _C"ódig~o Penal, nffio pode haver dú_v1da quan-to à -impresc-inâib"il i:dade_ do quesito::

- A · noVa· redaçãO proposta para
o.inciso lii do ·arTigo 484 do
.Cód-igo ·de Processo Pená 1 ~'tem- o
-mér"i to de explicita r- uma ex-fgêhcia
legal _- -- até
aqui
impnci_ta.
Com
a
medida,
evi.tã-se--a ocorrênc1_a de nu1·idadêt pro""Cessual, contribuindo
-desta forma p?lra o_ r:e~ul ar
tl"âmi te dos j ul garnento_-s_--:- dos
cr-imes dolosos __contra"" ~ vi_çia.

Após·- d_fSCqrr_ef_ 1 ongatnente- sobre os: Çon·ce·i-tos·~~ em- pauta,
inclusiVe _rej:)Or:"'tando_-se _à_.tr"telhor _ doutrin-a, esClarece_ que a
Nad_a há a opor- quanto:-à jUr1refer-i da __, - i h6vaç:ão_ - · ~ t.e"ve dic.\dade
e consti tuci ona11dé;lde
conseQüãflc._i as nÇ p.l anO proC~S:_ da propo_~~ção.
·
sua1 penal, !3 saber a l;'e.cessí_.:-..
dade _dé_ ser.ern_ formul ades.
no
?elas l"aiõeS expoStas, opinaTribUnal·· do' Júr1. os qUesitos mos pela agravação CIO_-_ Projeto
n~
136_, de-1.990, na
sobre p e)<cesso do 1os o ou cu 1 - dê Lei
poso. toda vez que o Conselho forma em que foi propos~o.
de. Set:~'l;..eQça r~conhecer
ter
Sal a- dà:s Comissões, 29· dé nosidO Q ato pratlcadb em l~gí
t i ma det'_esa~ estado de · neces- vembro de 1990, -Cid Sabóia
Carvalho
Presidente
sidade ou estrito cumpr1ménto de do dever 1 éga 1 . __Em _ àóono· ao -Wilson Martins
Relator
ponto
de
vista
esposado, Mau r i c i o
Corrê a
Lou r i v a 1
t ra_nsér:_-eve a cordão pro 1atado Baptista - Uosé Paulo Btsol
p·eTa sa Câmara Cr i. mi na 1 do Leite Chaves - Odacir Soares TriPunal de Justiça de -São ~Utahy _Magalhães - Oziel carPalJ__lo_ -na- Apãlaçâo n,g, 56.252-3 nelro --Antônio Alves- Nabor
e pub1íCado na Revista dos .Júnior
Tribuoai.s (Vpl. SGO pág. 290).

Concluindo, remata o congressista:
-

PARECER NO 407, DE 1990
Da Comissão de CõnStltui~ustiça
e Cidadania,
ao Projeto de Lei do Senado
ng_ 146/90 - CÇ)IIlp 1 ementar

ção,

"Assim sendo, formulamos
a presente iniciativa com o
que 11 Cria a Região Metropopropósito de alterar_a re1 ita,na de São Luis 11 •
dação do inciso III do art.
484_ do Código Qe Processo
Relator: Senador Odactr SoaPenal de sorte a ~icar explíc1t.o que, nos processos res
submetidos
a
julgamento
PROJETO
pelo Tribunal do Júri, é
obrigatória a
formu 1 ação
dos quesitos relativos ao
O Sr. senadOr Edison Lobão
excesso culposo e doloso apresenta, em 2"3 de agosto de
toda ~z que o conselho de 1990, projeto de 1e1 complesentença reconhecer a ocor~ mentar -dispondo sobre a criarênc1a
de excludente de ção da Região Metropolitana de
ilicitude. Com esta provi- São Luís, constitui'da deste
dência legislativa, ·estar- município, juntamente ·com os
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muntcfpios de Paço do Lumiar e
São. José do Ribamar (art. 1.2.
do PLS 146/90). Em seu art.
2~. manda o leQislador apl1car
à nova divisão administrat1va
disposições da Lei Complementar -n~ 14, de 6 de junho de
1973, que criou·- as 9 (nove)
reQíões
metropolitanas
do
Pa1s, na forma do art. 164 da
Constituição então vigente
Constituição de 1967, com a
Emenda n~ 1, de 1969.

9 Projeto veio a esta Comissao para decisão terminativa.
Nela permaneceu, pelo prazo
regimental de 5 (cinco) dias.
para receber emendas. Não houve pronunciamento dos Srs. Senadores durante a instrução.

Tal não acontece mais, sob a
égide da Cosnt i tu i ção de 1988:
"Art. 25.

§ -3~ Os estados poderão-,
---medi ante 1 e i complementar,
instituir regiões metr_opof1 tanas, . agi omer~ções urbanaS e m1crorreg1oes, constituidas por agrupamentos
de municípios limítrofes,
para in~égrar a organização, ·o p 1 anej amento e a execução de funções públicas
de interesse_ comum. "
PARECER/VOTO

A matéria obedeceu às exigên-·
Considera-ndo a lnlpossibi 1 idacias constitucionais,
sendo de de apreciação, em caráter
versada
em
termos de lei terminativo, nesta CCJC, , do
complementar.
PrOjeto de Lei (Complementar)
n~ 146/90 sem feri_r o RegimenTRAMiTAÇÃO
to da Casa; e
O projeto de lei" em exame
considerando, por outro lado,
foi-nos remetido para discus- a
inconstitucionalidade
da
são e votação, dispensada a proposição, por ferir a compeaudiência do plenário, na for- tência prfvativa do Estado do
ma do art. 58, § 2.2., ), da Maranryão.
Constituição. A_esta Comissão,
caberia apreciar-lhe as prelie meu pareCer que seja reje1minares de constitucionalida- tad_o-__ o Projeto_.
·
de, juridicidade e regimental i da de;
i gua 1 mente,
pronunSala das Comissões~ 29 de nociar-se
sobre o mérito da vembro de 1990. ~-Cid Sabóia
proposição_,_~
de-Carvalho Presidente
- Odacir
Soares Relator
Uosé Paulo Biso1
Wilson
Todavia, o art.-_91 do Regi- Martins ~·~utahy Ma~alhães mento Interno do Senado Fede- oziel Carneiro- ~e1te Chaves
ral assim dispõe:
--Maurício Corrêa
Lourival
eapttsta ~ Antônio Alves - Na"Art. 91. Às comissões, bar Uúnior - Chagas Rodrigues.
no âmbito-de suas atribuições, cabe discutir e votar
PARECER NQ 408, DE 1990
projetes de lei,
exceto
quanto a:
Da comissão de ConstituiI - lei complementar;

Assim sendo, na forma do que
estatuem as leis internas da
Casa, não há porque se dar
continuidade à tramitação do
PLS 146/90, de autoria do eminente Senador Edson Lobão. Oe
modo que devería ser- r-einiCia--.
do ao andamento da proposição,
com sua distribuição a outra
comissão técnica.
Todavia, cumpre-me apontar,
en passant, a inconStituciona 1 idade da ma tê ri a ver-sada. O
Projeto de Lei (Complementar)
do
Senado
baseia-se
na
Constitui ~ão de 1967, com -a
Emenda n
1, de 196S. Assim,
em seu artigo 2~. faz remissão, para aplic~-los, a dispositivos da Lei complementar n~
14, por sua vez arrfmados ao
art. 164 daquela Carta. Sob
regência da Constituição de
1967, a instituição de regiões
metropolitanas é prerrogativa
federal.

ção,

···sobre

~ust1ça

e

Cidadania,

o Projeto de Let do
Senado nQ 179, de 1990, que
11
_ di spõe
sobre o regime de

prestação de serviços públicos pela iniciat1va privada, previsto no art, 175
da __ Consti tuição, e regula a
concesSão de obra púb l i ca . 11
~elator:

corréa

SenadOr

Maurício

De autoria do ilustre Senador
Fernando Henrique Cardoso, vem
a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo. o
projeto
em
epigrafe,
que
"disPõe sobre o regime
de
prestação de serviços públicos
pela inici8tiva privada previsto no artigo 175 da Consti.tui ção, e_, regula a concessão
de obra publica".
Justificando a sua iniciati_oo:
va~ o ilustre autor, após
alglJmas con-siderações sobre o
tratamento const1tuc1onal mais
recentemente oferecido ao tema
da prestação de serviços púb'l ices pela iniciativa pr1va-

p~e_mbro

de 1990

7641

da, assinala que a proposição
"objetiva atender aos ditames
do ar::_t. 17.5 da ConStituiÇão,
nQ_ que tange às concessões de
serviços públicos e de_ obra
públlca:_ A concessão de serviço público_ é definida no art.
2~ do projeto, como a transferência -da prestação d_e serviço
público, feita pela Administração a uma pessoa física. a
uma entidade particular ou a
uma.entidade estatal ~ue exerça atr_ibuições fora da esfera
político-administrativa do poder concedente._ Por seu _turno,
ó art. 21 do projeto define a
concessão _de obra púb fiCa como
aquela med_iante a qual_ recursos p:r ;-vades são ut 11 i zados
pa_ra a rea 1.1 zação de uma_ obra
pública,_ mediante gestão empresarial e fi_sca_lização do
Poder Público".
Mais adiante, prosseguindo em
sua justificação, enfatiza que
"as _diretrizes constitucionais
foram plenamente atendidas no
texto do projeto_. Mi n~denci.ou-
se a questão das tarifas e dos
contratos, assim como as obri-gaç:ões dos
con-ce·ss 1 Onâr i o-s.
Culdou-se, também, com minúc"i as. da _eXtinção do contrª_t.o
de . . _concessao
_ e. . _ _ da_s
conseqüênclas j_urf_d.i Cas- deco"r::.
rentes. Por outro l~do, a concessão de obra pública mereceu
lugar de destaque; ·von:ahdo'"'Sé
para a construção, ·_reforma,
ampliação, conservação e exploraçao de quaisquer obras
públicas. exce:to aqu-ela"s atingidas
por
_ vedação
constitucional. Em face_de sua
natureza, restringiu-se a outorgá" de c:c,-ncessões de _obras
públicas a empresas brasileiras de caPital nacional, tal
como definidas no _art. 171 _da
ConstituiçãO".
- - --E conclui:
"Estamos certos de 9ue a
presente proposfção ira oferecer_ . à Nação bras i 1 e i r a
um conjunto_ de norma-s de
proteçao, no gue tange à
correta.prestaçao de serviços púb 1 'i cos, a-o- mesmo t-empo em que oferecerá ao Estado
meios,
dotados de
transparência
ine~uívoca,
para transferir, com muito
mais intensidade, atividades para o se~or privado,
sem prejuízo do dever de
fiscalização estatal sobre
esses seryiços," _EstabeleCe= .o pará.grafo ú~iÇ~
do art. 17!;i _da Consti.tuição da
~epúb1ica, in verbis:
"Art. 175 . . . . . . . . .
Parágrafo único.
disporá sobre:

···~-~-..

A

lei
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t i_f\_cação, i nC?-orpora ''i núfTleras
suge·s"""t.ões do 1ns1gne publ 1cis~
pe:--mi_sslonáricis dê Ser\7iços ta Celso Antonio Bandeira de
que,
com pátrio-tismo e
públ ices, o
car;:§t'e{r_ e_Spe·.:.o Melo,
cial de seu con~ra~o~ e- de espfrito público. entregou-se
com
denodo
à ãrdua tarefa de
sue prorrog';;ição, _ bem · Coino..
as condições de caducidade, examinar a versão preliminar
o mesmo se pofi sca 1 i zação e r~e-sc·i são da da prop-osta" ,
concessão ou perml ssão·: ·-- -- dendo dizer do eminente Prof.
..José Afonso der S1_1va:, que iofereceu
valiosa
I!
os di rei tos dq_s gualmente
contritMi ção. ·
usuários;

r--_..--6 reQi-'!le d~s emoresas
concessionarias
- e

I l l - polftiça

tar_ifária~

IV - a obrigação de manter serviço adequado."

Tais registras. porém, não
nos eximem da obrigação de sua·1 QWiS pe·quenos apr i mo~amentos,
em pontos que, a
nosso ver,
não receberam no
projeto a
fo_rmulação
mais

ge-ri r

Tem razão, sem dúvida, o 1~
luStre Autor, quando -enfatiza
a
constitucional-'ldade
de sua adequada.
propositura, c:iue- 'reálmerffe __,a~~
tende. como acabámos ae ver,

-
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CCJ

ar:t.

Oê.:-..-se -~ao
1 ~--dei prof.êto
segui rite reaação: .

:a

"A r t . 1 ~· As ·concessões de
ser v i ços #úb 1 i cos ~e.-_ de cibr·as públicas, nas admir\fstr_ações .di reta e i ndi reta .
reger-se-ão p_e lo art. 175
d_a Const 1 tu_ i ção
Federa 1 ,
por esta.Leí e õémais normas 1 ega 1 s p-ertinentes e
pe 1 as c1 áqsu 1 as do:s respéct i vos ..contrato_s."

ÊME.NbA N~ 2 -

CCJ

D.ê-se ao inciso .VIII" do art.
11
do projetó.
â_ -· S~guihtei'
redãÇãõ:
:-

''VI II ...; p~r~ril(t i~ r- ~os F"enPar-e-ce·-nos, em primeiro lu·
--car~ega-dos _da
-t:iscál ~za·ção,
ao comando previsto no áft. ·
175,
parágrafo único, da Lei Qar,- não muito -feliz a "redação
liv~e
ãcesso. em qua1quer
proposta para o art. 1~._ ondé
épo·ca, às obras e
instaiaFundamenta 1 .
se !jt-econiza que
"as concesções_ co~~~endidas na çon~
sões
de
serviços
púb1
ices
--e_ae
Com indiscutivel assento recessao, Oem assim aos resgi menta 1 ' o ---pr_bj to - tampouco obras, na adm1nistração dir~~a
pectivos registres cohtáreger.;.se-ão .rSelo
consagra i nj uri dl cidades. pais_ e -"'fndireta,
beis."
suas disposi_ções não at_ri tam attfgci-~'115 da Ccin~i"ti tu i ção FeS.al:á -Gás ::Comi ss6eS, :2:9 de n6com qua 1quer dos pr-i nc í p 1oS -deral, Qelas normas legaiS e
informadores do_ nosso Oí r~ 1 to !:Je-1 as c I áusu 1 as dos resp_ect i- vembrcY de -1990.__ -· -ctd Sabõia
vos contratos". Tecnícame"'rite de Carvalho, Presidente - MauAdministrativo;
- ·
·
mais apropriado será dizer-se r-icio
-~-Corl"'êa,
- Relator
No mérito, ãp-raz-nos cons i g- que "as concessões de ·serviços (Venci_ dO QUanto à _:Ehlénda _nA
nar a sua ihegável oportunida- públicos e de obr-as públicas, 3) MansUeto de LavorJosé
nas administrações direta _e FOg_aça
João Lobo - Rena 1do
de e conveniência.
i ndi reta!_ reger-se;..ão pe 1 o ar- Al"'agao - José Paulo Bisol
Com efeito. suprindo o vaz_io ti-go 17_5 daGonstituiçao Fede- Lou~tval Baptista - Odacir- solegislativo existente na maté- ral, por esta lei e demais ares- Wilson Martins Nabor
ria, a proposição define o que normas legais pertinehtes .e Júnior - Antônio Alves - Leite
pelas
cláusulas
dos
respec~i~
Chaves - oziel carneiro
Asão concessões de serviÇos pú· · fonso Sancho --Chagas Rodriblicos e Qe obras públicas, ao vos c.ontratos".
gues
~utahy Magalhaes.
mesmo passe em que para elasexige autorização legislati.va
TatÍibém'._mereCedora de {!primoespecífica, prévia ~,-fc1tac;ão e
a edição, pelo Poder conceden- ratnento ê a r'êfaac;ão SUQer i da
o SR. PRESIDENTE (Pompeu de
te, de ato jL!.StifiCador de··sua, para a pa~te final do 1nciso
-Do Expediente 1ido,
conveniência. com- a caracteri- VIII do art. 11, de cujos ter- Sousa)
consta
o Pr-ojeto de- Lei do DF
zação, ainda, de seu objeto _.e mos
d~flui
incumbir
ao nR 66. de
1990, que nos ter-mos
prazo, condições de execução, côh"ci!sS.f6nário -í::iê'rmftir
aos da Resolução
nR 157, de 1988,
fiscalização e extinção, assim e~c:::arre~ados -da fiscalização·
será
despachado
à CoruíSsão do
como as diretrizes para o edi- 1 iv_.re _acesso "aos -· re_gi_st.ros Di str1 to Federal,
onde __ poderá
tal
e
o
regulamento
do Có_'htAb~ís do c-encesstOhário", receber emendas, após
publicaserviço.
o -~-,gDe_ constitui · i neqvivoca
do e dist~ibuído em avulsos;
re-aundãnÇi .á. ~pelo
prazo
de
cinco
diaS
Ainda segundo o disciplina-_
úteis.
menta gue preconiza,
"toda
Afis;;~ura·-se-rlos,
finalmente,
concessao pressupõe a presta- i nsuscet ivé l
de p_rosperar a
ção de serviço adequado", as- propOsta ·cto art. 14. pela qual
sim considerado o "que satis- é
admitida
~
chamada
O SR .. PRESIDENTE (Pompeu de
faz as condições de regulari- "SU5é::oncessã0''. Ora, segundo Sousa) ·~ OS, Proj e tos de Decredade,
continuidade, eficiên- os nossos mais autorizados ad- to ~Legislativo nRs 109 a 113,
cia, atualidade e general~dade miní~trativlstas, _dentre eles de -1990 __, q_ue acabam de ser 1 i na sua prestação e modicidade o ·saudoso Prof. Hel y L.opes dos, terão tramitação com pradas tarifas".
Melrell'es, ··~o Cbntrat_Q_ de--con- - zo determinado de quarenta e
cessão é ajuste_de-aiteito·aa~ cinco di<;!sA nos termos-do- art.
Cuidadoso, --ademais, é o tra- ministrat1vo. bilateral. on~ 22_3; § ·-1
da
Const i tu 1 ç~o,
tamento que dispensa à políti- roSO, cpfnütá ti v o e- - rea 1 i zado- _ c_ornbi nad9 _ o,-- art. _375_ dõ. Regffntuftu -J)ersónaêii --.
E cim se mento I'hte_rno.
ca tafifária, aos dir-eitos e
deveres do concedente e do tratahdo, como- visto, de um
concessionârlo, ás c1áusulas cOhtrClto· reá!izado
intuitu
De acordo com o- _art .. 122,
essenciais do contr9.to de con- perS9riae,_
não
é
possíVel
II, b, do-, Regimento InternO,
cessão e às vártas formas·de aamitír-se â
"subconcessão". as propos~ções poderão receber
extinção deste, além de outras mesmo que condiCionada,
con- emendas, pelo pra:zo de cinco
questões igualmente importan~ forme su~erido,
à realização dias, pérahte a ComisSão de
·
tes para a correta e abrangen-· dé "concor:-rêncf_a" pelo conces- Edycação-. _ .te regulação da matéria de que sfóhârio.
cogita.
SObre a mesa,
projeto .que
-por-- todo o ªxposto, nos_ mani- será
1 i do -pelo - _Sr.
1 Sl.
Consigne-se também, por opor- festamos pela aprovaÇão
~OSecretâr 19--t,-.
tuno, que o texto ora examina- proJetQ.
cOm
as" segu1ntes
do,
consoante registra a jus~ eriiêhdaS:
É., id_Q o se.gui nte

e
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DE LEI DO SENADO
DE 1990
To~na
1ndisponiveis os
veículos envolvidos em acidente de trânsito.
PRO~ETO

NO 221,

O Congresso Nacional decreta:
. Art".

.1.Q.

Ficam indisponíveis

os veículos envo1vidos em aci-

dente

de trânsito,
até que
haja a reparação do dano,
nos
termos do art. 159 do Código

Civil Brasileiro.

--

-

1R O interessado comunicará
o fato à autoridade pol ic~al.
a
quem compete dar .ciência do
ocorrido ao Departamento de
Trânsito para registro.
§

§
2~
A indisponibi 1 idade de
que trata o caput deste artigo
se dará a partir do registro
da ocorrência pela autoridade
policial. -sendo vedado aos
proprietários vender, dar, ceder ou gravar os vefculos acidentados com qual quer espécie
de ónus.
§ 3.s2. Reparado o dano, o i nteressado comum cará, ·por escr 1-to· o· fato à autoridade po-1 icial e- -ao Departamento
de
Trabalho.
·-- -----

§
4.s:~:
o
1 n·frator das normas
estabelecidas
neste
ar-tigo
sujeitar--se-á às penalldades
prev_i stas no art. 1 . 278 do C6digo· Civil Brasileiro.

Art. 2.s:~: Esta-lei entra em vigor n~ data de sua pub1ica~ão.
Art. 3A Revogam-se as disposições em contrário.

.Justificação
Hodiernamente, avolumam-se os
acidentes de trânsito, sem que_

haja uma postura de respeito à--

vida e à propriedade alheia.
É

inegável
que, em cómp·1eto
esquecimento das regras
de
convivência social,
ós danos
materiais oriundos de acidentes de trânsito sejam considerados como decorrência de risco assumido, ao se viver naS
cidades brasileiras. Subvertese, assim, inescrupulosamente
a regra de direito que obriga
ao causador do dano a reparar
o prejufzo a que tenha dado
causa,

poderão ser objeto de transfe-'

rência de dom1nio ou gravados
com qualquer espécie de ónus.
Preservar-se-á, -- destarte.
o

bem que, em última análise,
pooerá responder pelos prejuízos causados.
De outra parte, . ccmo não é
possível, a
priori, indicar
qual

o

.·veículo que deu caUsa

ao acidente, a

indisponibili-anteriormente referida
atin~e a todos os
envolvidosJ
at·ê-----=--que- ·:se-"·- apure· -õ

dade

re~pe!'l~!lY~J

.

far-se-á_~

também, o registro
da comrmfcação do acidente no
Departamento de Trânsito,
o
quãl consignará no prontuário
do v_~ f_cul o as an-otações recebidas da autoridade pol-icial.
--Assim, o- propl"ietãr-ib 1nadimplente nãõ poderá -transferir
veiculo de sua propriedáde envolvido em acidente de tránsito, atl3 -· que se reso 1 v a, Bdeqaadamente,
- a
pendência
exiStente.
--Consoante o estabeleci-do no· §
4.Q do .. art.
1~
do . projeto,
ap1 i cam.:..se àquel é que transferi r o Clortdnio óu gravar o~ -oem
com---ônus as· penal idades estabe1eC-idã:S-no artigo 1.287 do
Código Civil Brasileiro, que
prevê pena não excedente a 1
(um) ano de prisão·:
Por aerradeiro, ressalte-Se
que "tal iniciativa visa a devolver __ ·as relações_ sociais a
racionalidade que há
muito
tempo
vem sendo,
cada vez
majs, olvidada por signiffcativo---=-número_ d-e- Pessoas.
Sala das Sessões, 3 de dezembro dê 1990. ~ Senador
Fran~
cisco Rollemberg.
LEGI!;LAÇÃO CITADA

·

CODIGO CIVIL
TÍTULO II

Dos Atos Ilfcitos
Art.
159.
Aquele que,
por
ação-_ ou_ omissão voluntária,
negligência,
ou imprudência
víolar odireito, ou causar pre.:
juf_z_o a :outrem, fica obrigado
a reparar o dano.

A _vérific~ção da culpa e a
ava 1 iação da responsabi 1 idade
r~g~lam-se pelo disposto neste
Cod1go, arts. 1.518 a 1.532 e
1.537 • 1 .553.
.

Com vistas, portanto, a garantir o ressarcimento de dános oriundos de acidentes de
. -Vide art. 15
trânsito; apresentamOs
este
projeto de i e 1 que, a nosso
. Vide Cõ.ciigo de Processo Civer, possibilitará minorar o
9escaso·-contumaz daqueles que, ·vil, arts._ 18, 133, 150, 811 e
881.
tmpunemente,
causam danos a
outrem.
. Vide Decreto· n.s:~: 2.681, de 7
Nesse sentido, estabeleceu-se de de~embro de 1s-12, que re9u-que os vei"culos envolvidos fi-- , a a responsab i 1 i da de das escam indisponfveis, isto-·ê;----não tradas de ferro.
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Sobre a r_esponsab i i i da de
das empresas de aviação, Vide
Decreto n-2 52. 019.
de 20 -de
maio de -1963, e ar·-rs.
109 a
1_33
do Decreto-Lei n!!. 32, de
18 de novembro de 1966 (Código
Brasileiro do Ar).
_
Reparação do dano moral decorrente de cal ún1 a, difamaÇãoou injúria, vide ar~. 243 da
Lei n_g_ 4.737; de 15 de julhode 1965 ~-Vide também os arts.
81 a 88 da Lei n-" 4. 1 f7 ._ de- 27
de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações).
. Reparação c i vi 1 de da-nos
morais- e materiais,
culposaS
ou dolosos,
por meio de imprensa ou telecomunicação
Vide Lei n~ 5.250~ de 9 ds fevereiro de 1967, arts, 49 ·e
segs~

. Vide SúmUlas 28, 492 e 562
do STF.

... -· .......· ·-;: .... .. .... .
-

-~-

Art.
1 . 278.
O depositante é
obr 1 gado
a
pagar
ao
depositárlo as despesas feltas
com a co-isa, e os - prejufzos
que os depósitOs proy'iE!rem.

TÍTULO VII

Das Obrigações por

~

Atos Illcitos

Art-.
-1 . 518.
os
bens --do
responsável
pela ofensa
du
violação do direito de outrem
ficam sujeitos à rep?ração do
dano causado; e, Se tiver mafs
de um autor a ofensa,
todos
responderã2 solidariamente pela reparaçao. _ -- --Parágr·afo _-único. São so1ida-riamente responsáveis com osautores, os cúmplices e as
pessoas designadas no
art._
1 .521.

.

Art. 1.519.·. Se o dono dã coi--sa, no caso élo-àrt:
160;rt,
não for cu 1pado do perigo~··
assistir-lhe-a
direito
a
indenização -do prejufzo qUe_
sofreu.
Art. 1 . 520. Se o pen go oco r-~
rer por culpa de terceiro~
contra este· ficará com ac;ão
regres_siva, no- cas'o -do art-~160, II, o autor do dano, para
haver a importância, que tiver
ressarcido ao dono da coisa.
_Parágrafo úoi co .- A-- mesma ac;ão
competirá _contra aquele em de-'·fesa de quem se danificou a
cofsa (a:rt. 160, I).
Art.
1 .521,
são também responsáveis.
pela
reparação
c i vi 1:
I - os pals, pelos filhos me-
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nores que

estiverem

sob

seu

fa 1 ta de reparos, C!Jj_a necessiãade fosse manifesta.

o tutor e o curador, Pe-

Art.
1 .529. Aqu~le que habitar uma casa, ou parte dela,
responde pelo dano proveniente
Qas co1 sa_s que de 1 a caí rem ou
forem
lançadas
em
lugar
i fld_ev i do.

poder e em sua companhia:
II -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

los pup1los e curatelado_s, que

se acharem
ções;

nas

m~smas

condi-

III - o patrãO-, amo ou comitente, por seus empregados,
serviçais e prepostos, no e-

xercício do -trab_al_ho que lhes
competir, ou por ocasião dele
(art._ 1.522);
IV -

___

-

os donos'_ de hotéis, hos-

pedarias, casas ou estabeleci-

mentos,

onde

se albergue por

dinheiro, mesmo para fins de
educação, pelos seus hóspedes,
moradores e educandos;

Art.
1. 530. b credor que demandar o devedor antes de vencida a dfvida, fora dos casos
em que a lei ·a permita, ficará
obrigado a esperar o tempo que
faltava para o vencimento,
a
desco-~tar
o,s juros correspon~
dentes, embói"'a estipulados, _e
a pagar as cUstas em dobro.

Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga,
nO
todo
ou em parte,· sem ressa 1verem participado nos produtos var as quantias reCebidas,
ou
do cr_i m~, até à concorrente pedir mais do que for devido,
quantia.
ficará obri~ado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o doArt. 1 .522. A responsabilida- bro do que houver
cobr~do
e,
de estabelecida no artigo an- no segundo, o equivalente do
tecedente,
nll. III, abrange- as que dele exi~ir, salvo se, por
pessoas jurjdicaS. que exerce- lhe estar pres.crito o direito,
rem exploração industrial.
_ decair ·da ação.

V- os que gratuitamente hou-

Art.

1 .523,_ Excetuadas as do

~~~Pon~á~;1s asvPess;~s e~~~~~

radas nesse e no ar·t.
1 .522,
provando-se_ que e 1 as_ concorreram para o dano por culpa, - o·u
negligência de sua parte.

Art. 1 . 524. O que_ ressarci r o
dano causado por outrem,
se
este não for desceridente seu,
pode reaver, daquele por quem
pagou, o que houver pago.
Art. 1 .525. A responsabilidade civi 1 _é __ independente da
c r i mi na 1 ;
não
se
poâefrâ,
porém, questionar mais sóbre a
existência do fato,
ou quem
seja o seu autor. quando estas
questões se acharem decididas
no crime.
Art. 1 .526. O direito de exigir reparação, e
a obrigação
de prestá-la transmitem-se com
a herança,
exceto nos casos
que este código excluir.
A·rt. 1 . 527. o dono, ou detentor, do animal
ressarcirá o
Qano por este causado, se não
provar:
com

-

que o guardava e

cuidado_p~eciso;

vi~iava

II - que o animal foi provcrcado por outro;
III
que houve imprudência
do ofendido;
IV
que o ·fato resul teu de
caso fortuito, ou força maior.
Art.
1..528. O dono do edifício ou construção r;-e'spond~ pelos danos que resultarem áe_.
sua ruína, se esta provier de

Art_~

1. 532. f:'Jão se ap1 i carão
as penas dos_ - arts.
1. 530 e
1 . 531 , quandó- o autor P.e.s i st i r
da ação antes de contestada a
1 i de.

CAPÍTULO. II

Da Liquidação daS Obrigações
Resultantes de Atos Ilícitos
Art. 1 .537. A i!Jd$nizaçãó, no
caso de homicidio,_c~~siste:
I - no pagamento das despes ás
com o
tratamento da vítima,
seu funeral e o luto da famí-

1 i a;

I-I
- na prestação de a 1 1mentes às pessoas a quem o defunto os devia,

Art.
1.538. No caso de ferimento ou outra ofensa_ à saúde,
o ofensor indenizará o ofendido dãs despesas do tratamento
e
dos lucros cessantes até o
fim da cónvaleséença, ãlém de
lhe pagar a
importância da
mwlta no grau médio da pena
criminal correspondente.
§
1--Q Esta soma s_erá duplicada, se do
ferimento resu1~ar
aleijão ou deformidade.

§ -2~ Se o ofendido. aleijado
ou deformado, for mulher sol-·
teira ou viúva, ainda capaz de
casar,
a
indenização
consistirá em dotá-la, segundo as
posses
do
ofens-or,
as
circunstâncias do ofenqiqo e a
gravidade do defeito. ~

A-rt
1 . 539. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o
seu ofício ou profissão, ou se
lhe diminua o valor do. trabalho, a indenização. ôlém das
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despe_sas do tratamento e 1 ucros cessantes até ao -ffm da
convalescença,
1ric1ulrá um~
pensão
correspondente
a
i mpor'tânc_i a
do trab.a 1 h.._o, para
que se inabi 1 itou,
ou
da
depreciação que ele sofreu.
Art.
1.540.
As disposições
precedentes aplicam-se ainda
ao caso _em que a morte, ou
1 esão,__r~sul te de ato considerado crime justificável,
se
não foi perpetradO pelo ofensor em repulsa de agressão do
ofendido.
_Ãrt .... _1 __ • ?41 . Havend_o_ us_urpaÇão
ou esbulho_do alhei_o, a- indenização cons1sttrá em serestitulr a coisa, mais o valor
das suas deteriorizaÇões, ou,
faltand_o e_l<:)., em se embolsar o
seu equivalente ao preju_dicado
(art. L543).
Art.
1.54"2. Se a coisa.esti.:-.-·
ver em poder de terceiro, este
será obrigado- a
entregá-la,
correndo a _ indenização _pelos
bens do delinqüente.
-Art. 1 . 543. Para se restitui r
o equivalente~ quando não exista a _própria coisa (art.
1 .541), estimar-se-é ela pelo
seu preço ordinário e pelo de
afeição, contanto que este _não
se avantaje àque 1 e.
Art. --1.544.
Além dos juros
ordinários:
contados proporcionalmente ao v_alor do dano,
e. desde o tempo do crime, a
satisfação compreende os j~ros
c;pmpqs_tos. __
Art.
1 .545.
Os médicos, cirurgiões. farmacêuticos,
parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano,
sempre
Que
da
i mprudênc 1 a,
negligência, ou imperícia,
em
atas profissionais,
resultar
morte, inabiljtação d~ sérvit,
ou ferimento.
Art.
1 .546.
O farmacêutico
responde so1ídariãmente pelos
erros
e
enganos
do
seu
preposto.
Art. 1 . 547. A i ndeni_zação por
injúria ou calúnia cOnsistirá
na reparação do daDo que delas
resulte ao ofendido.
Parágrafo único. Se _és te- não
puder provar prejuízo material,
pagar-lhe-à o ofensor o
dobro da multa no grau máximo
da pena --criml n81
respectiva
(art. 1.550).
Art. 1 .548. A mulher agravada
em sua honra tem direito a exigir "do ofensQr, se este não
puder ou não quf_ser reparar o
mal
pelo casamento,
um dote
co.rrespond'ente à sua própria
condição e estado:
-I
se, virgem·e menor, for
deflorada;
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II - se, mulher honesta, for
violentada, ou aterrada por
ameaças;
II I
se for seduz i-dã com
promessas oe-casamento:

SU~~~~ãf~~~tAL5~ ~5~1~~~ES
1

COMISSAO~DE

Art. 1 .550. A indenização por
ofensa à liberdade
Pessoal
consistirá no pagamento das
perdas e danos que sobrevierem
ao ofendido, e no de uma soma
calculada
nos
termos
do
parágrafo único_ do art. _1 .547.
Art.- 1. 551 . Cólisi deram-se o-

fensivos da liberdade
(art. 1.550)_,

pessoal

o cárcere privado;

II
a prisão por gueixa ou
denúncia falsa e de ma-fé;

III

a prisão ilegal

Art. 1 ._552 ~ No casO
antecedente, II!,_ só
dade, que ordenou -a
obrigada a ressarcir

(a_rt~

do artigo
a

autor1~

prisão, é
-o dano.

Art. 1 . 553.- NoS --Caso não preneste
cãpítulo,
se
fixará
por
arbitramento a
indenização.

vistos

(À Comissão de ConStitufção, Justiça e Cidadania-

decisão terminativa)

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de
lido será
e remetido à comissão competente.

Sousa)-

publicado

o projeto

Sobre a mesa

será
lida
Secretário.
É

lid~ a

I

comunicação que

pelo

sr.-_

---1~

seguinte

Of. 092/90-Gab"Jbor

Brasília, 28 de novembro de

1990

senhor

Pre~1~ente

Tenho a honra de comunicar a
Vossa Exceiéncia, de acOrdo
com o disposto no_ art. 39,
alínea_ a
do Regimente Interno. que me ausentarei ão Pais
em
viagem
a
MontevidéuUruguai
no perfodo de 29~1190 a 30-11-90. -_senador Uorge
Konder Bcrnhausen.
I

1

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- O expediente lido vai
à publicação. Sobre a mesa.
ofício que será lido pelo Sr.
1~ Secretário
_
É lido o seguinte

093/90 CCJ

Brasflia. 29 de novembro de

Art. 1 . 549~- Nos demais c r i mes
de violência sexual, ou ultraje ao pudor, arbitrar-se-á judicialmente a indenização.

1 . 552) .

N~

Of.

rv- se fO:r raptada.

I -

CONST!TUIÇAO,

JUSTIÇA E CIDADANIA

1990

Senhor Presidente
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a Vossa Excel éticra
Comlssão aprovou o
Projeto de Le i -do Senado n.._
294789, que
"dispõe sobre a
seleção de locais, a c.onstrução. o 1 i cenc_i amen:ttf,::_ a Opé-Fãção,
a
fiscalização, os custos, a remuneração, a responsabilidade civil, as garantias
dos d_epósi tos_ de rejei tos radioativos
e
da
outras
providências" e~ reunião .de
comunico
que esta

t\h:ii- termOs regi mentã is, comu- 29-11-90.
nico a V. Ex§. que esta Comissão de.l i be.rou em votação unâ- - Na oportunidade renoV"O a V,_
nime, pela 1nconst1t_uc_tona.11- Ex.a meus protestos de estima. e
dade do Projeto de Leí -do Se- consideração. - Senador Almir
nado n.._ 146, de 1990, que Gabriel, Presidente. __
"cr_ia
a Região Metr:-opol i ta na
de São Lt.Jís", na reunião realizada nesta data.
SECRETARIA LtGISCÂTIVA
-·Na óPo-rh.m·1 da._C;(e_- renoyo a V.
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Ex~ meus protestos de
eleVada
estima
e
consideração.
-COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
Senador Cid Sabóia de Carva~USTIÇA E CIDADANIA
lho, Presidente.
Of. n.._ 95/90 CCJ
O SR. .PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)-- De acordo com o dis- Bras í 1; a DF. --2-S de nôVembrõ. Cfe
.
posto
no___ § 1.{1. do art. 101 do 1990-Regimento_Interno~ a Presidência determina o arquivamento
Senhor Presidente
definiti_vo do~Projeto de Lei
dO Senado n~. 146, de_ 1990, de
Nos termOs regimentais, comuaut_ori a do Senador Edi son Lo_- nico a V. Ex.a que esta __ Comi~
bão, _QUl:! c-r i a a Região Metro- são aprovou,
êm- turno su~le
politana de São Luís, uma vez mentar, o-Projeto de Lei do
que o parecer da Comissão de Senado n~ 383
de 1989, que
Constituição, Justiça e Cida- -"modifica_Q §_21 do Art._ 77_da
_çlania conclu1 pel~ lnconstitu- ~ei n~ 7.209, de 11 de julho
c-lonal idade da matéria e foi de 1984, que "altera disposiaprovado, por unanimidade, pe- tiv.bs dO Decreto-Lei n~ 2.848,
l'os
int-egrantes d_e_sse ór'i;;lão de 7 de dezembro de 1940 --cótécnico.
·
··
digo
Pena 1 ",
e dá outras
providências", nos termos do
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de substitutivo
oferecido pelo
Sousa) ~ S_Obre a mesa, of f c i os relator-; na r--eun1ão reaJ izada
que serão 1 i dos pe1 o Sr. 1 .._ nesta·data.
Secretário.
; . .
.
N~
oportunidade renovo a V.
são lidos os seguinte~
Ex meus protestos _de _el evac:la
estima
e
consideração
Ofício CAS. 006/ElO
Senador_ Cid Sabóia de CarvaBrasília, DF 29 de novembro de lho, Presidente.
I

199.0,

Senhor Presidente
Nos termos do parágrafo 3~ do
artigo 91 99 R?Q'iiilento __ Interno, comunico· a Vossa ExcelênCia que esta_ Comissão aprovou
9 Projeto_9e L~i do.SenaQo n~
123/89; -que- "estabelece- diretrizes para uma Política Nacional de Habitação Rural e dá
outras providências" em reunião de 29~11-90.

õPortur1idacte renovo a v
meus protestos de estima e
cõns·ideração-. - senador Almir
Gabr;e.l, Presidente.
-NaEx~

Ofícío CAS 007/90

Brasflia, DF 29_de novembro de

1990.

. -

Senhor _PreSidente
Nos termos dÕ parágrafo 3~ do
art. 91 do Regimento Interno,

COMISSÃo- DE --AS-SÚNToS SOCIAIS

Oficio CAS 009/90

Brasriia, DF 2s_de-novéfnbro
1990.

...

de

Senhor Presidente
Nos termos do.. parágrafo 3.2 dO
artigo 91 do Regimen~o Interno,
comunico --a Vossa EXcel ência que esta comissão ·aprovou
o PLS n..Q. 027/90, que ".institui
renda mensal vitalfcia em favor das pessoas portadoras d9
defici~Qçi~ e .dos
idosos nos
termos d6~Art ..2.03, Inciso -v.
da Constituição Federal
e dá
oUtras -pro v i dênc f as" em reunião de 29-11-90.
·
·
Na

oportunidade

renovo a V.

ExQ meus protestos de estima e
consideração. -_senador Almir
Gabriel
Presidente.
1
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SECRETARIA LEGISLATIVA
COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

-- Of. nll 097/90 ÇCJ ... _
Brasília DF, 29 de novembro de

Of. n• 96/90 CCJ

1990·~·

Brasília DF, -29 de novembro de

S~nhor

1990

Senhor Presjdente

Nos termos regimentais, coruunico- a V. ExA que esta Comis-

aprovou.- ·em turno sup1 e-

mentar, o Projeto
Sena_do

njj.

de

043,

de

Lei

do

1990 que

"alter a o Art. 294 da Lei
n-'1;
5.869,
de 11
de janeiro de
1973

(Código

dá

Processo

Civil)", nos termos do substitutivo oferecido pelo relator.
na
reunião realizada nesta
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------

estima
e
consjderação.
Senador Cid Sabõ-i a Oe Carvalho,
PreSidente. ·-

SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

são

.

.. _

.

Presidente

Nos termos regimentais, comunico a V. ExJ:. _que esta Comi s~
São~~aprovou
o--Projeto de L§! i
do Senado n.Q. 179, de 1990, qüe
uoisTJ6e_
sobre o Regime de
Prestação-de ServiçoS ~úb1icos
pela ini-ciativa privada. previsto no-Art~ 175 da Const1tuição, ·e --·regala a Concessão
de Obra Púb 1 _i ca, Cõril" Erilehâé.S
n~ 01 e 0_2-CCJ, na reunião realizada nesta -~ata.
--

Sa 1a das Ses_sões. 3 de Qezem- bro da 1aso,
FernandO Henri~
que Cardoso - Odacir SOares Ney Maranhão - Affonso Camargo

- Ronan Tito

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) ..;.; os ·requer i mentes 1 idos serão votaQos após a Ordem
do Dia, na forma do ·art_. 340,
fnciso_li. do Regimt::anto -Inte·r·no.
-

O SR. PRESIDENTE (PompeU de
SoUsa) ::.. A Presidência re_cebeu
o Off~io n.g._S/58, de 1990--(n.s.
18. 053/SO_, · na origem) , através
O o q'liâ 1 ·o Presidente do Banç:Q
Central, nos termos da Resolução n-" S4·; de 1969, do'_senado
Federal, soliçita auto~iz~ção
para que a Prefeitura MuniCipal de_ Maringá _(PR) possa contratar-- operação de créd i tõ,
junto à Caixa Económica Federal, no va)or equivalente a
19.279.193,89 BTN, para
os
fins que especifica.

Na oPor'tUriitiãCf~ _ renovo a v,
_E><:a_ meus pr-otestos de elevada
es-tlffià
ê
COhS'i"def'aÇâo.
Na
oportuni dad.e
renovo a V.
Senador Cid Sabóia de CarvaExA meus protestos de elevada 1)1o, Presidêiltei":
estima
e
consideraÇão.
A r:n_a tér i a será despachada à
Senador Cid Sabóia de carvacomi ssêo Oe Ass1.,1ntos E_çonô_f!lj- lho,
Presidente.
~
SR.
PRESIDENTE (Pompeu de cos.
s·ousa) - Cotn referênc1 a ao exCOMISSÃO OE ASSUNTOS SOCIAIS
pediente que ~capa de ser 11O SR. PRESIDENTE (Pompeu d~
'-t:fo, a· Pres'idênc-ia-comunica a:o --sousa) - Foram encaminhado~ a
Offcio CAS 01,:1_/_SO
Plenário_ QUe.Q-- nos termbs-- do pubT i cação:P;:~receres _d_a· Cortd-s_Art. 91, §§ 3 a 5.12. do Re~i são de_ -~ssuntos Soe i a is_ -_ qll-1;!:
Br-asília, DF,
29 de novembro menta Interno,
abrir-se-á o cone l Li em:
de 199-0.
prazo de cinco -dias para 1nterpos fção - ae-- recurso, por urn
Favoravelmente aoS Proj ~.'tos
Senhor Presidente
décimo da composição da Casa: de Lei da Çâmara n~s_45 e_ ~se·;
para que os ~rojetos de Lei do de 1989, e 74, de 1990; e
Nos termos do parágrafo 3jj. do Senado n~s 123, 294, 383, de
artigo 91 do R:eg_imento _Jnter_- 1989, 27,
43, 82, 136 e 179,
Favoravelmente, nos termos
no, comunico _a Vossa Ex-celên- de 1990, sejam aoreclados pe-lo de substitutivo .que oferece,
cia que esta Comissão aprôvou Plenário.
aos Projetes de Lei do Senado
o Projeto de Lei do Senado n~
n~s 94, de
1988-Complementar,
082/90; que 11 dispóe sobre a
EsgOtado esse prazo sem a in- e 214, de 1989-Complementar.
fi sca 1_1 zacão das Re 1açéíes do terposição de recurso, as pro- em tram'i taç_ão conjunta. __ _
Traba 1 ho e dá outras provl dên-- posições serão remeti das à cá-·
ciasn em reunião de 29-11-90. mar a dos Deputados.
As- proposições ficarãO sobre
a mesa, durante cinco sessões
Na oportunidade renovo a_ V.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de ordinárias, para recebimento
Ex.a meus protestos çle est"ima e SOusa) - Sobre a· mesa,
reque- de emendas, nos termos do art.
consideração. - Senad_or Alm_ir rimentos que ·serão- 1 idos pelo 235, · li, "d,
do Regimento
sr·.-1Sl. Secretário.
Gabriel. Presidente.
·
Interno.
data .._

-

-

- · ·

São lidos os seguintes

. SE<:RETARIA' LEGISLATIVA.
SUBSECRETARIA DE CQM]SSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Of.

n•

94/90 ÇCJ

Brasília,
1990
-

29

de novembro de

Senhor Presidente

REQUERIMENTO
DE 1990

--~~·No 469,

urgência, nos ter~
mos do art. 336, alfnea c, do
Regimento Interno, pãra o PL$
- nll 5/89.
~equeremos

-sara -das seSSQfiS. 3 de deZembro de i990. ~-PomPeu de-sousa

-

Ronan Tito- ~amil HaddadJutahy Magalhães
Mauricio
Cor~êa - ~o~~ Lobo.

Nos termos regimentais, comunico a v. Exa que esta comis~
REQUERIMENTO
são aprovou o Projeto de Léi
do Senado n~ 136, Qe 1990, quêNO 470, DE 1990
"dá nova redação ao inciso III
do Art. 484 do Código dé_- "PrOReqUeremos urgâricia, nos te~
cesso Pena 1 (Decreto--Lei n~ mos -do- art. 336, a 1 f neã e; - do
3.931, de 11
de deZemoro ·de ~egimento Interno, para o Pro1941)", na reunião realizada jeto de -~Lei., do Senado n.g. 1a, o,
nesta data.
de 1990; que "restabelece o
Fundo Nacional de DesenvolviNa oportunidade renovo a v. mento Científiço e Tecnol6gtcõ"-.--- -"
··
ExA meus protestos de ele\la.da-

O SR'.
PRESIDENTE (Pompeu de
SoUsã) -Há oradores
lnscri-

tos.

Concedo
Senador
(Pausa.)

S.

Ex~

palavra
Louriva1

6

ao nobre

Baptis~~-

não está presét'lte:

Concedo a palavra ao nobre
Senador Mansueto de
Lavor.
(Pausa.l
S. ExA não está presente.

Concedo a __ pa 1 avra ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O

SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSD8

P~onuncia
o seguinte
discurso.)
Sr. Presidente-.
Sc_s_. Senadores, !;::u havia encaminhado um pronunciamento, e
agora aproveito para rever uns
recortes que vinha ~untando,
para as nossas tertulias de

BA.
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Terça-feira 4
_sexta-feira,
comentários.

e

fazer - alguns

Este é _ um recorte
de 5 de
outubro: "Receita FeOera1
faz
devassa
em conta_s de seis
11
empresas • • E_ junto.- com esse,
_um edi_torial
da_ Folha de S.
Paulo, sob o título ''Abusos do
Poder".
Sr.
Presidente,
nós temos a
i mpressão de que cabe à Receita Federal, ao Governo Federal
apurar irregularidades de empresas que. por acaso. ·-estejam
burlando o_ fisco no dia-a-dia
de suas atividades, e não uti;...
1 izar a arma da
Receita como
ameaça:
se não fizer o que o
Governo quer, então nós vamos
jogar os
fiscais aí
na sua
empresa. E isso. i nfe 1 f zmente:
vem ocorrendo neste Governo da
modernidade,
do
qual
esperávamos não
fosse apenas
um governo da juventude,
qüê
modernidade não
tívesse como
sinOnimo idade,
mas
sim que
fosse uma mod 1 fi caçá o de métodos políticos,
adminiStrativos.
de ~transformaç5es,
de
reformas. ·No entanto,
vemqs
que modernidade não é iss_o.
Isso é filme a qúe já assfstfmos há muito tempo. É repetição de ameaças de agir
com a
máquina estatal contra aqUeles
que, por acaso, não se dobrem
à vontade e aos interesses administrat~vos ou políticos
do
Governo.
Essa
seria a primeira manifestação
que poder1a
fazer
para ocupar o espaço de tempo,
para não deixar a sessão morrer tão
repentinamente, como
se tivesse um enfarte fulminante, ou estiv~s~e de ressaca
pela presença aqui,
hoje,
do
ilustre Presidente dos Estados
Unidos da América -do Norte.
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manda, por falt.a de_ condiçQes,
!?robl~me_
do errochq,sal_?-f)-?!-ae capac::-i da de de aumentar a as vesperas de uma reunrao1
'PrôtlUção, ·a_f' =!.im, pode-se j:)en:.. para o estabelecimento dP Pacsar em cortar a demanda. Mas,
to soei" a 1 e_Htr~ eTn:Pre.i{á_r·i o~·,·~ e
na· _v'erdàde' -~ que. tbçlos_ --a:s ·trz:oa 1hã:doré~... · ·c9 m Zf""me:d; A.Çãó
pa_íses -que têm um pouco de i- do_ GoVernO, ·~sperâ_rrios _ i;e_ _.r§.v§:;· dé i a de progresSO,
de - desen- j a esse qy9-dro ·e ser::procut-e
volvimento,
Procuram aumentar e··stabeiecer um salário- m'ínHno
- ã--sua proaução através do con- que perrríi'ta a:-_ SôbrÉ!vívêriCia
sumo
interno,
e esta consumo d1gna
dos
trabalhadores
em
-só pode Ser
aumentado se
se n:c:s~O país.:~_,·.,.·.
· :~.,~'."""
der à P<JPUlação- melhor capa.cidade cie-·a::qi.lí s·i ção ele: bens aO
SR.
uUT AHY MAGALHÃES ..tri1ves--. ·~.o. -~umen~o dO,. poder a- Agr:aQiç:9: '-9 _aparte_ d$~ -v< ·-~Ex.:,_
qU1Sf"'tlvO
do
trabalho
em Senaqor _ M?lwro B_en~Vi d_é,"~, .. qt..J,é
r•e) ação ao capi·ta 1. Na rea 1 i- vem corroborar- ·com é'Sle --lrfêu
aaoe, -nós-· nã·o estamos tendo pronunci"amentQ ~ um aPàr'lhãdo~--ae
isto;-. (ij!J_g_ ~_õhtrári_p,---_-nó-s_ e~reC?õr_t:êS _de_jornais _$obré ·dl~
tanios v~m:êfo como; mais·_- :uTfla Y.~r~.o~ -áSsUnt·os.
~- __?,c;:t_~d'l:t,Q
__ve_~- ... s:e _bu_~.S::?-_!11. as_ solúyões QUe este, ·-sot:>re o salár1o mfniTno·.· seja ·um do_s :rnaiS jmPo'r~
atràves do arrocho salãr1al,
maís uma veZ é o trabalhador ·t·antes em djsç_ussão. hoje.-~ nõ
·- ·
qüem··pã!Jà; nià1 s uma vez _é o Pejs.
-asSaTa:r 1 ado q1.,.1em tem que pagar
Nós_ estam·a~· ·com__._ç __ poljj:jca
a conta. E aC:!Ui temos um ®aOro cOmparatiVo da perda do salaria1 no Congresso,
a~re~
Pó der aQu-1 si ti v o ç:Jo traba 1ha- senta-da
através
de mêdTdà
·do_r, -- tr_azendo·
o valor
do provTsória,
sendo
renovada
salário rnfnimo em relação a_os men~â 1 i'fi~_!!_'l;.§.
~.sse
é . um_ ..J~lps
t:ir:eç:os -·-dos· g_ênero$- a 1 i menti- . P:Pl tu i os mais .t_ri $~e.l? -da __ tq§.cios:
~
toria _ do Congf"$550_,-· que·_ e a
ên-fase que hoje se d_â à~ ""fci~"}_j
Em março,
o !;õa1ári·o mínimo de Se administrar atraves de
dava para· compra:r 19 qu__f 1 os
e Me'Cfidãs Pi"-oVisôr"iàs." Não se
7'U6
gramas de carne; em outu:f~!Z
~l mód_lficaçãQ--da.'"'I§.Q-i'sTa-'
br:o,- dar-i a_- -):lã r a comprar
14 ção, inclusive, par.a estabele.cer
as normas
que devem se·rqUilos e 931 gramas de carne.
Em mar·yo.-·-poder-se-ia _comprar seguidas pelo
Executivo, __ y_t172
duzias de bananas; em ou- sando se Proíba que a _cada ·ao
tU_bro---;--73._ em·marÇo, poder-::.-se- dias se renove-a mesma metf'fâa
ia cOfnpf-Efr- -94--qLfiloS de fei..;. provisória,
quando- não há Võ·:.:
jâ"o; em oUtubr-o:· ·só-· da-va para tãçãó a· respeitO õCY~ -à'S$i.uflto·.
comprar 61
qUilos. Em março,
Essa
votação-quase· $_~mpre riãO
dava para comprar
159 ·qui "'los ocorre porque-a ma}Oría db Go.:
de
tomate,
mesmo
cm verno
se--- afastª do p1efláF10
agrot6xicos; em· outubro,
dava para não dar número_, para ftãb
para comprar
72
quilos.- Em haver_ vo-tação. e para '"'gue;--corn
março, dava para comprar 73 a
falta de quorum, nao nãja
quilos de pão; em outubro, 71
decisão do Congresso a respefqUilOs e meio. Em março,
dava to dessa matéria.
para comprar 132 quí1os de arroz; em-outubro-, 90 quilos.- Em
Então,
estamos vendo ~que· :hâ
março,
dava para comprar 111 vários meses temos uma pólíti:::.
latas de óleo de soja; em ou- ca -pr_ovis6ria de saTárfõ:--qaê
tubro, dava para comprar 94.
está se_ tornando "dêfihitiva,
mais
definitiva
que
·a
o
sr.
Mauro
Benevides - presidência provisória do nosPermite-me V. Ex~
um aparte,
so senador Pompeu
de SQosa,eminente Senador Jutahy Maga- que a cada
dfa
está ··nã
1 hães'?
presidência. proviSó~ía-dO Senado.
-

Comentando aqui outro recorte, temos visto a equipe económica do Governo insistir em
que não há condição d9 mudar a
política,
que deve ser esta
mesma, baseada na idéia de se
fazer
a derrubada da inflação
através do corte da demanda.
No entanto;- demanda, no nosso
entendimento, não é aquilo que
se está procurando
levar· à
opinião pública
brasileira,.
pois nós não temos excesso de
demanda, e não podemos cortar,
através de arrochos sa1ariais,
exatamente a pouca demanda que
já existe no mercado interno.
Nós não podemos
fazer
cair
mais
a produção de uma indústria ociosa;
nós não
temos
condições de cortar a inflação
atraves
do sucateãmento
da'
nossa
indústria e do nosso
comércio, Quando
se
fala em
corte de demanda para-baixar â
inflação, trata-se de ·c-ol""tar a
demanda
de um comércfo e deuma indústria ~ue estejam funcionandoo çom toda_a sua capactdade de produçao.
Entao,
qu~ndo existe o excesso de de-

0

-M

O

SR. JUTAHY MAGALHÃES --com

todo o prazer, Senador.

O Sr. Mauro Benevides
Nobre
Senador
Jutahy
Magalhães.
quando se.comemof"ou ho País o
cinqDentenár'ici da
implantaçã_o
do salário mínimo, que decorreu de uma iniciativa do ·Governo
Getúlio Vargas, tivemos
a oportunidad~ de_ destacar a
significação -daquele evento_.
Mostramos com dados
ext~aídos
de uma publicação do Dieese
que o salário minimo em nosso
PaíS-,
instituído em 1940, representava ~penas
23.85%. 40
anos depois. V. Ex-"' pode assim
· d 1 mens i onar- que tem si do nessa
gradualídade o achatamento do
salário minitno em todo o País.
No momentQ em que, com V. ExA
na tribuna,
se discute esse

Mas
veja V.
Ex .a a _perda _
salariaa. Fa1a--Se mu1ta.··em ganhos
reais do salário mínimo:-Ho~e. es_t~va lendo _üm dos: jor~
nãlS- a respeito da ,nflação- e
sob~e
o
séQ ~
quad~o
çompaf"at i vo. DEiVCYO"trazer ·O recorte_- __amanhã para · fÇ!.zer
o
cálculO_ do qUe Sfgn''if1Ca ~ aumento da inflaçã·o,. nos últimos
cinco nieses; dentro ~dos -virFros:
f nd ices Quê medêm -a-·· í nf'Tação
bras i l.efra.
E- c5e V. Exl:., Sr.
~resid~nte, preStar até~Ção· e
fizer os cálculos; vai ver ·que
o- IRVF. dos _c-n-1co ~~ou- -=sefs
cá 1 cu 1 os que -. se- fa:z:em á res=peito da
inflaÇãO
fica
em
penúltimo
lugãr
entre ___ ?_S
menores. Então-. "-ã -inflação real,
por
todas
as
medi~6es,
está bem acima da inflacão o~
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com exceção de um dos

Não tenho condições. hoje, de

dizer qua 1 é a d 1 _ferença numé-

rica, po~que não fiz ainda o
levantamento matemático. Mas
já vi,

pelos próprios índices-,

que a diferença é bem
Então,

grande,

quand_o se fa 1a em au-

mento real do salário mfnimo,
está-se enganando o_povo. Não

existe aumento_ r:e~l do sªlé,rio

mínimo.

Es-tamoS

perdendo,

a

cada mês, o poder de compra, o
que é sentido por_aqueles que
recebem o salário mínimo. Cada
vez se pode comprar menos pro~
dutos da cesta básica, porque
hoje se diz que se mede o
salário mínimo atraés dos pre-

ços
dos produtos da cesta
básica em São Paulo. Veja v.
Ex~
como se procura ludibriar
o povo, atr_avés de i nfo_r-mações
equivocadas. -=·

Nesse quadro simples, singelo
mesmo, V. ExA pode verificar a
perda do poder aquisitivo do
salário mínimo de março __ para
outubro em relação aos produtos-que devem e têm que ser
comprados pelos chamados descamisados ou homens de pés
descalços.
Mas, Sr. Presidente, Srs. S_e_nadores. agora falarei sobre a
produtividade industrial, que
deve merecer uma polftica de
longo prazo. Tenho em mãos matéria que diz: no Brasil
leva
sempre a pfor". Quando-discutimos a questão do aumento_ da
produtividade,
olhamos essa
notícia com grahde preocupação.
Já tivemos a oportunidade de
abordar este assunto em alguns
pronunciamentos
nesta Casa,
mostrando quanto o Pais perde
com o desperdício de material.
A matéria demonstra que a
perda do Pafs tem sido de 40
bilhões de dólares ao ano, com
o que o parque industrial desperdiça em decorrência de falhas no processo produtivo.
O material que sai na forma
de entulho da construÇão civil
no Brasil é de 30%, enquanto
que, no mundo, é de 10%. A rejeição de produtos em processamento, a média, por milhão,
no Brasil, é de 25.700; no
mundo, é de 200.- A rota·t fvi da-,
de de estoques, em número de
vezes por ano, no Brasil, é de
10, no mundo, é de 75. O tempo
médio
de
preparação
de
máquinas em minutos no Brasil
é de 81; no mundo, de 5. A reei c_lagem de papel em percentagem, no Brasil, é de 30%: no
mundo, de 68%.
Veja V. Exn a necessidade de
prepararmos o nosso pessoal,
os nossos trabalhadores. Há

necessidade,

principalmente,

--de __ darmos educação para o manuseio da agricultura, para o
maruseio da indústria, po~que
tudo isso representa _um g_rave
prejufzo para o Pais, e D Bras i 1 _não__ tem recursos, não tem
poupança ·interna suficiente
para poder desperdiçar tanto
os seus parcos recursos.
Sr. Presidente, para termlnar, qut::ro apenas chamar_ a atenção dos Srs. Senadores pre-sentes para esta notícia que
resume tudo que se vem dizendo
n_esta Casa, através de vários
senador-es. Ou ando se d 1seu te a
respeito da _r_ecessão, que é
negada
constantemente pelos
setor_es governamet1tai s_, esta
notícia dá o quadrq_ real: a
energia sofre queda no consumo
de 17% este ano. lspo mostra o
quadro de Le_çessão__ -em que vivemos; não mostra apenas o
quadro da política energética
que
atravessamos,
com
a
Eletrobrás em plena dificuldade de i nvest_i mentes, sem condições de~ fazer· a construção
das novas hidrelétricas que se
-fazem necessárias. para que,
daqui a 10 anos, não venhamos
a sofrer as_ conseqüências da
falta de recursos de hoje~
porque todos sabemos que a maturidade _de uma hidrelétríca,
normalmente, é de 9 a 10 anos,
quando vamos ter a resposta
dos recursos aplicados no dia
de hoje. E várias foram as obrã.S QUe tiveram que ser res-tringidas e muitas até encerraram os seus trabalhos, porque não existem recursos. A
Eletr_obrás hoje tem débitos, a
sua dívida externa representa
praticamente. 25% do total da
dívida externa brasileira. Só
de juros. fazendo_uma çomparação ligeira, tive a oportunidade de. há alguns meses, convers_ar com o representante_ de
Furnas, que me dizia algo muitosimples,
dando-me três
dados: Furnas necessita
de
três bilhões de dólares para
investimentos; Furnas
gasta
com manuntenção, administração. três bilhões de dólares;
Furnas consegue receber de rarifas três bilhões de dólares
e fica sempre com um déficit
de três bilhões de dólares.
Não há setor que se agüente
com um déficit desse tipo~- Sr. Presidente, outro assunto
me traz à tribuna:
Cada um de nós que participamos da .ativ1dade legislativa
nesta Casa tem seus temas de
pred1leção. Assim é que alguns
se tornam conhecidos por se
deterem, em especial, nos problemas econômi cos·; outros se
dedicam a buscar soluções para
a área educacional; outros,
para a da saúde _ enfim. a
nossa sensibilidade se volta
particularmente para determf-
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nado aspecto da vida em nosso
País.
Não deve, pois, causar sur~
presa o fato de que retorno a•
esta tribuna
e retornarei
ainda muitas vezes, se Deus me
permiti r - para refl et 1 r· sobre
a penosa situação a que _-egtá
exposta uma grande parcelá dás
no_ssas c r i anças e ado 1 escentes.
Um ano· atrás, apresente.i. aos
nobres_ CoJ egas projeto _de 1e i
que buscava atender, através
_de uma rede m_unicipa1 de e.s.co;-las · tle
ensino básico, às
crianças carentes, hoje espalhadas pelas ruas de nossas
grandes cidades. Atualmente,
contando com parecer favorável
do relator, o nobre Senador
Aureo Mello. tal projeto se
encontra na· Comissão de Educação, ainda no Senado Federal.
Tenho, pois, tentado
fazer
algo por esses pequenos cidadãos, hoje desprovidos de se~s
direi t_os fundamenta i s .
Diante da denúncia, recentemente feita em âmbito internacional, de- que crianças e adolescentes têm sofrido a ação
de grupos de extermínio em cidades como Rto, São Paulo, Recife, Caxias, Volta Redondadenúncias e_stas que são para
nós
tanto mais vergonhosaS
quanto sabemos que, aqui,
inte~namente,
vinham ·sendo já
fa_rtamente ve teu 1adas, sem que
nenhuma medida efetiva de punição aos culpados fosse adotaGa
, não podemos ficar inertes; ·temos·-que noS posicio~
nar firmemente e exigir providências para que se revérta
esse
quadro
que
beira a
insanidade.
Será que é necessário- ao i5ã is
'sofrer as pressões programadas
pela _ Ani-stia_ Internacional,
para qUe corrija esse desVio
soc_ial?
A ação dessa entidade já começa a se fazer ouvir. Poucos
dias atrás, foi publicada no
jornal londrino .The Independent
uma nuta em que a· inércia das autoridades· brasileiras, diante dos crimes contra
as crfanças·, foi severamente
Criticada.
Nosso
Chanceler
Francisco Rezek se indignou
contra- ·a- not:a .--p-or consfoer·á1a
i nj uri os a,
d1 famante.
Parece-nos!. entre,tanto, que a
vergonha nao·está na dtvulgação internacional do fato~ mas
no fato em si. Horrível nao é
a nota_publicada pela Anistia;
horrível é- a Anistia ter motivos para pu?l i_car _a_ nota.
_Nossas consciências não se
tmparão após o protesto que o
Sr. Ministro vai fazer publicar no mesmo .1. orna l ; nossas
consciências so se limparão
quando mais nenhuma cria~ça

"i
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brasileira estiver sob riscos
de sofr~r violéncia.
Não

em

exagero, senhores. Tenho

mãos

um

texto

pub 1 i.cado

no ~ornal do Brasil, do dia 25
de setembro próximo passado,
que traz uma denúncia contra
policiais militares do

desta-

camento de Pra tápol-i s, c'f"dade
.situada
a
380Km
de
Belo
Hor i zon"te. ia is encarregados
de "manter a lei
e
a
Ol"'dem"

foram apontados como responsáveis por torturar um grupo

sete

crianças

entre

8

de

e 11

anos de idade. Eles, apesar de

nenhuma
pr_ova haver, j u 1 garam
o_s __meninos culpados
por uma

tentativa de assalto à casa do
prefeito local
o cidadão

Francisco Novelli, cuja filia-

ção deve envergonhar o PMDB,
J~ gu~ dá apoio à ação dos po11Cla1s, que dependuraram as
crianças de cabeça para baixo
na ponte sob~e o rio Palm~i
ras,
na
estrada
ent~e
Pratápolis e São Sebastião~
Apesar de estarrecedor. este
não é um caso i so 1 ado de rnan i festação absurda de autori-dades, Oe personalidades públicas,
cujo sent 1do contra: r la
principias de humanidade. Também no relatório
intiturado
"Estrutura do Poder Nac_ional
para o Ano 2600 11 , da Escol a
Superior de Guerra. se encontra uma recQmendação atentatória contra os direitos humanos,
pois, de acordo com a
análise realizada, os 200 mil
menores que hoje perambulam
pelas. ruas serão "marginais.
malfeitores
e
mesmo
assassinos 11 C!Ue ex i Q i rão,
no
início do próximo seculo, se-vera ação das Forças Armadas
para que "se incumbam do duro
encargo de enfrentar essa horda de bandidos,
neutralizálos, para ser mantida a lei
e
a ordem" .. ,
No meio das pessoas cOmuns,
cresce o sentimento de ~edo,
voltado contra os meninos de
rua.
Ta 1vez
por
--não
.compreendê-los, por se sentirem incapazes de lidar com eles,
as pessoas acham natural
que eles sejam recolhidos em
instituições que se assemelham
a cárceres e ignoram a violênci_a que tem sido prat_icada
contra eles.
Entretanto,
há
quem dedique a sua vida à busca por soluções para Os problemas dessa
infância- adolescência tão maltratada pelas
injustiças sociais. ESsa tarefa é das mais difíceis
'e
perigosas. Basta ler os relatos contidos em publicações
tais
-como
A
"Guerra dos
Meninos 11 , do jornalista Gilberto Dimenstein, ou a Revista
da CEAP que traz o
titulo
"Exter-mfnio de Crianças e Adolescentes no Brasil" para conhecer as pressões, as ameaças

que sofrem os
batalhadores
desse campo minado._

o número de denúnciaS e relatos de torturas e extermínio
praticados contra menores vem
aumentando a partir de 86,
conforme tem comprovado a Pastora 1 do Menor,
de Duque . de
Ç~x i as. E 1 durante o CoríQreS-so
Nacional dos Meritnos e -Meninas
de Rua, ·rea 1 i 2ado em Bras;-, i a.
no ano passado, ficou evidenciado que o problema não se
restringe a
uma
só
área
geográflca, - mas é comum a
várias das _niais fmpor'tantes
cidades do Brasil. Na região
da gr~nde São Paulo, por exemplo, e freqQente- o deSap·arecimente de adolescentes; um dos
mot1vos é, sem dúvi_da, um tipo
de contrato feito entre comerciantes e "jUsticeiros", -como
eles mesmo se intitulam: os
comerciantes pagam uma taxa
para que sejam protegidos contra assaltos~ os justiceiros
s·e incUmbem de surrar, prender
em cárcere privado ou matar os
"moleques 1' que incomodarem.
Um ex-matador, em entrevista
concedida Sob a -condição de
p~rmanecer i_ncógni to, declaroU
ter matado criançás através de
uma r'espos ta i rôn 1 ca:
u Aqui
hinguém _2ede carteira de identidade Rãra quem vaf matar.
aandido é bandi_do,
pode ter
1 o,_ 1 5 ou 40- é;nds_~ ._
Senhores, eSsa frase, extraída do .texto de Oimenstein, expressa bem a diferença ent~e o
Brasil que queremos const~uir
·e--aquele_ real, em que vivemos.
Com efeito, crianças e adolescentes, segur'fao--a ConStituição
que redigimos,
merecem
com
"absoluta prioridade" o amparo
de_ toaa ·a-sociedade para que
tenham aceSso à escola, a uma
profissão,
à
saúde,
à
moradla...
Tanto
quisemos
protegê-loS qué impUsemos um
limite de idade para iniciação
ao trabalho.
Assim,
até- que
a 1 cancem
a .1 da"d~ de 1.6 an_Qs,
q_s adol esc:entes só podem ex_er-:cer ativfdad"e· profissional_ na
ca-t-egõ-riã de -aprendizes - p-oi_s
seu tempo tem que ser dedicado
aO estudo, ativfdade princ1pal
enquanto
não
se
tornarem
adu 1 tos. O Estatuto da_ Cr i ança
e do Adolescente, recentemente
sancio~ado,
explfcita
ainda
que. aos adolescentes aprendizes, acima dos 1_4 anos,
são
assegurados os direitos traba1~istas e_ __ previdenciários.
Na nossa" concepção i dea 1 , não
poderia ser diferente,
entretanto,
o , que
nos diz a
realidade? E que as ruas das
grandes cidadeS estão cheias
de crfariças que não têm escol a,
nem rrlorad_i a fixa. nem família, e .RUe, a partir dos 4,
6 anos Oe idade, aprendem a
"se v1rar 1' (e_xpressão _deles),
engraxandO sapatos,
vendendo
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frutas furtadas,
pr·at i cando
t9da e?pécie de pequenos exped_l entes
desonestos.
Aqui
em
Bra_s1 l i a,_ era comum ·ver, oos
sUpermercados - dos quais cito
o _,.Pane1ão", no inTciõ _da_Asa
Norte. com exemPlo"- grupos de
meniQos u~iformizados, que atuavam junto às cai~as registradoras, empacotando compras,
empurrando carrinhos em auxili_o _às senhoras conSi.Jrn...idoras.
ESse -bando de peq-uenos ser v i"çai s desapareceu. rndagado, "o
empresário exp 1 i c ou que, di an-te das novas leis, ~não podia
mais manter os ajudantes. poiS
~eria_
Que assinar carteira,
pagar o salário e tudo o mais-n
a meninos com horário de traba 1 h o reduz i do . Cabe aqui - uma
reTl exão: _esta-rão aque 1es rnen 1 nos, agora_. em si tuação melhor,
mais favorá~el
ao Seu
desenvo 1 v i mente'? Os-- empresár i_os __que_ agem dessa_ forma podem s~r cánsiderados os.cu]pados pe 1a situação -ou há ym mecanimso· falho nos dispositivos
1 ega is?

c>e· qual_quer_ forma, parece qu-e
a classe empresa ri a 1 começa a
se mobilizar no -sentido de
contr-ibuir pàlra so-lucionar o
pr-oblema dos menfnos de rua.
Assim é que acabo de receber oBoletim da ASsoCiação comer-.;..
cial do R_io de Janeiro, ·dando
conta da rea 1 t zação nos di as·
10 a
14
de
setembro,
do
seminár_io '~!{ia-Cidade Seqüe_s..;.
tradi~f ',
organizado ___ por
empresários cariocas. No event-o - que contou com_ a parti c1pação de soei õ 1_ogos, psi có 1 ogos, educadores,
pedagogos e
outras pers·ona 1 idades conhecidas por sua atuaÇão na área
social, especificamente arest~i ta aos --probremas da's crianças e adolescentes carentesfoi_ de rara signi~icação ·o
fato - de
que
.os próprios_
empre_sár i os to_maram consci ét"lc i a da . neces_s i da de de empreen~
derem aç:ões capazes de 11 dar
maior _dis;~ni dade à pessoa humana ~:t_~_5l~es _da _educação. saúde.
hab! 't;açao, _saneamento e i nfor-_
maça o;
~--:-: e
que
·gerem
pr"osper i da de" . Uma -daS propostas surgidas fo_i a da criação
de um co-ns_elho da ci_dade, para
fazer ecoar- em n fVe 1 na c i ona 1
e __ até i~n_ternaciona·l as necess1_dades do Ri o de Jane-i r-Q;--. ã
ação . desse canse l_ho. SeGJundo o
pres1dente da Associaçao dos
D1r1gentes de Empresas. do- Mercado Imobi 1 iár_io_, contribui ria
para ' ~·reverte_r O process.o.. de
degradação social e econômica
vivido _pela cidade nos últimos
40 anos".
1

tni ciatí-vas Clesse -gê'ner-o·· dever-4 am part f r '"de todas
as
á~eas,
em todos os cantos do
País. pois é -dever de toda a
soc1ed_ade trabalhar em pro'l da
soluçã-o dos problemas que afligem
nossas
crianças
e
adolescentes, Não podemos per-
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manecer

~1mo

se estivesse tudo

em paz nut. país que é v is i tado

pelos ~eptesentantes da Anistia InternDcional
po~que
~s
direitos humanos estão sendo
violados~ Disse bem _Austregésilo __ -de Athayde,

em coluna pu-

blicada ho Correio

se,

de

Brazilien-

28 ..... e se·t embro, - em que

defende a ati tu de _daquele

or-

ganismo
internacional.
que
"onde
não
há
justiça
e
eqü i daÇe.

não -__ -_haverá,

res;~

i me

democrat 1co seguro e estável".
Em verdade.

se

não houv~f- urn~.

ação- conjunta de toda a _s_oçl

dade,

de

forma a que cada

se torne-_"fiscal e zelador

e~
~~

do

cumprimento da Declaração Universa 1 dos . Di r e i tos

Humanos,,-

(palavras desse que é urn_dos
nossos mais respeitáveis_CJda-

dãos) "estará em grave risco _a
estab_i_l_idade do Pafs".

A Coordenador i a ECumén i c.a de
SerViço. através· de artigá puna Revista . da
ceap, traz igualmente admoestações cheias de_ gravidade.
Ela concl_ama os_ mov1_nientos sociais, comprometidos com a democracia a vence·F o desafio de
descobrir estratéÇias de combate à menta1idade_cruei e desumana
segundo a ·qua 1 ''não se

bl_i cada

pode_

ter

pená --desses . vagabun_-

dos e delinqUentes que amanhã
não serão traba 1 hadores hone·stos e sim delinqüentesu.
Hoje,
diz,
a
expressão
"cuidado ·co·m as crianças" pa-

rece trazer conotações' bem di·que transmitia, tempos atrás, poiS contém
recomendações no sentido .de
ter atençao contra as crianças
nas ruas, nos-meíos de transporte,
nos
pátioS que Cercam
versas daquelas

nossas

casas .. ,

~

-

Que1 ra Deus que eu não -'emcerre a m1nha
vida E?úbrica __ sem
ver
esta expressa o "cu i. dado

É lido o seguinte

"Apr_ova _ o ato que renova·
a concessão outorgada à Ae~
cofaba Radiodifusão Ltda.
par.?l.. explorar_. .. ''

PS~GSE/288/90~

I

er'aSi Ü a·. 36: de

novembro de

Le-ia-se:.

1990

S~nhor

s_~cretá_r i

"Aprova o ato que outorga
concessão à Aecofaba Radiodifusão
Ltda., para ex~lo-

ó",

..cump:re;;.me participar a Vossa
EKC:él.ên_cia, e por seu alto intermédio -o- Senado Federal, ter

Tar,

autógrafos.

Aproveito a oportunidade para
renoVar a Vossa
Exce 1 énc_i a
protestos de est_ima e apreç_o.

.. _di.a1_ n?t

·.san"tan~.

.

Sobre a mesa," OflC-l 0- C!ue -ser à
lido pélo Sr.·Primeiro Secre-

ãe:Z:

Leia-se:
"Art.
1~ Fica aprovado o
ato que olrtorga concessão à_
AéCõfaDa
·Radiodifusão
L tda. , a parti r
de __ 31 de
agosto de 1989," para -expldr__arl peJo. prazo de dez. anos,
sem direito de exclusividade,

"

Sal a Oas Se-ssõeS.
- dE!
1990. ~
. . .. neputado _PaeSLandim, Relator.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu dé

Sousa) -.Com referência ao ex~
ped(i:ln.t.e: . que. ãCaba···de se-r n-.::.:
res, Pr_ime1 ró _Secretárfo, .-_em· do. uma VeZ'" qüe - o~ · S~n·aoo _já_
exerci cio.
·
· deliberou sobre a proposição e
o __decre_to legislativ_o
já foi
_Aprova o __ato qUe outorga promulgado,
a
Presidência
concessão à_Aecofaba Radio- submet·erá ·a matéria· à
nova
d;fusão "Ltda., para· explo- discussão· pêlo
Plériário, ·de
rar, pel__o praZo de dez a- acor-do :com o disposto no art.
_::nos~
Sem direito de exclu- 326,
_
parágrafo.
único,
stvJdade, serviço de radiç- alínea d, do Regimento Inter.-' =di fusão
sonora em onda me- no .
Deputado Edme

Sousa) Os demais o~adores
i ns·cr i tos a i nde estão ausehte_S

tário.

de..

-

"Art___ 1 s.. Fica aprovado o
ato que renova por 10 (dez)
anos. a partir de 31 de- a~
gosto de 1 989-~ a concessão
outor~ada à Aecofaba Radiodifusao Ltda., para
explorar, sem di rei to de exc·l usividade_,
''

legislati.Vb~

Dando conhecime~to do fato .a
VOSSa Excélên..t:iâ .. sol leito se
d_igne ordenar as providênciaS
net:e_ssár ías no _senti do çie pro."":"
ceder
"ã -- substítulção
dos

prazo

·~

2 - Onde se lê, no art. 1c

terial nos.autógrafos referentes ao Projeto de Decreto Legislativo n.Q. 1_62-8,_--de 1989,
Que "-_aprova o ato que
outor<ga
c;::oncessão à Aecofa_ba Radi odlft,.~são
L tpa. , - . para_ exp 1 orar,
p~lo _ p_éazo _de 10 (dez) anos,
sem di rei to de excJusi v idade,
sé~rvi çO de- rãdf6di fUsão sonor_a
em· onda m_éd_l_a,
na. cidade
de
Riacho _de Santana, Estado d6
Bahia", encaminhado para revis~ã_ç ___.dessa Cas_a_ em 19 de outubro-ao corrente ano, nas partes
refe_rentes à ementa e ao
ar:__t •. 1.w._ do.proj_~_to. O.E;!. decret_o

c_i~ade

Tava-

de_ Riacho de

Es~~do_

da Bahia.

I

--.: _______ · .. · ·.·

pelo

.anos, •. _.

sido constatado inexatidão ma-

_

o: congresso::NáC,ion'aJ decreta:_
com às crianças!" réas'sumlr
Art.
1 A Fica aprovado~ o ato
seu significado afetivo, q·ue
traduza todo o carinho e a a- que outorga Gonc·essão à Aeco-.
tenção com ·que _pais devem_ tra.-- f.aba_ _ _Rad i od i_ fus~o L tda. , a
d~
31"
de. agost_o de
tar fllhos, adultos devem tra- parti_ r
1_989, para éXplor:-ar, pelo· pratar c r í anças.
·
·
zo de dez anos, sem direito de
Era o que tinhã a -dizer, sr. excJusi v idade, na cidade de
RiaCho dé Santanà,
Estadd ·da
Presidente. (Mui tQ bem!)
Bahia, serviÇo de .radiodifus_ão
sonora em ond~ __mê~l a..
.·
. .
COMPARECEM
MÂ/!$
SENADORES:
-~Ar"'-·1:"'~ 2.Q.'Este dâCreio legislaAlmir Gabriel - Edison Locião tivo ·entra em vigor na data de
- ..
-Hugo Napoleão -Carlos Lyra :St.Jt:~..~~~b-1 f qçã~.-- . --,-- Franci_sco Ro11 emberg -- JutaCâmara
dos
OepUtãdos
30 dehy Magalhães- Antôn1o. Alves-.
Roberto
Campos - Affonso C3- ndv:embrO ·de 1990~. - · InoCêhcià
Q_ljveira.
margo- Uosé Fogaça.
ERR-ATA.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
do plenário.
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Onde se -lê, nã.

Ementa:

Par::- a :me\h.or esc_l arec.i mente do'
Plenário, ·__ serão diStribuídas
aos Srs. Senadores cópias doS
novos_ autógrafos e .do texto_
aprovado- peló .senado.

E~ ·-~_-i ~~-~ssã-~

O- ~~-~j e to-. 6~X6renova
concessão _outorgada à Aeco-_

textó- aprova o

a

ato qu"e

faba Rádi odj fusão
L tda.
para
explorar
serviços de Radiodi-

fusão sonora em onda méd.ia. na
cidade de Riacho de Sa~xana,
Estado.da Bahia.
O

S~.

Uutahy ~agalhães -·Sr.

Presidente,
pela ordem.

·peço

a

palavra

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- Com_a palavra o nobre
Senador_Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PS9B
- BA. Pe 1a _ordem. Sem rev1 sao
do orador.) -Sr. ?.residente,
só queria saber qual é a diferença
que
existe entre ~ os
dois,_ Quando vejo um assunto
ligado ao Ministério oas comun i cações do meu
e_stado,
fico

Terçc~Aeira

preocupado. Queria saber se a
Mesa teria condições de infOr-

mar,

porque

item por
muito.

O SR.

para

item,

ler tudo,
vai demorar

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)
Está sendo
da. Um momento.

ver-1 fica-

9 SR. uUTAHY MAGALHÃES -

ha

a

um

Aqui
de 31 _ de
é também a

part1r

agosto. o outro
parti r de 31 de -~gosto.

O SR.

~RESIDENTE

Há uma contradição. No texto
anterior, fala-se em renovação. O QUe se aprova é a
renovação. O qUe vem no texto
de 19 de outubro fala em renovar a concessão. No texto Ce
30 de novembro, portanto póSteríor, fala em outorga. A di_ferença é esta, QUer dizer,
havia antes e o texto foi corrigido para oUtorga;·

O SR. uUTAHY MAGALHÃES - Mais

uma vez, V. Ex~ tem razãO de
querer apressar a tramitação
no conselho.

PRESIDENTE (Pompeu de

So.usa) ---Em

d1 scussão.

(Pau-

sa.)
Não havendo quem queira dis--:cutir a matéria, está encerrada a discussão.

Não
h~vendo
objeçãQ
do
Plenário, ã Presidência promo·-·
verá a substituição dos autógrafos e a republicação do Decreto Le_g 1 s 1 ati vo nSl 44 , de'
1990.

O SR. uUTAHY MAGALHÃES -·Como

não
há
vQtaçã.o.
con_t'inuo
abstendo-me de qualquer manei-·

ra.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Regist~acta a abstenção de V. Ex~ o presidente lament~ não e$tar aí para
·poder
tambem abster~se.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - ésgo~ado o tempo destinado ao Expedíen~e.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO

N'~

Lef!islati~-o nR 51 ;--d:e·-·1sBU
(_n_ __ 218/90, hz;.
Câmara dos
··oeputados), . que aprova c
texto do acordo sobre coo-

peração Cultural celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Goverr.c·
da
República
·. Democrãtica Alemã, em Brasíliá, a 7 de março .de 1990
(dependendo de parecer).
Solicito.

51, DE 1990

(Incluído em Ordem do Dia
nos
termos
do
art.
376, e, do R6Qiri1ento ln ter-no.)
DiscU:s;São, etn turno únfco. do Projeto de oe-Creto

ao

nobre ~enador
parecet da
de Relações Exte_r i o-

Mauro Benevtctes o
Cortl'~Ssão

(Pompeu de

SouSa} - E um ato que renova a
concessão.
-

O SR.

De~embro
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res e Defesa

N~Ciona1.

O SR. t.!AURO BENEVIDES. ( PMDB -

CE. Para profer' i r parecer:.·) S_r, Pres 1dentê 1 Srs. senadOres, cQm. base- no árt. 49, ·i n-ciso I.~ da CotiSti tu.tção Fe.de:.
r à 1 , _ o Senhor Pres í dente ·da
República submeteu à consideração do congresso Nacional,
açq._mpanhado da Exposição de
Motivos n~ DCrNT I -coe
I

DTEP/DAI/DE-II/DFTR/098/SDAC-.

l00-J02, de 2 de maio de'i99o.
do "Minístro dé Estado das Re-

~·

7651

de 1990

- .-~· -----·' --: : .

.,-

: •· . -.: <;:

... _ -

:;;.~ -

Ar1:i.QO vrr - A coot:>-9enaÇ:.ão, aníVel-- dcs Ministérios das - Re-~1 ac;ões · Ex ter i ores d9s do·1 ~.
pa1ses,
na
execuçao
do
"Acordo_'',
cabendo-lhes _ ·_á
aná 11 se,- o. ex-ame ~ a aprova>;:.áo'
de progr-amas de i nter-cê,mbi o-- e
bilateral

coop-eração
p~evistos.

nelé

Artigo Ix, 2 -A garántia,
pelas Partes contratantes, das
"condições necessárias para· o
cumprimento integral~ das tarefas pelos nacionais "enviados ao abrigo do
presj;!nte·
Acort;:lo 11 •
4.
Assim, estãmos convictos
de que o· presente ato i nt~_rna
ci.ona f' contr 1bu1 rã,
efeti yamente, pa_r·a c incremento --:-oa~
relações_ entre o Brasil e e
Repúb 1 i ca Democr.á t-; ca A 1 emã,
pe1o que votamas·pe1a ~Drova~
ção do "Acordo sobre Coopera~
ç:ão Cultural celebradó" entre "O
Governo Oa República Federativa do aras11 e o Governo da

Repúb 1 i ca Oemocrá t i ca

A1 emã 1' ,

1ações Ex ter 1ores,_ o texto do feito em Brasília. em 7-de
11
Acordo so.bre Cooperação Cu1 ~ março de· 1990.
tural celebrado entre o Gover-·
é:
o
Parecer s.m.j ., .?r!
no da República Federativa do
Srasil e o Governo da Repúbli- President-e.
ca Democrática Alemã", feito'
em Brasília, 7 em de março de
O SR. PRESIDENTE (Pompeu âe
1990.
Sousa) - o parecer conclui favór_avelmente à matér-i~_.
2. Conforme a mencionada exposição de motivos, "0 Acordo
PãSsa-se à discussão do pro~
em apreço visa.a reger as ati- jeto, ~m_"turno único. (?auSã.)
vidades de caráter cu1'tural",
esportivo e educativo, levadas
Não havendo quem. queira faze~
·a __.ef_e_it·o pelo Gover-no, pelas uso ·da pa 1avra. - ence~ro
a
i nst i tu i çôes __ gOvernamentais e discussão. não:--governamer\ta i_ s e pelas .uEiTi obediência ·ao dfspost"c~no
niversidades e outras instituiÇões de ensínó superior de art. 16S do Regimento Interno,
uma das Pártes-Cõ~tratantes no não se procedj;!rá à votação de
terr-i tôr 1 ó da outra". E escl a- propo$1ç5es nas sessões de serece o di t.o docume_nto qué é gundas e s·extas-fe f r as. Assim
de.ntrc de tal contexto que se sendo,_- a matéria permaneCerá
objetfva- ·promoVer, na medida na Ordem do Dia até am~nhã, em
das disponibilidades ~xisten fase de yotãção, quando poderá
tes, "a cooperação bi 1 atera·l ser processÇ~da.
naqueles .setor_es".
3: Do articulado do "Acordo",
ressaltamos algumas disposi~
ç5es_ que _nos.parecem dignas de
nota.· Ass i_ni:
· Art i Qo _. I

- A observância de

que o trinómio GU1tura, espor~e
e educação está inserido
textualmente no "Acordo" como
atívidades que se ·completam
para a _rea 1 i zação do obj et i v o
a ser colimado: o fortaleci-

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)_- A_ PreSidência determina_ a: rétiradçL .dé pauta Cia
matér1 a Cori.Stante do i t.em .. 2.,
nos
termos do art. 175.· le-tra
e . do _Regimento tn-térnc.
É o 'seguinte o item re-tirado da pauta;

2

OFÍCIO

N'

S/54,

DE 19g1)

mento das re1aç5es amistosaS,
que
devem aproximar. a fricta

t Etrr re;Q"í me de ur!;lênc-1 a .----~nos

Artigo IV - _n~s 2 e 3 - o eqüacio:namento razoável do semore complex-o problema da reconheci mente e da v a 1 i da de. dos
diplomas, títul-os, cer"tlficactos e graus expedidO$ por uma
das Partes Contratantes _e_ que
deverão ser at:ei tos no terri ··
t_ór- i o· da outra Parte.
·

o--ríci_o n.il S/54, de 1990 (ns::
135/SU, Tia or1gem), relativo 2.
para que seja autor1zado' o Governo do Estado da
Bahi;3 e emitir e colocar em
mercado vinte e dois bilhões
de Lc~ra::; _F_ i n·ance 1r as de Te~
souro- do Esta,do Oê.- So.h l e
LFTBA ( dependé"hdo de paT"eC~r) . _

mais, o Sr'-a,sil e a
Democr~tica Alemã.

Repúblice~

termos dO art_. 336, e
do f(:egimentO Jhteriio)

propos~a

O
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SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) -

Esgotada a

Dia.

Ordem

do

Passa-se à votação do Requer i menta n.2. 469, .:. de
1990,
de

urgência,

1

ido no Expediente,

para o Projeto de Lei do. Senado n~ 5, de 1989.
-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram_ permanecer senta-

dos .

(Pausa. )

Aprovado.
A

matéria

serâ·

1ticluiCia na

Ordem do Dia da seguiida seSSão
ordinária subseqüente,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) ~~votação do Requerimen~o

gência,

nQ 470, de 1990, de urlido- no Expediente,
d_~ Lei Qo. Sena-

para o Projeto_

do n.ll 180,

de 19SD~

____ .

nas dimensões em que ela se
apf-esen·t-a,
num Pais como o
Bras i 1 , _ não é uma quest·ão meramente_de competência.
Não se trata.- Sr. Presidente,
de apresentar ·ao Pais um plano
tecnicamente
bem elaborado,
não _se trata de apresentar à
Nação um conjunto de medidas,
um·- arcabouço de___ so 1 uções técnicas bem engendradas. bem acabadas. e que te~ham até entre· s1 _certa lógica. Trata-se.
isto sim, de realizar um ver~
dadeiro concerto político entre os diversos "se tores soeiãis, entre os setores mais representa t .1 vos
da . soei edade
brasileira._ Para: isto, é preci so mo.i to mais _do que a competênci~,
o - c'ol")hecfmento e
atê·, reconheçamos, a seriedade
e _as boas_ intençõ_es da Ministra Zélia Cardoso de Mel lo.
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Trata-se d~ um pacto. a forniUlaçãO de uma es_tratégia, a
formulação de_ uma proposta, d~
um p la _no convenc 1 o n-ado e acor:dado pelos diversos setores
representativos da sociedade
brasil.eira, para pór fim à
c r i se econõm 1 ca que se a_ba t_e
sobre o País.
No Méx1co. ~chamo.u-se "Pacto
dg_ Solidariedade Ec_onômica" ;__
na Espanha. chamou--se Pacto de
Moncloa, com referência
ao
Palácio do Governo, onde foi
realizado •. Por"que no Brasil
esta- eXpressão se _desmoral i:z..a_?
Por q"Lé- se--esvazia? Fio r que · é
considera da
um __e_ngodo, .uma
mentira, uma manipulação, uma
tergiversação?
Na verdade, é por"é;ue no Br·a:..
s.il os agentes que participam
do_ pacto não têm. ti do· a ser i edade e não têm tido a correção
de
intenções que se f.azem
neê-essár1as. De parte do Governo, é um jogo· dé céha-. ·o
Governo faz c_omo o- -"queroquero",
1á
no R i o- Grande do
Sul: bota o ninho d_e urn 1ad_o-·_e
canta do óutr·o·. ou seja, o Governo d.i z que quer o pacto. social,
faz
tOdo um discurso
nessa direção, mas logo em se7
gu i da faz uso· de uma 1 i nguãgeril
de
contundência
com
os
empresários, aplica uma polftica de arrocho salarial absolutamente intransi~ente,
fechada. autor i tá r i a; e·, ao mesmo tempo, _o· mesmo Gover·no não
mostra
qualquer
ôisposiçãó
pa_ra o_dfálog'o, parâ·o acerto,
em termos de propostas e de
objetivos.-

eareçe-nos
que a Ministra
está
com
o
seu
caminho
traçado. O conjunto de regras,
sentados. (Pausa.)
de medidas,
de planificações
setor 1_a 19 que foram _ac:jotç.c:;la:?,
Aprovado_.
na verdade ___ guardam entre si
certa coerência, têm uma lógiA matéria será inCluída na ca interna. No_ entanto, elas
Ordem do Dia da segunda sessão vão bater cont·r:-a· a parede dura
ordinária subseqUente.
da realidade.
No momento em
que se constata que a recessão
O S~. Pompeu de Sousa, qUe se abate sobre o País a
Tercefro-Secretárófo, deixa política de arrocho, de redua cadeira da Presidencia, ção drástica de salários - que
que é ocupada pe 1o Sr.
Nav~~
ªendo empreendida atinge
boT'
Júnior,
sup 1 ente de
sacrlficialmente a sociedade
Secretário. ·
· ·
· brasileira; não __ se pOde contfnuar dando __ sustentação a es.te
o sr. Niil5or JúnTor-, su:. tipo de polftica econômjca,
plente de Secretário, defxa porque é daquele tipo que tena cadeira da Presfdéhcfa, tã curar o doente- _com uma suque é o~upada pelo Sr. Pom- per doSe, cqm _uma _do.se cáyaPor outro lado,
não -é só ·o"
peu
de
Sous.a,
T_ê7"Ct;d f'Olar, _capaz, inclusive. de mas•cretário . . ··. tar e aniquilar o paciente.
Governo que está fazendo o
jogo do faz-de-conta, não é só
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
o Governo que _está fazendo
parte
- desse
cenário
Sousa)
Há
oradore_s
Os__
própriOs
inscritos. concedo a palavra - Erit~o, Sr. --Pr.esfp9iite; nes:t:as artificia_1_.
alturas, ·não há ·outra sa-ída,
ao nobre Senador José Fogaça.
empresários - .dentr.e os quais
nãó ·-há outra al ter_nativa: o o Sr. Már1o Amato, Presidente
O SR. ~OSÉ FOGAyA (PMDS- RS. cam1ryho lÓQiCO, hãtural, r~co~ da Fi e __s_p, se ressa 1 ta coino --ó
mais im-portante, o mais exPronunê:i a o segu_ 1 nge discurso. mendavel, e o do-pacto soc1a1.
Sem revi são do ·orador.) - Sr,
pressivo ~vêm fazendo um iogp
É_ verdade _que-- temos visto,
Presidente. Srs ._ ·senadores,
ô
de. cena e também o j og_ô do
até faz-de-conta.
Governo anuncia que amanri_ã, aqui e ali, várias vezes,
A eles, aparenterça-feira, irá dar cont1nui- de- mãneira reiterada e insis- temente, não interessa o prodade às conversações em torno tente, alguns tentarem despre- cesso de distribuição de sado chamado entend1mento nacio- zar o pacto social; muitos.
cri fí.ci os' pela si meles razão
nal.
inclusive, se dão à postura de de que, enquanto nao houver o
desmerecer
o
pacto
e pacto, enquanto não houver o
Queremos dizer que, de nossa considerá-lo um engod6.
uma· grande
acordo nacional
que
parte, de parte do PMDB,
há mentira, de tal
modo que a distribua _com eqUidade a Cóta
inteiramente própr i~
~xpr_e_ssão
"pacto de sacrific1os entre cada um,
uma expecta ti v a
favorável a esse encontro,
a social" e uma expressão desmo- só serão sacrificãdos os traessa reunião,- uma vez que o ra·l;·zada. esvaziada politica- balhadores,
porque
os
chamado pacto soe. i a 1 ou enten- mente.
empresários sempre repassam,
dimento nacional ou o termo ou
ou pelo preço ou pela demissão
denomi_nação que se que i r a adoOra. não há nada de esv:azi ado em massa, os custos e os sata r, entendemos nós ser ·funda- nesta expressão, não há nada crificios da recessão ecpnômimental para esse mo_meríto de de desmoralizado nesta expres- ca que e·s ta mos. v i vendo. A e 1es
impasse e_m que vive a política são, não há nada de descabido também não interessa o pacto
macroeconôm1ca .no Pais.
na palavra 11 pa_ctó 11 , porque é social.
pacto, sim, e social. porque é
NãO- há dúvida~ sr. Pr9Siden- social, porque reúne e congreSr.
Pres1dente.
o que não
te, _sr.s. Senadores, ·cre-· que- se--ga-os- diversos setores da .se- consigo perceber
e tenho
comprova, de forma definitiva, ciedade brasileira. Não tem feito um esforço ingente para
cabal.
ir-retorquível, que a outro nome; entendimento
é _ chegar_ a entender, mas não
questão económica. a crise, bobagem.
_consigo
é
a postura que a
Os Srs_.- Seriadorés que o _aproo

vam

queiram

permanecer
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central Única dos Trabalhado; to do funcionário público feres, a CUT, vem adotando. E d.eral fo1 _em março; deU-'-se a'uma atitude de absoluta in- gora um adiantamento. Es~Sa p·o:..
transigência, de tal modo a lftica que· está af, da Minisco 1 oca r como __ uma das condi c_i o- tra Zélia Cardoso de'Mello,
é
nantes do pacto_propostas con- --:-·pa-rece-me - mais uma fãrsa.
sideradas inaceitáveis
pelo f'or que o Governo não --f-az a
Governo. A CUT amontoa um tal sua parte? Por que o Governo
volume de obstáculos às Con- nãç tem solução para os $eUs
versações oue, óbvia, clara e proprios problemas e apresenta
inegavelmente, o que ela quer uma saí da para o empresa r i ado,
é não conversar, é não levar para o trabalhador? O GoV'erno
adiante o pacto-social.
precisa faZer a sua parte. Não
entendo, nobre Senador José
Ademais, Sr. Presidente, cer- Fogaça, um pacto social sem a
tos setor_es da oposição no presença da classe política.
Bras i 1, e n6s mesmos, _do PMDB,
Alguém já disse. que não Véi:li
em 1 arga esca 1 a, a i nda nã_o dar certo. No meu entender,
compreendemos que o papel da sem a presença da classe _políoposição nem sempre
é
só t·i ca, esse pacto- soei a 1 terá o
contestar.
mesmo
destino
que
os
anterioreS. Era eSté --o meu
Há momentos angulares na vida aparte.

de um povo, na vida de uma na-

ção, em que o papel da oposição não é sequer de contestação,
é de participação sem a~
cum~liciamento Oas soluções. E
disto
que
o
PMDB
está
consciehte. Ele déseja participar, sem cumplicidade, das
soluções que levem a uma emergência da crise.

o
Sr.
Rena 1do
Aragão Permita-me V. ExA um aparte.

O SR. ~OSÉ FOGAÇA- Ouço V.
com prazer, Senador Renaldo. Aragão.
Ex~

O, Sr. Ronaldo Aragão - Senador José Fogãça, ouço com atenção o pronunc.i amento de V.
Ex~
a
respeito
do
iacto
social. Ouvi quando V. Ex fa~
lou nas boas intenções da Ministra da Economia, Fazenda e
Planejamento, Zélia Cardoso de
Mel lo. Tenho muito meCo-dessas
boas intenções.
O SR. ~OSÉ FOGAÇA - O inferno
está cheio delas.

O Sr.

Ronaldo

Aragão -

De

boas intenções o inferno .está
cheio. v. Ex~ já se ad_iantou.
Vi um programa de televisão em
que a entrevistada era a Ministra Zélia Cardoso de Mello,
e percebi que tem solução para
tudo- tem solução para que o
tt-aba 1 hador ganhe mais,
tem
solução para que o emp~esário
diminua os seus lucros, só não
tem solução para_o problema dó
Governo,
ou
seja, da sua
Pàsta. Observe V. ExA que,
após vota~-se no Congresso Nacional a Política Salar1al, o
Governo vetou-a. A Câmara dos
Deputados derrubou o veto e o
Governo agiu sobre o Senado,
para que esta mesma Casa mantivesse o veto. São duas situações distintas: para o traba 1 hador ~
a
te·l ev i são e o
rádio, e uma história; ----na
prática, é outra. Tenho muftó
medo, nobre Senador José Fogaça, medo de que o Governo este~a dando
soluções que não
seJam para ele. o único aumen--
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tjcos, o que temos é a instalação
de uma microluta de
classes dentro de uma pequena
s~la.
Nem mesmo sei como não
saem de lá arranhados, fisicamente r:nesrno, o __Or. Mário Amato
e o Sr_. Jair Meryeguelli.
Isso
não exist_e: colocar em confronto absoluto intér~sses de
empresár1os com interesses de
trab~lhadores; só
numa visão
estreita e pequena de quem não
sabe ou não percebe como ocorre o processo social. --

t~gora
não
tenho
nenntuna
dúvida. o Governo hão poderá
fazer a sua parte se não tiver
sustentação social, _porque vat
ter que cortar fundo na carne
do_ Estado. Senad_or Ronaldo Aragão, v. Exn fala a respeito
de o Governo fazer a
sua
parte. O_que é o Governo fazer
O SR. ~OSÉ FOGAÇA- V, Ex• a sua parte? E um rigoroso atem inteira razão no que toca juste fiscal
e uma dura conà sua última afirmação. Aliás, tenção de gastos. Ev i dent-errien:..
nobre Sehadof Ronaldo Aragão. te que isso vai acarretar reapretendia chegar a -esse-ponto ções
enormes _ de
váriOs
da questão, para ferir este setor~s: desde o funcionalismo
tema; que considero 'fundamen- públ ice até os empreitei_ros
tal no pacto. A tentativa de das obras Qo Governo.- Pará -gue
colocar empresários e traba- faça isso, o Governq p~eçisa
lhadores frente a frente, em ter
_apoio
socia1
-oos
torno de uma mesa, e fazer com empresários, dos sindicatos.
gue eJes liberem os-seus con- dos trabalhadores. dos parti•
f-1 i tos, é _simplesmente insta- d_os po 1 f ti cos assentados - no
1ar a luta de classes- dentro Congresso Naciona 1 • ·um Govet-no
de uma sala, não levando a arrogante, autoritário~
que
nada.
está sempre sobre si mesmo, um
GoVerno auto-suficiente_. que
A única forma que a humanida- se crê dotado do po_der absol ude encontrou, depois de milha- to de intervir na Socfedade,
res e milhar~s.de anos, para através de uma suposta repreevitar essa sit~ação, foi uma sentação universal ·que 1 he foi
invenção considerada imperfei- dada pelo voto popular has eta, mas a menos imperfe1ta até leições de 1989, esse .. Governo
tio j e conheci da : a c r i ação -dos nunca vai fazer a sua pat-te,
partidos políticos, que têm porque nunca terá apoio social
uma representação_ genérica dps e político para fazê-la.
interesses sociais e económicos.
O Sr. Ronaldo Aragão --E no
pacto não existe um político:
Para evitar o corporativlsmo,
o confronto de interesses seO SR. ~OSÉ FOGAÇA - Então,
toriais, as divergências e os v_eja V._ Ex 11 que das tais boas
impasses intransponíveis, só intenções ficam nada mais do
há um caminho: o caminho da que palavras ao vento.
parti_cipação dos partidos políttcos.
-o
Sr.
Humberto
Lucena Permite-me V. Ex~ um aparte?
Vámo_S ver o exemplo recente
dos países que cori.se'gui-ram suO SR. ~OSÉ FOGAÇA - Já darei
.perar inflações superiores a o apar·te a V. Ex A, Senador
1 .coo% ao ano. Em Israel:
go- Humber:_to Lucena.
verno, sindicatos, empresários
é
parti dos
políticos. --No
__G.ostar i a apenas, Senador RoMéxico~- governo, empresários,
naldo Ara9ão, de atar um pouco
sindic~tos,
trabalhadores
e aquele no das coisas qomo as
par-tidos políticos. Monc1oa, esta~a colocando.
na
~spanha:
governo,
empresários, sindicatos, traNão cons_i2o -:- eu dizia - enbalhadores e partidos políti- tender a CU1. porque recentes
cos.
.
dado_s do JBGE mostraram que a
inflação é pe~versa com os
o Brasil é o único lug~r do trabal.hador~s. A simples exisMundo em que_ se quet- fazer po- tência de i nf 1 ação gera üm me-líttc~ sem políticos.
canismo inevitável, e a ela
indissO:Ciávei, de concentração
Estamos diante de.uma. tenta- de renda. A i nf 1 ação é o_ naür-tiva
abso1utament.esu1 ral enriquecimento dos riCos e
generis de resolver_ os proble- o natu_ral empo_brecimento dos
mas políticos Qo Pafs. V. Exn pobres. Parece invisível, nin-te~
razão. Sem partidos polí- guém vê, mas ~processo se dá
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de maneira absolutamente
xorável .

ine-

Ora, inflação como um processo de distribuição injusta das
riquezas já é algo-perverso
por si só, imaginemos agora o
que está acontecendo hoje. o

que está ocorrendo hoje nao é
só inflação,
como no período
Sarney, por exemplo, ao longõ
do ano de 1989, ·é algo muito
pior, porque está somando-se
inflação
com -arrocho
de
sa 1 ári os. No Gover'no Sarney
havia inflação com escala móvel de salár1os. A indexação,
de uma forma ou de outra, impedia a brutalidade visfvel no
processo de concentração de
rendas. Neste processo de _hoje, o que hâ é algo muito mais
duro, muito mais amargo, muito
mais cruel - a inflação, que
concentra rendas, mas com arrocho_de salários, com redução
drást1ca dos níveis de poder
aquisitivo da população, mediante contenção,
achatamento
dos salários.
-~
Então. não dá Pãri~. entender .a
CUT, porque a negação à participação em qua1quer processo
que abrande esse sistema perverso em andamento significa
acumpliciar-se com um estado
de coisas que está af! Significa permitir que isso continue como está! Que isso ande
do jeito que está andando!
Ao
não querer o pacto, a CUT está
sendo solidária com -inflação
mais arrocho! Ou está-se acumpliciando através de uma conivência,
uma omissão visível
com tudo o que está acontecendo.
Por
isso,
não -consigO
entender!
E
seria
absolutamente
condenável,
Senador
Ronaldo
Aragão, se nós, rePresentantes
dos parti dos po 1 i ti cos, r_epresentantes da OposfÇão, viéssemos aqui _ apen;::s _para_ j oQar
pedra! O pacto e uma mEfnti ra? r
Nãol
Nenhum
Pacto
é
umá
mentira?!
Pode haver mentira
entre aqueles que são os seus
atares.
No entanto, em vez de
eliminar os praticantes
da
mentira, ou em vez dê- eliminar
as·- razões da ment 1 ra,
elimina
o pacto, o que ê uma --eõ~f01 uta
i nfant i 1 idade e .uma
i rresponsab i 1 idade perante o fu-turo ct·o
País!
·
.

É por isso que temos a cOnsciência clara de. que,
neste
momento, é irrenunciável o direito e o dever de, em vez de
apenas contestar,
em vez de
ap_enas jogar pedras,
cabe-noS
conv_oca.-r a Nação para um ato
de seriedade, cobrar do Governo que não faça apenas ~ogo de
cena, cobrar- dos empresarios e
dos- ~rabalhadores que se sentem à mesa de negociações com
responsabilidade e exijam que
lá estejam também os partidos
oo1iticos responsáveis deste
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Pais para formular_um projeto,
no qual as perdas que já eXistem, qUe já são_ extremamente
danosas para os trab_a 1 hadores,
qu-e já são extremamente pervers?s para os _assalariados,
que essas_ perdas sejam justamente di stribu_fdas entre todos, e que a carga menor fique, portanto; com aqueles que
trabalham
e
aq~~les
que
R-reduzem.
Senador ~umberto Lucena, com
mui ta honra ouç_o o aparte de
V. Ex.a

O Sr. Humberto Lucena - Desejo solidarizar-me com V.
Ex~
pelo pronunciamento oportuno,
porque,
n·a· verdade,
estamos
atravessando um período agudo
da crise económica,
que está
aí desafiando a todos nós. Não
tenho a menor dúvida.
Senador
Jõsé Fogaça, que outra não poderia ser a postura do PMDB
como Partido de Oposição, senão na linha das palavras que
V. ~;x.a_ profere neste 1 nstante.
Chego a dizer que _o_ papel
da
Oposição numa hora como esta é
tã.o rel avante, como bem V. Ex 4
acentuou,
que tem que ser exercido com o maior patriotismo e c_maior espírito público
inclusíve_sugerindo à Nação um
plano alternativo de Governo,
para que possamos criticar mel~or
aquele que está sendo executado pe1_o atual Pr-esidente
da Repúb 1 i ca.
Para cada i tem·
do atual planejamento global e
do- atual
planejamento .setorfa1,
haveremos de ter,
um
dia,
modernizando, como é obje.tivg do nqss_o. Partido,
uma
soluçao, para nos tornar poli-ticas mafs competentes e com
isso resgatarmos nossa imagem
peran"te a opinião
pública
porquê estas últimas eleiçõeS
nos deram, a todos nós.
uma
gr:•a_r~de 1 i ção. _e a parti r dessa
l1çao devemos fazer,
inicialmente,
nossa autocrítica. outra questão_ que ~estaria de
c(';>l-ocar para v. EX e fo 1. i ni-:Clalmente bem situada pelo Senador Ronaldo Aragão, ~afere
se justamente ao fato_ de que
também _não acredito, -como
a 1 i ás, V, Ex-.& bem o acentuou .:.
em· um pacto-sem a presença do
segmento pol ítt.co. o partidos
po_l í ti cos ter_i am que ser convidados a tomar ~ssento à mesa
da_s negoci aç:ões porque, acimadas nossas d_tvergênc1as politicas e
ide_ológlcas está _o
Brasil, e nenhum partido com
reSPonsabflidade,
nesta fase
histórica que atravessamos poder'i_a riégar-se a participar de
negociações visando a elaboração de_ um pacto social que
possa tirar o País da tormentosã crise em que se encontra.
Como bem aludiu V,
Ex~.
não
foi
de outra marieira nem em
Isfáel ,. nem .no México, nem na
Espanha- na Espanhà, sobretudo com o Pac_to qe Moncl oa
,
que esses 'pa fses reso-1 veram

Terça-feira 4

não apenas questões econ6micas, mas também questões sociais e políticas. E, afinal
de
contas, sob a -1 1 de-rança- do Re 1
Juan Carlos,
presenciamos o
milagre da Espanha unida, dando- sustentação
po1 i ti co'i nst i tuci ona·l
a um pro~rama
mínimo- no parlament~. programa
esse que 1 i vrou o país de uma
grande crise. Portanto, é dentro dessa linha que entendemos
o discurSo- de v. Ex .a e queremos dar-lhe integral apoio,
sem de1xarmos de ser Oposição.
Este _e o- n-osso dever, E o papel
que devemos desempenhar
com coragem, altivez,--determinação e firmeza. Nós do PMDB,
Partido pelo qual V. Exa fala
neste instante, temos que ser
instrumentos de ação, no senti do de a 1 can·çarmos- o desenvolvimento económico ·e social
desta grande Nação.
O SR..
JOSÉ FOGAÇA - Sena-dor
Humberto Lucena, agradeço a v.
Exll, principalmente es.sa palavra de solidariedade, porque
V.
Ex~ é uma das figuras mais
eminentes de nosso paFtido,
uma gr?nde liderança de nossa
bancada e um homem da linhahistórica do PMOB,
e um dos
mais respeitáVeis. Fico feliZ
de ter a solidariedade de V.
Ex.a no momento em que tomamos
uma posição,_ porque creio que
é nossa responsabilidade, é
responsab i 1 i da de do PMDB, como
é responsabilidade dos demais
partidos nesta Casa neste momento, tr:azer, à tona as soluçõe~
possíveis,
porque não
consigo imaginar outra saída,
e n1ngüém está conseguindo enxergar ·outra
safcta.
Ao
contrário, o gue parece, o Quê
os fatos_ estao a
indicar é
que,
se continuarmos no caminho, no rumo em que as coisas
vão,
é bem possfvél que cheguemos brevemente a uma sitoa-ç~o
de verd~deiro impasse po1 1 ti co e_ soe 1 a 1 , com o Governo
embretado,
encurralado,
sem
saídas diante d~ uma soci~dade
em' rebelião.
E por isso Que·,nesta hora, cabe a Oposição um
gesto de responsãbi 11dãd_e.

Vy-ExA disse muito bem, Senador Humberto Lucena; "Não pode,
não deve e
não precisa
defx~r.de
s~r
oposição para
part1c1par
de
um
pacto
social". O. lider do Partido
Soe i a 1 i sta Operá r i o Espanho-l ,
F e 1 i pe Gonzá 1 ez .· deu um
exemplo bel fssimo neste _sentido;.
não só foi um dos líderes,
um
d9s iniciadores, um dos propoSltores, um dos formuladores
do Pacto de Monctoa, como o
fez
enquanto
homem
de
oposição. E mais, nunca entrelaçou os interesses polfticos
da Oposição com os do governo;
e cumpriu u~ papel
que nunca
foi
de cumplicidade,
nem de
conivência, nem de submissão.
Qual era o papel do Governo? o
papel do Governo era cumprir o
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gentes econô~icos. o comporta- sus'tentácul o _oessa on;~ani zamento da econo_mi a como.
um ção. Não quer·o-- assumi r a restodo·.-·A r9al idadE! teima em não "ponsabi 1 idade da declaração.
se s~bmeter ~os mode~os eConõ- mas o nosso brilhante Colega,
nH cosI
porque- ~a reàTi da de só o: Senac;:lor Roberto Can1pos. esse submete qUanãõ é dotada de creveu, há uns dois dfas, que
VóhtªOe politica. e a única esse negóCio de pacto social,
dentro dos parâmetros, das li- maneira de-ajustar a arrogân- de acordo sos1a1 ~r:'lão. func_;:ioneu
nhas e das _diretrizes que o cia do_ GovernO com a rebé1ião em nenhum pa1s. E uma 11usao
pacto-estabeleceu.
da soç_i edadê- é fazer_ com qi.Je pensar que o Pacto d~ Monc·l oa
um não seja- arrogante nem o foi úm sucesso, que Israel foi
Esta é uma hora em que a Opo- outro seja rébelde através de outro sucesso com o seu àcordo
sição pode ter grandeza e pode um conserto. de interesses ê de social. Nada disSo aconteceu.
redimensionar o seu papel no objetivos que só um pacto so- ~Oram-feitas várias e infrutíferas tentativas para Se aco~
processo politico brasileiro, c\al pode tra~er.
. ·
s_e souber convocar çom ma tu r imodar a idéia dos governos,
dos
gabinetes, durante- --c-- endade, com responsabilidade--o
QUtra pergunta qüe gõstarià
Pais, os representantes do em- de fazer ao PT e à CUT, Sr. frentamento
de determinadas
presariadQ, dos
trabalhadores Presidente.- e
será possfve1 Crises: como esta que o Bras i 1
e do Governo para um grande fazê--1 a- a·garã: --porque v í rã um está
atravesSando.
EnterJ.do
pacto soc1al.
representante do PT para o s~-· 'tª-_11lbém Senador José FogaÇa,
cjue,.
como·
V:
ExA,
eu
gostaria
nado, i nfe 1 rzme-nte f!ój e não o
Sr. Presidente, para mim não temos ainda, mas, comó tudo de ver a classe política valoé nenhum tabu
auditivo a ex- QUe se d'f:z--·áqu;- é público. ri7ada, chamada à mesa dé nepressão 11 pacto soe-; a 1", ele__ ninguém
está ·falando pelas gociação para--participar, para
deu cer±o_nos_ países em que costas.
dar o aval num .Pacto soçla1.
onde foi aplicado com coerêns-implesmente não sei qual secia e seriedade. Não tenho ne- ~O Sr. ~Dão Lobo- p~rmit~~me ria o papel dos partidos polínhuma oger i za. - nenhúm senti- V.. EX.a um aparte?
ticos numa mesa de negociação.
.menta de rejeição por esta exOnde
estari6m
sentadoS os
11
CUT ··e
·a
pressão
pacto soei a 1.,, Só
9 SR. .JOSÉ FOGAÇA - A outra empresários, · a
quem tem é quem não -quer I é pergunta qüe eU -gostariã -qe Gover:-no? O que ·os part f dos politicas
_fariam?
Queria
chamar
quem não deseja, é quem trata fazer ao PT e à CUT é esta: se
de esvaziar o pacto,
é qUeii} YamoS~ aceit~r qué as coisas· a atenção de ·v. Ex 11 - não tetrata de solap~r o processo de fiquem como estão, qué tUdo nho o íntuit.o de provocá-lo,
entendimento que necessaria- co-rra- como está," com arroch-o quero apenas escl.!tcú: _o ~raci 0mente tem que estar em curso de salário, com concentração cínio de V. ExA sobre essas
no ~afs.
de renda, com.o empobrecimento questões: _como os- parti dos poidOs traba 1 hadores, por que_, lfticos iriam participar,
As pa 1 avras do Senador: Hl.tr_!l- ehtão, não tomar uma postur'a', riam interferir, iriam ajudar
nesse
acordo?
Deixariam
Qe
berto Lucena evocam em m1m uma posição neste momento ~m
qUe se ~econhecem algumas per- criticar_ ou fariam a divu1g8do-is exernp 1os: de üm Tãc:lô,
pai ses corno a Ar9ent i na e 'O ~as como: necessárias para-o ção e a propaganda daquilo que
Peru, que acredita~ que o cciri~ ajuSte, p·ara· a saféla da crise, -fosse estudado? · Veja. esse
junto de so_luções para' uma m-as qüe essas pér-das sejam entendimento é muito diffcl de
crise. económica tão __ grã-\ie;
muito- menores é ~ui to menos ser pratica~o. Não é_U~a quescomo e a do Brasil, v1rá ae· cl"'uéis ·do ·que aque1ãs que se tão de patr1otismo. E porque,
uma
série
de
medidas vêm abatendo sobre a clasSe se um governo está co_m õ 1 eme
da nau na mão, ele tem que en-_
· ·
tecno-cráticas. o
Pres i c:~ehte trabalhadora?
:.._,_. .,_;_
tcentar essa$
crises. ~e o
Menem
está convenci:do\ · ·taT
Governo
se julga capaz, compeSenador ~oão-Lbbo, v .. Ex~ te~
como os nossos economi s_tas, de
tente,
tem
que
demonstr_ar
isque uma série de ações do Go~ o ·?par~e~_com todo? ~:.azer.só. C- povo tem que ser convenverno I no ·campo da po 1 i t n:a
O Sr. ~oão ~obo - Senador ci do_,_ os parti dos po 1 í ti cos
econõmica, uma série de ações
no- -campo da pol ft i ca monetar·i e José Fogaçà·, ·mais éom o·intut- têm que acreditar que vaí dar
vai
produzir resultados. E to ·de estimular tf raciocinio certo. ,os traba.l hadores têm
verdade que produz resul tado-5--;. de v. Exa, para que continue que sab.er que,-- SOfrendo ou
mas são 5,
sã·o 1 o- ánós ·às expandindo· seu pensamento, seu não, aquilo vai~se realizar.
neste
vezes. Resta saber qual a pOs- brilhante pensamento neste as- Aconte_ce- que ninguém
-fOrmularia
dUâ:S País, neste momento, está asibi 1 idade que têm esse_s ·paí:.. sunto,
creditando
que
vai
dar
certo.
interrogações: primeiro, sobre
ses de suportar uma tehSão
dramática que O process6 re- a CUT . Nao sou da CUT nem fe- Este _é __ o _gr~nde problema do
nho prOcuração para def'endê-' entendi mente. Lamento ter i n-·
cessivo tra_z i nevi tave 1 mente-.
-,a, mas a CUT ·faz mui to bem em terrompido o discurso . de V.
Por outro lado, os resu1 t-ados não
sentar
à
mesa
àâs E xA e quero, ma i s uma vez,· ·ct i ~
têm sido mínimos, têm s-idO irf...: riegociações:· QUando se sentar zer que não tive o intuito ...
sufi-cientes, têm sfdo frus- -â mesa-·daS negociações. a ClJT
O SR . .JOSÉ FOGAÇA·- v. Ex•
trantes, porque é o velho so.:: praticamente_
se extin~uirá,
nho da t_ecnocraci a. i m~g_i na r- ou por qué. o· qOé. vão pedi r a CUT na o 1 nterrornpeu, V. Ex.~:; enr i~
qu_eceu·
o discurso.
sonnar que basta eflciênc-la,- em uma neQOCiação? oue ela·- a;.
basta competência. Não;-- são~ ceit_e_ as n1veis s_alariais que
O Sr. João Lobo - ... de fazer
duas coisas diferentes: de um- estão sendo praticados atuál- nen-hUm-a provoca~áo. Gostar i a,
lado, as -medidas ecoriór01cas-;
mente, que ·os operários parem isto sim, de esttmular o pende
out"ro-,---- --- os
agen-:res- de fazer press;;o sobre os pa- samento.
_de_ __ V. E>.:: li.
e-co_nômi cos. Nem sempre as- me- trões e qu~ se conformem com o
di das conseguem obt_er -dos. .a- atual ·estado de coisas; ·o· ·c1 í- · O SR. UOSÉ FOGAÇA- A primeigen-tes econ_ómicos o compê:irta-:..·· ma ·é ·rece$sivo, o saér-iffcio ra coiSa que direi a v. Ex.z:. é
menta que- os- econom_istas su-·· Qeve ser Oistribufdo. i;.'ntãci. que o pacto.não é ·uma guestão
põem' desejam ou imaginam que . um prês i den·.:e' um- representàr1- de ·patriotismo. ASsim nao_periel es venham a ter, e o - r:-esul- -te dÇ'I CUT que for para esse so, -assim não o ·c-onslder-o. o
tado é sempre um desacer-ro·, um· tipo _de negociação não -eStá pacto, para mim, é só 'uma
descompasso entre as medi das-_ bem- adapta~.: o ou bem enquadrádo questão de inteligência. de
econôm1ca.s, o que elas preteh-:'-- ho perisamento. na filosofia bom senso .. O páis que t1ver
dern e o comoortamento dos a- dos traba~hadóres, que sao o bom senso o põe em prática._
pacto, levar adiante a polftica económica; qual era o papel

da oposição? Cobrar, cobrar
que a po11tica econômica fosse
levada a efeito· e cobrar"o seu
cumprimento integral, ou seja,
cobrar resultados do Governo

1
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A segunda coisa que quero dicom todo respé-1 to que tenho pe 1 o _Senador Roberto Cam-

zer,

não sei bem como
S. _ Ex~
mas só quem conhe-.

pos,

disse ; sso.

ce como Israel saiu de uma in-

flação de 1 .000% ao ano é que
sabe que tudo que foi realizado lá,
o foi
através de um

pacto ass_i nado,

os

acordado entre

representantes

Sindical, a

única

mais

da Central

poderosa

e

central sindical de Is-

rael, os membros do _Parlamento,
o-Governo,- o Poder Executivo. que
lá é --eleito pelo

Parlamento, mas é a part-e-, todos se integraram num grande

acordo nacional. Alguém poderá

dizer: a situação de Israel é
diferente da do Brasil. Claro
que ê.

Se __ o 1 harmos para o

Mé-

xico, vamos ver que a situação
é muito
semelhante
à
do
Bras i 1 . E,_ 1 á, _o_ pacto __ também
funcionou. V. - Ex.& tem razão
num dado:· o .Governo tem que
mostrar seriedade, o __ Governo
tem
que mostrar disposjção
para levar avante e cumpir
tudo aqui 1 o que-- fi c a ·pacnraáó -.
acorddo e cumpir a sua parte.
Primeiro,- o Gove-rno do Presidente-Miguel de la Madrid e
agora o do Presidente Cãrlos
Sal'irias de Gotari estão levando rigorosamente à frente- tudo
aqui lo que foi a_cor-do no pactO
social, no Pacto de S11dãriédad Económica do México_. Este
Pacto· compreende uma série de
coisas que o Go~erno não poderia fazer se não tivesse o apoio dos empresários e dos
trabalhadores. Como, ·por exemplo, privatizar certas empresas estatais que eram consideradas tabu no México. O Presidente Carlos Salinas de Gortari está privatizando essas empresas e com o apoio de quem?
Dos traba1hado_res. que não estão na rua para protestar e
para esvaziar o ato pol ít_ico
do Pre~idente, com o apoio do~
empresarios. do Parlamento e
do Congresso. Sé for "a'ss i m·.
Senador Joãó Lobo, não será
levado adiante o processo, que
precisa de grande ajuste fiscal . e
de
enxugamento da
máqu1na estatal. Agora V. Ex~
vai-me dizer que a CUT não entra no pacto so-c1a.l por-que com
1sso ela estaria, desde logo,
peroendo um papel que tem que
desempenhar em defesa dos interesses dos ~rabalhadores. O
que a CUT está fazendo agora eu_ 1 he pergunto -.-.-~no ,-estado de
coisas
em
_que o Pafs se
encontr_a? O que ã CUT tem feito no dia-a~_dia, em defesa _dos
interesses dos__ traba 1 hadores,
nas coisas como _estão dadas
hoje? E_la não faz rigorosamente nada. Hoje, a CUJ é uma sigla nula ... o·-pader de gr'ave, o
pode_r .de barganha aos ·trabalhadores está reduzido a zero.
Os_ servi dores públicos federa is estã-o submeti dos a um
pr-ocesso de arrocho __que não
ÇQnheço paralelo na História

recente do Bras i 1 . Não s_e vê
n!nguém protestand_o na rua,
na o __
se
vê
nenhuma
manifestação. Ouem tirou esse
poder
de
bar9anha
dos
tr._aba 1 hadores? A s 1 tuação económica, o medo de perder o
cargo, o medo_ de perder o emprego, o medo de per-der a_s
co.ndi_ç6_es de traba 1 ho. Os traOalhadores não estão em greve
porque têm medo de levar as
empresas
à
falência
e à
concordata. Neste estado de
cai sas-- em que nos encontramos
noje, a CUT é igual a zero menos zero. A CUT só passa a· valer alg!::lma_ cof:sa-pára melhorar
o padrao salarJal dos lraba1 hadores de_s t~- Pa f s __ guando e 1 a
entrar no pacto e garantir que
as perdas não sejam tão crué-is, tão perversas como estão
sendo. ai ela passa a valer
alguma coisa, pois neste momento ela não vale nada, não
vale um tostão fura_do, porque
não faz nada nem tem o que
fazer. Os trabalhadores não
estão mobf1 iz-ado·s-. Convoque V.
Exl.. ou convoque o Sr. Jair Méneguelli os_ trabalhadores para
uma greve geral- de protesto
contra a recessão e contr_a o
arrocho-, vão ver qua 1 o traba1 hador que vai sai r
de casa.
Não sai n i nguérri de casa , pe 1 a
simples razão de que o contexto_ econômi_co .. não permite, Sen"ádor João Lobo.
O- Sr.
João Lob-o - Não sou a
pessoa própria para defender a
CUT, mas essa atitude dela poderia ser encarada como uma
cooperação.

JOSÉ FOGAÇA - Sei que
não é a pessoa própria
para defender a CUT. Apenas
estava tentarrdo co 1oca r, como
resposta às indagações de v.
Ex~ _é que a CUT não tem náda a
fazer.
56_ terá quando entrar
no Pacto_social.
O

V.

SR.

Ex~

O Sr. ~cão Lobo - Não sou a
pãssoa p~óPria para defender _a
CUT; nem posso responder ao
que V. Ex~ está indagando com
relação à at·itude_da CUT. Essa
atitude pode ser encarada como
uma cooperaçãõ para a formação
do_ pacto social, a fim de que
não haja ag 1 tação socfa l, provgç:ando maior:-es mal-e::;tares na
Sd?;i edade. E dessa forma _que
eu enc:aro o -fato de a CUT per•
manecer paradaosem mobilização
dqs seus
~ss_oci a dos
para um
movimento contra a atual .situação _de- arrocho sa1ar-fa1.
Seria um~ espécie de cooperacão, de sacrifício, para que o
~lano Col1or _continuasse Vitori9so até o fim.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V .. Ex~ me
pe_r:dge. __mas_ não há nenhuma i ntençao da CL)T neste sentido:omi't i r-se com um gesto
de
sacrifício.- Não! Ela não consegue fazer o que gostaria
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porque o contexto da econOmia
não lhe permite.

O Sr. Ronan Tito- Concede-me
Ex~ um aparte?

V.

O SR. uOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador Ronan Tito. V~ Ex~. com
meu Líder, me dá grande honra·
em parlicipar deste debate.

O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador José Fogaça, já se disse
uma vez que esta Casa é a casa
de debate dos grandes temas, e
V.
Ex~ hoje levanta um grande
tema: o tema de um pacto, d-e
um acordo. Referi u.-se V. Ex~
ao acordo de Israel, _ refer i_use ao·pacto do México. Estudei
bastante_, a pedido-do Dr. Tan:-credo Neves "Los Pactos de la
Moncl oa".
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex'
era Secretário do Trabalho do
Governador Tancredo Neves.

O Sr. Ronan Tito ~Na verda~
de, muitas vezes se _di~ _-noBrasi 1 Pacto- de-Moncloã: -qua·n.:..
do não é o Pacto de Moncloa,
foram dezenas de pactos celebrados no- Pa"láCi O -de1a
Moncloa. No primeiro deles, a
cl as_se traba 1 hadora se_ reuniu
e concordou cem a diminuição
do_seu salário em 10% de mane i r a 1 i nea r. A CUT, di sse
muito bem v. Exa, o que fará a
CUT? A CUT_ __fará o ·que -s-empre- o
PT fez nesta
Casa. Como ela
fica? Ela fica sempr·e alheia à
situação~
fica _ pr"'o"testando
contra a situação; não permite
que se fài;am a_cordos, encaminha de certa manei r a e, qua'ndo
se aproxima a hora do acordo,
o PT se afasta, para depois
dizer e ficar _sempre· com a palavra _crítica. o PT nã_o entendeu até hoj~. e a CUT, sua fi.lial mais legftima. a centrar
mais leQítima, não entendeu
qLre
o
tempo · · ·dó-~ hero fSilfo
acabou_, Nós preci-sávamos d.O
heroismo· áeles: ao tempó -do AI5 :__ não ·apare-ceram. Agora é_ d
~empo _da
competência. ~uando
se chama para um pact_o, a p-rrmeira coisa que se tem que t·er
é grandeza. Mas pedi r a Jair_
Meneguelli grandeza, se ele
não tem nem a grandeza da honestidade pãra revelar os fatos da mane-i r a que e 1 es são_,
Nãc;> é _F~ossivel! Eni:ão, o_ pri:..
me 1 ro 1 ugar para ·o nóe se tem
que
i r
é para· a mesa - IJe.
nego-ci-açãO. Se todos não abri-·
rem mão de suaS pos i ções i n i -·
ciai_s_- porque, clar_o, o G_6vern0 quer economizar cada vez
mais, o empresariado quer pa~
gar cada vez menos, _o ___operário
quer ganhar cada vez- ma: is
,
sEt todos formos para_ o pacto_
desse j~ito, vai virar guerra,
não haverá pacto. FS 1 ta:..l he~
grandeza para fazer
pac:to·.
Tentamos __ · ·rsso _uma __v-ez. aqui ,
com a Pres idênc.i a áo Sehã.Oor
Nelson Car-_ne; ro. Nem aqui, no
Congresso
Nacional,
porque
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eles

diziam

vi r iam s_aJaria__i_s. Por quê? Po-rque nos
ne_ao-- partidos pci'l íticoS "não -- eStão
ciando
com
o
Presidente .-S-Ó-- ·a.s i nter.esses __da classe
S_arney, E 1es sempre i nv'entaram tr.abalhadorã, e sãO Os
pa~ti
uma descupa. adr~de bem teci"- Qó_s= po 1 í t _i cp.É _que podem propor
da,
para nã_o. p_?trt 1 c i par - de ao_ Estado ma for con_tenção . nos
negociações.
Falta-lhes grãn- seus Q8"to_s. porque os parti dos
deza, desgraçadamente.
porque po1 í t 1 cos_ são de opas i ção ,_ são
os ooerários.brasileiros mere- Çe __ gov~erryo:- e_ nem todõ_s ·es:tão
ciam· uma 1 i d.era_nça me 1hor ;~ __ .A.n?""' dependenci ã di reta
c!Q pagradeço a V. Ex~ a oporturiida- terna 1 i smo
esta ta 1 _
E: por
de que me conceçleu
d.e __entrar
isso. V.
Ex .a tem que en_tender
nest.e debate,
que é da mã i ór qUe 'Sem J:far-t'idos pólítlCos é
aqui

porque

que

não

estávamos

importância.

Embora V.

Ex A_

o

com a ma i o r

acu-idade-,

corri.

a

faça com a maior proficiên_é.iã,

maior intel igéncia, com a mai·-

or

profundi da_de,

preci sarnas

ainda mais e mais vezes, discuti r es t"e _fem~ j:lorque ou nóS

acordamos pelo nosso Pa.f_s_ .ou
vamos ficar cada ve_z
mais
afundados no lodaç~1 cta lnflação, da dívida .exter"na.
O

SR.

.JOSÉ

FOGAÇA -

V.

Ex'

tem razão. Todós. -temos
certa
relação
difícil cOm a questão
do- pacto, porque o .pacto _foi
desmoralizado,
foi esvasi.ado...
Uma série de.atituqes recentes
deram impressão ffiu í to ·negaTiva·
do comporta_mento Ops ª'gentes-.
dos atares de um pacto social.
Nós, do Par~ amento, fi camas um
pouco sensibilizados com isso,
ou seja, para nóS tac.ar.m..os
T,o
assunto
há certo temor, certo
prurido. Não deVemos ter
esSe
prurido,
devemos malh~r o assunto, devemos esmiuçar o assunto.
amadurecer este tema,
porque é ,do ma"ior
i1:1tereSse
para o Pan:;.

v. Exã é o hoje que ~em experiência do ex~rcfc_io ·qa_ \."ic,(e-rança nestª
Casa,
e o_ homem
ou e di. a 1oga com a CUT • ·com. o
PT e o~ dema·i_s pa_rt i dos para a
formaçao das deç::.i sõe_s .. Sabe v.
Ex~
mui t.o __ bem como as coi_sas
se dão, e o seu ~ -~e·s·temunhO · é
e1_0qüen·te nesta hora.. porque _é
i s_to_ gue acontece, De parte de
uns. e o jogo do "morde e· as~
sopra, bate,e _e_sconP.e a
rnãq"_;
de outros._ _e de abs_o 1L!_t_a fa 1 ta
de humildade. De parte do Governo,
o que falta aO Governo_
é a seguinte atitude: sim, o
genial,
o
insuperável,
incomparável,
o
fantástico
programa de governo _que propusemos nã·o deu c~rta~·-· __ _
...

l_uta ___ ç;l~_ ;c_l asses.
E _1 uta de
:c_tasses s~ __ 1-e\f~ ?:P_ Çonfrontp e
a n~_da , Com _6~--- P-=fr_t 1 dos ex i' s te
o.·: grande _acQ.rdo __ em Que_ todos
_o_s- interesses acaOªm por
se
e:quaci__onar_,
orçlen<;~ndo-se den:....
tro de ur:n ob_jetivo,
de urna
_pr-_opo-sta comum.

v

b

sr.

João Lobo -

E.x~. um- apar_te-,

·um- breve

reparo?

Per-mi te-me
par_a_ _só ma·;~

O SR . .JOSÉ FOGAÇA-

Seiiador.

Pois não.

o_·sr. '-"oão Lobo - NObre ·s-ena·d_or_ José FogaçÇJ.,_ estou acornpanhan~o ·a-·ra_Ciocfni"o d13 V. Ex.:.,
que e c__1 aro. O _Governo entende
qUe_ -a i nda
nã-6- .-u1 tr"a:pasSou 'o
t._ernpo de maturação do seu. projeto,_ ·não quer· Conf~_ssar gue o
P.~oJeto _é um fracassei. Pr:·l me iro perito: ele __ nã_Q vai. nem ·cp_nfessar ·agora,
neste- momento,
que ·a seu p1 ano fracassou;_ s.~
gundo, os operários acham qu-e
~~o têm mais nada a Ceder.
.
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ciação;_ ~Qs opetáF-ios não p-_ó~dem
ma 1s _ab_r_-; r
ma o de_ nada .~--Já
q'uerem QanhoS_ ;:-~e' b __e_mp_resa r i__ ado nao
se. conforma. com es§._e_
tipo de enfoque. A meu ve·r~~ é
uma._ negociação _que
já _nasce
·morta. P,or· issq, há dif:_icu__1.c;l.ade
ãé
enten·d i mentb = nesse-s
pa~t?s ,_
-~:o.
O SR. ~OSÉ FOGAÇA
Senad-or
João Lobb, em prime iro· 1 Ligar,
~fir:maçá,Q _"o.s _trabci)J)pdpres_ na o __"t-êm rilá is n·ada a -4$'de_r_"
é p·érfi~tja.
V. _ Ex a.· __não.. é o
-áutbr-. _. ATfàS-,'-""'elã_ teri"( ._s_{-do
_dfta p€1o Presidente d.à.~.Ct[r:
.r_os _t_raba 1 hadores. n?o_ i;.ê.n:l~n~çfa
ma..is 9 ceder-", considero iSso
-pé_rffdb.·... - N-~~o- - há _ 6dt:r"a
adj et i vaÇ-2)_o; t: peçfé_di a. A pa_1 avra ·demagog-ia
se _r·; a --pouco,
pqrque os trap.;3. lhado_re~ es_.i;ão
perdendo d~ __ a _,qi_a. O•.. P_roçesso
··tal cõmo est_a __fa~ __.os __:tra,b<~."lb2i
ábres perderem. "Q_ia ª- dia.
Entã_o,
o_s traba 1 hador_es nã_Q -~êm
nada a --perder_~. e ~o- Sr _-~---,.faTr
Meneguel1 i
cruza os braÇ_o_s-.
·t:~ara ·que- eles pércam todo_s
o_s
dias?- .. E. just_ç:mente_, pa_ra q~e
eles _nao _per.ç_am mais
-que·_ ·é
n_e~éSS1irr i o fazer o pacto·,_--::-Ana1 i" seE~--- Os.. dado·s· ·a..st_ãf·;:.s-t,icos,_::.: f?E!rda' e __r~duÇão·. · ~ ·.. - ·
e~_sa

v·:-

O Sr. t.loão Lobo - Empreguei
mal- a "frase_· "os·_ ·trabalhadores
não têrri _ma_ is: n:ªqa· a: Re-r·d·e:r· ''.
N~o é- _Q_ _tjp_o.Çe__ SLJ.i cidfo
-para
a cla~e_o_per_p_r:-fa_:_· ____ .
- •
O

SR.

~úoS·É .FO.GAÇA ~-"

Sénípre

que V.___E.x~ ___R_edi_u _a _palavra.
lhe
fo-í co.r'icedida sem nehHurtra
hesita__ção. -~o_s'tar:-ia_ ,que_ v,:::gx~
lfl§! ouvisse, Porq-ue,_ :me o:uVfndó. tenho p, -.cêt-1-,~.z:a-- ._dê- ,_que
poderá
formular ·melhor _o seu
O ·sr." l.loão Lobo -.Sim, con- -terc_eir_Q. ap'ªrt~.,
~ant9 que e1e fiqUe, alheio. à
·-o Sr. João- Lobo
Perdão,
mesa das ne~ociações. _Esta ~ a
pt-opos·ta. O GovernO· quer ficar S_ena-dor. ·J_o_sé_ . Foga,_ça .-. Quer_i a
d_e _fQ,ra. _Ne~;~oci em, os operá r_ i os _apen_as ):-epa_rar o gue foi d"i to.
-~ .o"!! __ empresar i os; ·mas- e_l E:!_
não Quer_ o_ .o!Jvi r:~ _v. _
E_x:.:.; ____
~,-~-o.,
1
participará da mesa·.-··A~pf:'i_riiéi
a~ SR.
JOSÉ
FOGAÇA - Quér:_o
ra condi_ção: _o
GQ';C~r_!""\9 · a·Ch.a
E-x_~
que o tempo nao esta _u1 trapas- qUe v·.
me _qUÇJ:},. -~-~-- me
S;adô_; J~.re está com o, plano a_- permn_!r-.
i nda em processo de__ tnatui-:'ação.
E"r1'tr"etanto •. -_o$ - óperári o$
não
v.
~x~ terri _q_u-e er)tencter__ ...· _astêm mais nac;la __ a ceder, não po-; s_l m ~C_orno todOs ~ t·é"mQS: -qu~~....--·~-h_dem _mais , n_ªo a~üen_ -rarn _mq l~ : -E .1_enãer_ __ n~pta_ _casa.._. _gue__r:J.~-o.:há
e-ss·a·-~--a _ menta 1 1 dãde, é ·essa ;;~
de ·pal"té de q_uern ·quer::: qUe - _s_eat1 tuoe- da cur. os - _oper$i--f0s j a. :nêS_t_é mom!:lnto ,_ tne i o, rn_a__nei rã dé ·-evita r· _~qS p_erd~ ·-e.s_-já~ est"ãã "tão compr''irrtidoS·T cõm
os segs s.a 1 ár i os. deprimi dos. a }~o __ ~t:Q-!_"'~e~éhdõ. ~cfi a ~PÓ_f? __ d_í,A~.
"t
_no c-o-_t.id1 ano_ p_erman9h'te~ . Q.os
ta 1 ·- p_onto.
Que
não poder_ão
nia"i s· ·sentar-;:;e a uma mesa
de operá r ipS_ : _e d,os-· ·trãf:>a 1t"J.;:,db.'r$,5
1
n€Q'o'Cràção 'par_ã
abrir- mão de 'que _eres Pérdem._ -·per_Qe.l"!l-Rorq_Ue
n~da. Os empresários-. por
Seu os _: s.a·l á r~i_os. e_st_ã-o ___arrocn.ác;!.(?_s,
.1.aào. acham que_a f.i.Jjsofia _do pertlem porque · esta.o _ ço.r"t:_Mtlo
_-, i be_rãJ tsmo e do _çapi ta 1 i s_m6 _é grav~··· r_ f SG~ó-- .Ciê .•éiesélti_Qr:_eg_q~ - o
o lucro~c --como--eles vão ab·r·fr. risco de dê_Se_ffiR_rego s·Çi __ aurr'ierita
mão dos lucros. que estão
re- "'""; e piffdem Pela s 1mp 1es_ raZão
õé-· e-x:~.\~-r:.- a:}llf 1 c:~.J;;ã_o·: ·· .
·
O SR. UOSÉ FOGAÇA - O Gover_n·o
-êszfã -cnamando p'ara a conversa.
pa_ra __ a_ negqciaçã9. está CO:meça·ndoadar
a
·mão
à
palmatória.
r_

o

ESte gesto de hum i .1 dade do
Governo é o ponto n0mer9 um
para se começar o pa_cto. E. reconhecer que _há uma nova
formulação - e aí é qUe entram os
par:t 1 do5 po 1 í :ti c os,Seriador
Joao
Lobo - A-' pergunta de V.
Ex~ _e o que fazem os
parti dos
p_oJ fticos'? OS partldo"s-- pc:ll í t i cos
que têm a __ i ?enção . parp
propor
diminuição de
lucro
para os empresâr i os. Por . ql)ê? ·a modern i _zãção das _suaS_ __ eiÍ!pre,sas, transformá-ías em comoePorque os oart i dos pol f t_i co"S
t~tivas -. para partir para_ um
não
são
formados
só . d6
acordo ·sLH"Cida? Témo$ trê_:;. .f.aempresár i 0.!5,
São··- os _part_i dos
po-l í t, cos que t_êm a i senç.ã,_o . áe
~óres
aue dev~m ·compor essas
propor aos
traba l had.ores_ uma _mes_a_~ de_ __ neigoçi aÇãQ: o_ Gcivéfrjo
rya·o · -~s=e 1 ta~· p·art i c i par- da negoçontenção
de
demandas

e

Dezembro de 19YO

-~1~~-s~~T~;S ~!~~i~~nâ;- fã:ie~

vera

_v_.-:_· Ex_o:._,_ -ª_rrq_c_ho..;__ Clesemp_regO ·e · i nn açã:o·. ·oua:nao .. -s.e
diz:
-"Não podem p9rder mais"
. , . Mas qUe -coi_sa- v:.a~i_a_! __.--Ma..s
q_ue -coí_sa Cl9magó'gi êa! -Mas· "q!.fe
ébisa Pér_fida! :..,Mas __ que.d~.s.r~s
pei to para com a_ classe traba-
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lhadora deste País, os
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traba-

1 hadores. neste momento,_ aque-

les que não podem mais perder,
têm gue entrar ·no pacto, para

que nao percam ma i s .

o

sr.

~utahy

Permite-me V. Ex

·

Magalhães
4

um aparte?

O SR. ~OSÉ FOGAÇA
Ouço o
aparte do nobre Senador Jutahy

Maga 1 hães_.

o Sr.

~utahy

__ _

Magalhães

- se-

nador José Fogaça, praticament~
poderia abreviar o meu aparte dizendo que estou inteiramente solidário com v. Ex 4
pelo discurso que vem proferindo, pelas colocações que
vem fazendo a respeito desta

questãõ. que considero impres-

cindível para o
Pafs
ser
discutida. Nada mais importan-

te existe hoje do que essa
tentativa de entendimento nacional, seja ele_ com q nome de

pacto, seja lá com que nome
for, no qual todos tenham que
dar
a . ,. s_u_a _ Pet_rceJa
çte
contribuiçao. _Todos tem que
ter honestidade de propósito,
col ceando na me_sa de negociaç5es o interesse nacional, não
os interesses corporativistasE isso que está faltando,· como
V. Ex~ declarou, a começar da
humildade de o Governo reConhecer que a sua politica não
está dando certo como.ele. Governo, gostaria que estivesse.
O
chamado Plano Collor ··tem
fel to água por _ todos os 1 adas,
e é hora de se reconhecer isso; e com esse reconhecimento
buscar os caminhos própriOs
para se evitar essas_ perdas.
Os países onde pactos semelhantes foram feitos- v. exA
já teve oportunidade de citálos- obtiveram resultados altamente positivos. No México,
realizou-se um pacto, talvez o
mais diffcil, para se encontrar soluções, devido -à existênc.ia do 10artido único, o
PRI~ v. ExA sabe que ~sse pacto teve um custo político para
os mexicanos, porque começou a
haver uma oposição maior em
termos partidários- Tive a oportunidade de assistir naque-le país, duas ou três vezes, a
man'i festações to ta 1 mente. di ferentes, de acordo co_m_ a. _s 1 tuação a ser resolvida1 V. Exi
mostrou bem a. situação em que
nos encontra_mos hoje, quando o
op~rariado não tem como
lutar
por aumentos salariai.s_, e a
forma mais fácil d9 liderar
operário é dize~-lhe- que se
está lutando
por
aumentos
salariais. No entanto, no momento em que se tem que lutar
pelo emprego, acima do aumento
salarial, a- liderança
fica
mais diffcil. - Nd Méxiço, assist~ a
situações diferentes
como a de reivindicação nas
ruas de aumentos salariais_
Assisti a essa· última parte,
em que o aperto era maior, os
compromtssos maiores e as di-

ficuldades de emprego também
eram maiores. V1, então a salda muito própria do mexicano
simples e humilde. Vi um tipo
de greve que nunca tinha visto
na vida. Vi aquele_s sindicatos
se organizarem em verdadeiras
profissões, com 'santos carregados em andores, a se dirigirem à Basílica de Nossa Senhor
de_ Guadalupe. Entravam na Basf 1 ica,
com seus 1 i' deres, _atravessando aquela imensidão
de
joelhos, _ par_a depositar
suas oferendas nos altares da
Basílica; rezando para que tivessem condições de
manter
seus empregos. Foi essa a forma de fuga que encontraram
para manter ·aquela unidade de
_pensamento, sabendo que ti oham
que fazer os _seus sacrifíclos
e tinham dificuldades de lutar
de outra _forma. Espero que em
n_osso País ter1hamo_s con_di..çõe.s
de fazer, perante Nossa SenhOra Apareci_ da, nossas rezas e
nõssos sacrifícios. E tenhamos, principalmente, o
bom
senso de bu_scar esse ent_endini~nto na.Cfo.r,a l , ·par'ª--. s~ i rflJoS
das nossas.dificuldades-
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que nula, quase que reduziQa a
zero, como na Boli_via, é possível
implantar-S_e um programa, sim! Quero ver implantarem
um programa com 20% de desemprego no Bras i 1
Porque aqu 1
20% de desemprego significam
12 mi 1 hõe_s ___ de
desempregados,
numa sociedade que já atingiu
nfve1s 9e organização _COmQ a
nossa! E impossfvel fazer aqui
o que se fez na Bel i via! E
i mposs i' ve 1 !
Graças a. Deus,
graças ao povo
bras i 1e i r_o,
graÇ"as a todos nós, aqui também não acontecerá· mais o que
aconteceu ~o _Chil~.
.1

Então, ou fazemos a oPção
pelo bom senso oa ficamos remando contra a maré, cõmo está
fazendo o Presidente Car-lOs
Saú1 Menem na Argentina, como
também ficou, infel"izmente, _o
presidente peruano, numa situação da mais absoluta degradaçao po-1 i ti ca, quase que êsCorra·çado· pelo povo.

De
modo: -QUe não temos outra
alternativa. o bom senso nos
indica o caminho dos povos que
-encontraram sa f.da s_em di tad_u0 SR. ~OSÉ FOGAÇA -O depoi- ra~ com um país· organizaQo
mento de V_. gx.a me fa:2:; .1 embrar _soçjalmente.
tambéril-aqui-lo'que vi no Chile!
o pacto soc1a1 é o caminho. a
o inverso .da que
v..
Ex
presenciou.
V.
Ex 4 vju os iniciativa corceta onde nasceu
operários e trabalhadores me- as soluções. E evidente que o
elimina
_os
xicanos em romaria à Basi'lica pacto ·_não
sacrifícios. Apenas os di_stride Nossa Senhora de Guadalupe.
Eu vi_. em frente à Catedral de bu i de fOrma jus ta: Hoje os
Santia~o. D'O Cht le,_ as
tropas sacrifícíos -~~istem e são disdo exercito do· General Pino- tribufdos .de. forma. r~Q9r'O~ª
chet se abaterem com uma vio- ·_mente .injusta, ,de forma desulência inaudita sobre a mani- .man.a e un,i lateral, porque_~ São
feStação dos
traba 1 hadores.. os empreSários gue têm nas
Realmente, o programa recessi- n1ãds' as rédeas· daS -solúçõSS.
,vo eh 11 e no. acabou . debe 1 ando a Se há uma queda _na procura,
inflação, mas. veja V. Ex~ o Uma queda no consumo, reduz-se
custo: o dese.mprego e o- acha- a produ.ção e dese1J1prega -. se um
tamento dÕs salários, sob uma setor da fábricã. E fací]! ou,
então. aumentam-se Q~ pr~çqs.
di. tadura __ i mpl acáve 1. _
-vendendo me'nos, aumentam-se as
·.É prec1 se uma metrã 1 hãdOrá em margens de lucro. Soluç_ã,o .n,aUma das mãos e um livro de e- -tur-al' e fáci1, · Principalmente
'Conomi a n~ outra _para aplicar Qa·r:-a os oligop_61i0s, que estão
um programa recessivo
·como com esta _faci_l idade, com e~ te
esse que foi
implantado no instrumentaT. ·Quem perde: exa• C:: h i 1 e e .Ciue_ poss i ve 1 mente .. ve- .tam.ente, são 9~ tr:-aba 1 hador:e.s.
nha a se aprofundar no Brasil.
a Sr. Almir Gabriel
Qu_ uma soei e da de
submeti da a
~ma
ditadu~a
militar· ou uma Permite-me v. ExA um apa~te?
sociedade sem nenhuma capacidade de organi_zação política e ·o SR. ~OSÉ FOGAÇA - Concedo o
social, como a boliviana, onde aparte a V. Ex~ E uma grande
o. Presidente Victor Paz Es_- -nonra e- Uma grande sat 1 sfação
tenssoro implantou um p~ograma poder ouvl-lo.
·de arrocho altamente recessiO Sr. Almfr Gabriel - Senador
v_o,
que
atingiu
20%
de
José Fogaça. e.s.tava no meu gadj!;Se"'!prego.
binete quando v. Ex~ iniciou o
vir
_~São taXa~_ -inimagináveis no s_eu discur-so e resolvi
Bras i 1. Senador Jutahy · Maga- para cá, aparteá-lo, pela -pr_eci são,_ pe l_a cone i são. ReJa s_elhães..
·
riedade, com que iniciava seu
P_-ara_poder cortar a inflação, discurso, colocando -_e-sse gran8 Bo1 fvi a foi
a
20%
de de tema, hoje d1scuti_do _ no
B_ras i l , do p~cto soei a 1 . f ndf;tsempreg'O.
clusive desmistificando a 1.déia
de ter que trocar de nome
Numa sociedade atrasada, com
bSixfssimo índice de crganiza- para se tentar fazer outra
çao política e social, com uma cOisa. 0 dfscurso de V. Ex 4 e
capacidade de protesto quase de absoluta precisão. mas t~1-
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vez peque por um pouco de ideal imo
no seiuinte sentido:
lembro a V. l;x que-- o - exiblci onista Governo do Presiden-te
Coll-or começou -exatamen'te - co-·
locando a c.lasse Polít1_ca:·como
sendo -ê pior de t9das, · aquela
que nao con'tribu1e de maneira
a 1 guma tJara o - engrandecúnento
do País; aquela que até atrapalhava, por caus~ das suas
mordomias; e por uma série de
defeitos. Este Governo chE!QóU
ao Palácio do Planalto eXã~a
mente com a idéia e o pressuposto de que -era necessário
man~er desmoralizada a
classe
política, apesar de ele ser
d~s~endent~ e só ter si do
po_1 1t1c-o a vida toda. o_ se~guhdo
pont-o-- é que_ Sua Excelência Colocou. en·tre ·as- se()s âUXíiiares. a Ministra da Econâmià_,
que
é - plena
de
autOsuficiência~ ~ um Ministr6
do
Tr·abalho ·que é um desTumbrEJ,do...
-

Então,
t"la verdade,_ menos d'o
qUe a cur. menos que as cen·...
trais dos Trabalhadores. segur?Jrnente- um _Má ri o Amato e tantos outrOs sã·o aquen eS que se
"õPó$ ~ li'l;é Uf_i-11zam o fnovimen"':"
tcJ · · dO~ t r_aba 1 hador de ma fie i r·a
':':lU 1t? ~~l?e~-~a.. · ·
. O SR • .JOSÉ FOGAÇA f - A questão
que e 1 e_s têm a ganhar

e

iS~P-· o ,que não entericto·--é
tem a perder com· a atual
A atitude do Dr.
Már-io Amato_,- sei a· que- está
por- trãs-·cte tLJdO isSo,· ele s_ó
tlãnha. pórt;üé. · · êhqüanto nãO
houy~r PaC::to. _,e_1~ J?~_rde rnen~~·
~o ~sr-. Almir Gabri-el .:... Exato.
oesconf1 o Profundamente. CfuandO vejo not-íé-fas··e ·m,eCis noti-

com.

~uem

Sl~Uã~d.

cias, fOtografias

ctesajeita~as

da Ministra e uma série de
coJSas 1 igadas a· isso•e tantós
e tantos e di to r i a is sendo esCritos a favor-de Márlo ·Amato
'-" -~-éf de mui tdS out·ros--.- .Mais a 1nQ SR.. .JOSÉ FOGAÇA - Que não da, nos term~s que for_am co 1-o~
tem
-nenhuma
exper1ênc1a cados para que a crasse empr"e"põlítica.
·
·s·a'r·ial-_pude.sse discl.lt_fr co·m ·.'o
Governo,· em busca - do assim
O· Sr. AlMir Gabr;el - ·... não chamado pacto, consistiam de:
tem experiência política tam- 1~} pagamento de tcidâs as_ dlbém, é um Minis~ro do Trabalho ~idas d~s grandes empreit~1deslumbrado. Ele até hoje não ras; -2.2)· redução- de- juros i 3.o.)
defende nem a Previdência nem nova pblltica cambial; 4 ) a
o trabalhador. A possibilidâde r_edução -do déficit-. público.
de sucesso da equipe que lá Ora, · sabemos que o déficit
está é
exatraord1 narl amehte públ ice ....
pequena para a aramãtica situação vivi'da p~lo_-_~afs. V. ~:o SR. uOSÉ FOGAÇA -·Uma coisa
Ex4 ·COlocouL .também, com bas- não Casa com a ··outra-.. ou_ ·-se
tante· pf-eciSao; o· ·que·· é urna pagam às· empreiteiras ou- se
·
decisão económica ·e. o qu~-~~o reduz o déficit· r?út?lico.
os agentes econom1cos. Aí está
o'sr: Almir Gabriel- o déf'i·um pOnto que considero·' fundamental
do seu discurso~ ·Na cit público hoje só não ~xiste
porque
·está · sendo- pago com a
verdade,
estou conVencido'de
QUe o grande empresariado bra- contribuição do trabalhador.
sileiro, hoje, dispõe de uma Esta é a dramâtic~ situação
assessoria de altfssimo nível, v-ivida. A Previdência sàC1a1
capaz de ·dtscutfr, ~uer· no tem hoje um saldo de ~oo biplano nacional, quer nQ inter- lhões de çruze1ros, e poderia
11àc1 orla 1 ; · t'odas as grãiidês ter um saldb de "700 bilhões 'de
tendências mundiais e tudo_que crUzeiros, se· o Governo rePaSseja do seu próprló infereS_se, sasse- os recursos do Fi nsot-fâ 1
o
no sentido~dé preServar·· seus e· da contri'bui çijo sobre.
lucros~
T.enho reafirmªdQ mui- - 1ucro. Ser i a de Cr--$ 700 bfi'hões.o
saldo
que
estaria
rias
tas ve'zes que aqui 1ó quê nes-te
Pais tem~ siOcr .qrgulhp. _ para mãos da Previdência Soci~l,
muitas pessoas para mim é üma des-se M1 ni stro que está absótristeza enorme. Quando deter.- -1utamente deslumbrado -como o
minadas pessoas passam de qua- cargo que exerce; que é o Sr-.
se nada a bilionários em 3·0, Antónf o Magr1. 4 o ffria'l do di.s40 ' anos,
isso
só_ · po'de curso-de V+ Ex • ~uando bate
acumular-se à custa do sacri·- com força em c1m_a da CUT; par-a
ffcio da populaçã·o bras i iélfá, -m-im mer-eceria um pouco mais."óe
como hoje se está .~ot~ndo e reflexão. Todos sabemos· que a
CUT é o .braço direito ou essabendo~ e 'Como _o pr6_pr_i c'~ Senador Jutahy Ma_ga 1tíães- f'ez-. -rti- querdo __ do PT. De qualquer rfíáferênci a há pouco . tempo-, -à neira, representa uma classe
custa
do
saláriomíniniõ que está sufocada._ a clas'se
aChatado.- o· grande confrciri.to dos .trabalhadores. E-- o -gr2fri'de
qu'e essa equipe despreparadá gesto- nosso será denunctar qúe
está tendo é exatamente com a a classe emp~esarial brasileiclasse empr-esarial, já c:iue_ .o ra. aq~ela ·que ·usufriu de lonprojeto de que eles dispõem go e longo tempo-- uma parte
não satisfaz a essa classe em-- dela, não toda ela -. está de-presaria 1 , Que há 1ongo temQo sesperàd8, a9arrancto-se no m~
usufruiu de todos os benefí- ro. para na o perder aque:l e
cfoS de um período mil_i ta r conjunto de_ privilégios qiJe
autor-itário, que fel ul trap~S tem perdido ao longo desses
sado recentemente no Brasil. últimos meses, à custa dos ju-
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ro_s e da pol_ítica monetária,
-drama t i'.Càrhehte .- -coht"i da,
que
es·se Governo ·_es-_tá fazendo. A
CUT pecé · - coneordo ·com__ y ...E~_-11
--por imaturidaOe. e peca, sol:ire"t:udo·. porque e.1 a reflete
determinado est.ê;lfnént·o- da class-e- -- tr-ab-a 1 hadora:
dos
bancários,
dos professores,
dos metalúrgicos;
a CUT não
responde,
em grande parte,
pe-1 o t r aba 1 hador r-ura 1 , não
resoonde, em grande parte'· por
aquela popu1ação que é mão-deObra OCupada , mas não tem -ca_rteirfn~·a, -e, -pôr
isso-· -mes·mo·-.
não- -.e~tá- n~ma, r-ela:çã9 'fqrmal
de trab.a 1ho. Por. isso· e que- a
CUT_--pode fi çar··c-om 'c:::letermi nado
s_egmento da _sociedade, o·_---c-se~t
mento máis- organfzado dos 'trÇ~.
Qa 1 hador'-es ~-- recl'aniãndo", - C:ol p. cando as :bandeiras· que ·coloca,
sem; por ·1 ssb-, rePreSentar pOr
inteirb+a classé trabalhadora.
O discurso de:v. Exa se comtS"letâ. ext"r'S:or'dinar'famente-bem
nO apartê do ·s~n.;,.dor Ro'na1do
~ragão.guando diz que este
Governõ-hao prócUra a clasSe
política
para ·media~, para
t-entar· chegar ao pacto·. T~r'iho
Çor1V{êÇão_ :absO·l.uta:> de gúe o
discurso de v. EX!t çaminha· eXatamente
nesta direção. 9
pacto é
indispen5áv~1· _e
e
indiSpenSável qUe a classe po1ftica também faça parte de~se
pac·to, _-e fim de que ·se tóni"ê ·um
novo destino -pãra b ·eras11,
Set!1 .. 9~.tri~Jagr-e~. sem ~s_para
nó1 as E~ a1u~~_2 ~~~y-~rno. . --- O SR • .JOSÉ FOGAÇA

-~Pos~ó di~

i.er ·a-.v-. · Exa qué · Passei
toda
minha ·vida fazendo ·;sso,--·paSsei toda minha vida denunciando issp.-:
·

É ch~ado o momento de se dar
um paSSõ' aaiartte:
não basta
denunciar á sbfrêguidãQ--das
clasSes empreS-ariais, não Basta n·os- i rri tartnóS com a auto--.
suficiência p~estdencial,
com
a
esPeta cu 1o·s i-dade· i ncõftSéqüenté 'do Presidente da República, ·e também não basta ficar denonciando.
Neste
momento não- -c-onsi_go
os tfa:baJt"ladores estão perdendo; pOrque sei' que· fsto me ·rende ·mui'to, dd ponto d'e' Vi stç __dâ 6Pinião pública, me rende mufto.

ma 'is_ denünt:iãr qne

tá 1 vez do potitó de -vrs ta- -de- eu

Cohvi ver bem com ·~s _J i decªnÇªs
sindica 'is, --sé'- eu ·di-sser que
eJ as ~s·tão c~rtas. v.
Ex a · me
perdoe, mas,
rieste momento,
preciso--·.-denunciar
os
empreSâr-ioS', ··- porque a élés
serve o estado de co1 sas . ta 1
como está. a atitude arrogante
do Governo, que não deseja o
pacto,_ ; .-na verdade, para nã-o
reconhecer ·que errou e pr i_ nc i pa 1men-'fe· porque ; este Governo
rejeita e çlespreza a _cl_ asse
po 1 í t i.c.a..
E preC1 s-o denun'c·i artainbém a atitude 'das 1 ideranças sindica is·- não dos traba--:
lhadores, da~uelas lideranças
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que, de alguma forma ou de outra, não querem conversar, não
queref!! . abri r _
si ~uações
favorave1s ao
entend1mento.
Até seria inteligente, da parte do Sr. Jair Meneguelli,
se
ele desse uma volta, se ele
passasse a rasteira no Sr.
Mário
Amato
e
acabasse
dizendo: "Eu quero o· pacto, eu
o aceito, eu sento à mesa 11 , e
aí o Presidente da FIESP ficaria sem resposta, teria que se
sentar também, porque tudo que
Mário Amato quer na vida é que
não haja pacto·__ soe i a·l , tudo
que ele quer na vida é que as
coisas continuem como estão.
porque assim tem as r_édeas do
processo,_ Os detentores dos
meios de produção têm as rédeas e sempre as terão, isso só
não ocorrerá quando forem o-·
brigados moral, política e lega:l mente, se· o· Congresso par-ticipar do acordo e transformar em 1ei as decisões e aS
medidas a serem implantadas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!lo fi
que s
Exa externou naquela na verdade.
eles estão presocasiãà~ para mim e Para ou- sionados, as bases pressionam.
tros colegas que estavam con- Mas é só isso. Concluo o meu
versando_ com ele·, era de ati- _aparte dizendo qüe o pact'o,
mismo,
que realmente havia- para ser verdadeiro, tinha que

poss ibi 1 idade de se cheQar a
bom
termo.
Então, se ha esse
ot1mfsmo da r;?arte de
um seg-

ser globa 1 e não parc.-ia 1. Esse
es_tã
sendo a i nda um pacto_- das
e1ites. As
elites
poUticas,

que é a CNl - Confede- não todas, mas um grupo em
ração Naciona-l- -da Indústria,
torno do Palácio do Planalto,
não podemos rejeitar de vez o os homens do Presidente, os
assento à mesa da_ neQociação. encarregadoS da confiança do
Do ponto_ de vista pratico, de Presidente,
os emissários ou
resultados, e não é uma djs- emissárias da confiança
do
cordância do ponto de vista da Presidente sentam-se a mesa,
linha do pronunciamento de V. as elit_es do empresariado que
Ex~.
que é corretissima e o- são convidadas.
e as elites
por tuna,
pendo mais para o dos traba 1 hado_res. E pergunto:
ponto dê vista do eminente Se- onde estão os trabalhadores
nadar Almir Gabriel. Realmente desempregados.
cujo
número
os traba 1 hador·es que se sentam está crescendo _t·err i vel mente?
à
mesa
do
pacto
e
os Ontem hOuve· aqui , -em Bras í 1 i a.
empresários
_ sem -entrar no um concurso- para copeiras ·cto··
m_érito da questão se são ou TST; existiam dez vagas, e lá
não responsáveis --pela atual compareceram· quase
30
mil
situação sócio-económica_,
e candidat_os. Esse pessoal está
· não ser i a em quem i r i a defen- representado no pact_o'?: E os
der aqui os empresários, por- trabalhadores sem terra, que,
que já há muitos que os defen- no Rio Grande do SU1, chegaram
Com todo d respeito· que· tenho dem -, os traba1hadores e os a degolar um policial
no óe-por V. Ex~. não creio que fui empresár i·os foram jogados à sespero to ta 1 da sua si tuaçã'o,
parede
e,
então,
se
uniram
estão
representados
no
pacto7
con'tundente, não fui duro, não
bati na CUT. CrítiqLlei 'os' seus nisso qi,Je-. chamam de pi:lcto pa- NãO estão~ Há um sentido de
lideres pelo comportamento a- ralelo, tendo-em vista a posi- elite nesse pacto_. É a objeÇ:ão
vesso
ao · · acordo,
ao · ção do .Gov.erno., O- Governo. de quê ·ainda faço'.' -A· segunda-é
entendi mente
Ull'llado, fustiga·os trabalha- que condição essencial para o
dores,
crendo que eles estão bom resultado de um entendiEst_i ve em um. debate ·com tra- desestab.i 1 izando o seu plano mente, de um pact-o -como esse,
balhadores, alguns ligados ao com o desejo ~e conquistas sa- é a confiança mútua que reina
Partido Comunista Brasileiro~
larias plenamente legítimas, ent_re as partes que vão negoque hoje está propondo
um como até o-Governo reconhece. ciar, que vão entender-se. Se
grande acordo· nacional 1 e o Mas o Govereno- quer pensar que não há confiança,
nãQ
há
entendimento deles é
identico es.sa:s conquistas quebram a 1 i - pacto__, _E o própr-io GoVerno i n-ao meu,
ou· seja, ou se faz nha mes_t_ra
do
seu
p 1 ano j e ta desc_on'f'i ahça · perante· a
esse acordo.ou a classe traba- económico. Por outro· lado, ul--·Soctedade brasileira, em um
lhadora sucumbe no· Brasil. o timamente~ só por uma questão dos segmentos do pacto social-,
entendimento ~o PCB hoje é de fazer de conta. o Governo seja o· empresariado, seja'm os'
esse.
E evidente que, ao nos começa
a
dizer
que
os trabalhadore_s. Sob essa onda
sentarmos em ·torno da mesa, empresários . são gananciosos de desconfiança que se sentam
vamos defender com unhas e etc. Com isso,
necessariamen- à mesa, e esses ainda são eli-dentes os interesses da classe te,
vão .conquistar as simpa- tes, parcelas privilegiadas da
trabalhadora, para não permi- tias
_daquelas
camadas sociedade brasileira
mesmo
tir que se abata sobre ela o proletárias, que têm sido-ví- q~e seja privilégio entre ascusto ou a solução dessa cri- timas da exploração de segmen- pas - esse pacto ~ão vai dar
se, porgue o custo da crise já tos
do
empresariado ·certo,
não é o pacto · Qúê
se esta abatendo sobre ela. bras i 1 e i r o. Quando digo - seg·,.__ queremos . Não_ sa9 ~ todas as . \eNegar-se a sentar em to~nb da mentas,
entendo.que nem todos gítimas. representações da· so-·
mesa significa ser conivente es.tão nessa 1 inha de explora- ciedade_ civil,
dos·. Se_gmeri'fcis
com o estado de coisas e per- ção e de 1 ucros exacerbados; po 1 i ti cos, do- setor econôm1 co,
mitir que ele se avo1umé, se há alguns que admitem ultima- dos trabalhadores,
sentados
aprofunde, ganhe corpo e cada mente aquilo que se chama uma para encontrar uma saída para'
vez mais a situação se torne melhor divisão da renda e das o País. Este era o pacto que
injusta e danosa
para
os riquezas dq País. _Agora, real,_- -entendemos.
Está havendo o
traba 1 hadores.
mente,
como
classe,
os quê? Uma mera- sombra. um ar-re:....
/empresários ainda estão muito medo,
uma tentativa, gue é
o sr-. Mansueto de Lavor - atrasados. Onde o Governo tem parcial, e não tem razao de
Permite-me Vr EX~?
o seu sustentáculo? No empre- dar certo, não vejo como ~ar
sariado; dele surgiu, o empre- certo; a lógica leva a ent~n
O SR. dOSÉ FOGAÇA - Senador sariado sustentou a sua campa- der que quando não há confianMansueto de Lavor, tem V. Ex~ nha polftica, manteve-se e a- ça não há entendimento.
Esse
o aparte.
tingiu o poder por causê da não é o pacto que queremos. o
mídia,
que é a empresa de pacto que desejamos é outro,
o Sr. Mansueto de Lavor - Meu comunic~ção.
Na
realidade, envolvendo toda a sociedade
caro Companheiro, Senador José essa briga do Governo com o bras i lefra. Afora i·sso, quero
Fogaça, o pronunciamento que empresariado é uma espécie de aplaudir o pr_onunciamento de
V. Ex~ faz, nesta tarde, é da briga de marido com mulher: V. Ex~ e dizer, mais uma vez
maior importância. Hoje de ma- durante o dia estão brigando e Qa sua oportunidade, porque
nhã.. encontrando-me com o nos- à noite, dormindo na mesma ca- nestas dua:s Casas do Co_ngresso ·eolega,
o Senador Albano ma,
não há briga alQuma. Na so, no Senado-e na Cámara. reFranco. perguntei a s-.
Ex.a. realidade, o problema e do Go- side uma grande parcela de pecomo .ia o pacto- ele sendo verno e do poder contra o so, de ponderamento, para o
Presidente de um importante trabalhador. Qualquer ato da sucesso desse pacto.
Se não
segmento que está sentado à CUT, até de desespero. deve contribuirmos- os parlamentam~sa da negociação. A
palavra ser entendido neste sentido: res, o Congresso Nacional
r

menta,

-

o
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classe pol itlca_:·--v.e_ndeu a fr!_oe-:-_op_osição, _até porque,_ se
se
da
fá_ci 1
de que ·se_ r i a- o r-esfizer ' bloco - (i_e
opos i _ção,
a qúê7 · Faz o· Governo taurad-or da mora 1 do- PaTS----:=-' A
mes-ma, a 1 i ás, que e 1 e9eu O sr .
Cdl To r -. rllu'dar _em quê'? ,AprofunO SR. úOSE FOGAÇA - Obrigado, dar o __ çami nh9 em - qu_e
Jânio Quadros,
também
Com
se
gr:-ande diferença em 196Q_t _
Senador Mansueto 9e -~avor ..
encontra? _Apostar ainda mais
nas pós'l ções .s·ec:tãr j as que têm
Veja
v.
Ex~
um aspecto que si d_o_
Mais dO que- i ~s.o, _os termosaaotadas pelo Governo
até agora vem sendo, nas
man- Co_TJpr_? __ ('Jão c-re~o Que sej.a
em que o Sr~
Fe_r.nand~o
Cpll,erchetes
dq j.orna is, o mais em i s _ so_ que devamo-s querer. Temos_ conduziu a campanha no segundo
voga: cobra-se_ dos po1 í-ti ces- qQe_apostar- is_to sim- neste
turno, a forma degradante como
uma postura de oposição- ou -gO- mo-mento.
_o
seu
advers_á,ri.o
nb bom· sens_o, -·numa ·tratou
po 1 f ti co
ct:_i o_u
-ess-as
. ver no,
mas
nos
termos v_i__s__ão ma1s··amp1a, mais abrantradicionais.
obstáculos
ihtransponíveiS,
ge_nte.,
menos
se·e:tári a e ·ma 1s
v o 1 tad~ p21;ra Q f nter~s~e. amplo - que eXlgiriam dele~ GoverhO,
Por
exemplo,
o Or.
Leonel
d_o_ PalS- Eu, _por:- exemplo, nao Preside-n-te -da Re~públ i_ca_ -~._a
gora, um enorme gesto (je a_br;liBrizola.
Presidente. do I=IOT.
abro mão. nobre Senador
Manca_çã:o . dà- ---sua prepotênci.a, _da
meu corrt;errâ.ne,a, uma das gran- sl.Jecj::_o Qe
Lavor. de con_ti nua r
des 1 ideran_ç_as_ Cleste País.
um ·críticah-c::lo o Gove-rnO,· de
consua_ átro"gátiCi a. um enorme gestO ele humildade_, para bUscarhomem a
quem respeito. muit·o-,
tinUar ·na_ o,O_ds'Lção, de coOr:ar
construir, po1it-1camente,
esembora dele semPr:et-. t.e.n.h.a d.i- __ do_ Gove·rnd.:'ip_st_s .. litterts,
v erg i do em termos parti dár_i oS,-- verbo 'at! verbum,_ tudo- que sua
sas co~dições-:
e a 1gumas vezes até. em -termos_ exce 1ênci a . prometeu . quando, .
po 1 í ti cos,
qual
é a proposta ca:n.P.i d~to_.?. ~;res i ~~nci a._Ou a 1 qu8-r es:t_adi s.ta .. f.?rj 9- isto
1
que traz o Sr. Leonel
Brizola
agot"a, um grande. estadist-a !.aneste momento?
A da formaçãõVBja·mo_s
como
são as. coisas.:. r(~- _is_tp·... ~p;s •.. como·_ dtz, v •.
de um· blQco .d.e oposiçã_o a9_ G_o_- EU
1 i:
'ontem,
no Jornal
do Ex ,
a nossa capaCidade d_e
verno
Collor.
Não- creiO Que Bra$11, artigo do escritor u- crer
não vai a tanto;
Capaseja a hora para se formar_ ..u.m. t:-U:gi.laió_.Eduardo-CWJ.ea.no_,. aut9r, ,ci_dade_ q~_cr:~ro .n.o___bom_ senso, e
b1o.cp_. P~ 9Po-sição. __ A___té P9i"q~e: de. "A;; Veias_ A.Pertas PP Amérl- na bondade dos· J:'l~qmens ·não-·va1
quem esta fazendo
opos1çao a ca Lati_na 1' .
Ele
araal isavá
a a tanto~. Po_rtªnto •. o ,q\,Je res,ta.·
si
mesmo -~ o próprio. GÕV!'!:rho- di f_icU_idad.§ _ _-_Çfb~.f~~pyerno·.carlos não é eêperfi~r, é cobrar d_o_ Gp-_
Collor; . pela
si.,Ja. df;!bi_l,i_dade
Me_t_:tem e)'l1 ~ 1~V?r--, .av~r'tle
uma, verno, e denunciar o GovernQ,_
total
neste momento, pela sua
mentir,Ç1. Um. governo per'onista, quando ê1~ tergiverSa·, quand_o
fr-agi 1 idade,· pelo f;;!to-'d€- -·es':"' ·de _bã:S.e. pol ítí-ça, -de base e-· ,ele manipula, quando ele __ estar entranqq-chão-adentrp com
leitora)_ pero_nista, elegeu-se .col')de,
_quando
ele
ocul_tª--.
um programa económico
fracascom 0 · quê{__ Com_ ba~e na pr_omes-· ·quando el~ faz jogo de cena. ·a
sado.
Penso que este· é um mo-· s-a de aumento d_e_ salá;i_os, de_ ·Governo_· .está ment.indo. _O .Go--melhoria dos 1nvestimentos so-. , verho oão quer o pacto_ socjar.
men;tp_ de sust_~ntç;~.çªo_. · ·
cia.is. do EstaoO-',- de uma· oferta- Quem quer· o pacto; age de modo.
a i nda ·mª i o r
dq paterna 1 i smo di ferent!=!,
· ·
· ·
· · ·
O .Sr-. Mansu.et.o de Lavor - Te-;, .estatal .. Foi es_se o sonho que
r1~ que se.~._.blps:;o. <;je ~t.J~i;:enta- _ .o_-__sr..... carLo.s_ M_enem verrdeu;
ou'
Denunc·1ar o Governo e também
çao para O·Governo nao· despeseja,
que a postura social- -mudar a nossa pOStura· de.cJas":'
daçar~ e_não,cair-~ naqu_llo:oue dem:ocrata
conti.da,
moderada, se· po-1ítica, ou. seja, o f·áci·l
tem çie l?c:>m. ,o,Governo.·.tem_q\,Jif!: do,_Sr-. Raúl A'lfonsin tinha le- · seria,·neste momento_.- formç,.~- o
ser sustentado.
___ vado _______ o.c-~-- -,
pà.fs gr-_and·e_bloco de opo~iç_ão; P.aTa
que contestar_·e para · der:-rubar. as
ã---:Céóâcle. eéOi-lóaiiCa,
O SR.
'-'OSÉ FOGAÇA- Para o
ele;_ Carlos Menem,
i_r-ia
res-· -iniciativ-as_ ~o Gove_rn.o_, $_er.fa
País
não
despedaçar,
não
tal) r ar a produção., 0 bem-est_ar-. fáci 1 • mas- ser i a. em proV'ei"todesmoronar r
pertr~anerrt;e do povo
argentino. ·de quem'? _Quid P!:Odest? A quem
Só que. guahdo ele assentou-se isto ser--vir-ia'?
..
·
o 'Sr. Mansueto de .Lavor - na Casa Rosada·, comO Pres i den~
Exa.tf!!.mente ~ .
-_ ·_: __:_·t~~Qa .Repúb]·ica, rasgou em pe""
Esta J:. ·uma
tJora
em q~~ __?s·
·
da c i nhos. ·Q se-u __ programa eConô- coisas_ têm_ que ser.
equac 1ona-:.o .·.sR.
'-'OSÊ FOGAÇA- se che- .micO -e f.oi 1ançar mão do pro- _ddeàs' t:t·e9~ :Eureand eez~_. c eo~ads e r~ecd.a.m•
~rici~~oa ~~sg~~~n~~~~rS~~_l:~~~ ·-~~~~~sãrT;~nõmi~o
cto·
seu- bom sens~-~D~nunciar não:Sgninãp vamos ter um .. Qo.lpe mfl í-._.
fica effiour.rar oS __ ata·res-· para·tar,
porque
não sei ... , não·· E.G-t-ão_,·_· vej;3· v. E.,:<"~. com~ um·· situaçô~s
insolúveis
---ou
vejo henhum·mflitar intereSs-a-. ,fauno bJfrontal,'com duas ca.:._,. intransPoníveis.~·
~S-ignffiCa
do em :se sentÇ~r _na ·cade 1 r a de beças.. que promete' Uma· coisa é' ·côr1vocat. tQdC?S Pêra· um _Jl1oment_9 _
Presidente sem soluções para· _o
f~Z
. ou~re
completamente' de consc,~ntlZ§lçao.
problema
qu.é está aí: nao -es-: _ ·d1ferente. E um homem que per-··
-· ·
tau
enxergando
conspiração
dBu::todoo· 6 apoio pol ftico, so_~· • O
Sr.-:· M.arco':'d~
Gadel-hãmi 1 i ta r. O oue pode ocorrer no
c i a 1, o reconhecimento até hu- Permi t.e-me v. Ex-a u_m aparte'?
BraSil. é
unia
libani:<;açã.c do
m~rio -do
povo .argentino,
com·.
País
. i s~Õ. mu 1~ ~à grave ·-, ·sua _presença no· Pod_er-. ·E. cada
O ?R:· JOSE FOGAÇA - ConSu 1 to
que ser la .a abso 1uta- desordem,
vez ma 1s
çlesautor i zado pe 1os o Pres, dente._ ..
o caos .s.o.ci.al e po1_f_tico~
fatos_,_,~o pé1a- _ rea1 idade,
pelã''
situação, pe_rcle Cada vez mais' ' O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
V. ,·ExA sabe das n.o.ssas tr_adio
instrum_en_ta1
para ag 1 r no Sousa) -Na verdade,
V.
Ex~,
ções, · 9 tradi,ção do .mi 1 i __t:ari_S-;.;. · ·camp_o- ~~onôrõ'ic9.- e_ perde atê a· nobr:e
--~_en~do_r
José Fogc;Iça,
rno toda
vez que o -s_istema
capacidade para operacional i-!' esta atlng~n?o __ o _. _G41ness _
periclita,.
-º-s
militares :z.ar. um grande aco:rdo nacional_:· 8ook §'m_mat~rla de u11:raei'lssar
intervêm. E da nossa História,
O . ~r.
ca_rlos Me_.nem realmenté ·o prazõ•-reg,mental. ·Mas e
ta_l
e não se esperar que· isso a-:
não tem ínai's~essãs condições·...:.._ a
imgortáncia do d"i_~Curso dê
conteça seri.a. ingenuidade.
e __,_,c seu governo é de-7 anoS-· ·v. Ex:%0, a_ssim como -.dçs ._apar-·
veja v. ·Ex .~:o ç~ _drama
do povO' t.~s,
que_ esta Pr::e::g denc1 a r~Nesse momento, quem _quer __que argentino.
- a lltl~nte na o tem o Hiado para
o
sente naquelq ,ca,C!eir.a. _não tem
reloglo.·
·.
·
a
solução que não
seja por
Nb Bi-_p_si 1, o' Presidente F,eresse caminho. tntão, o m_qmento. nando Coljor se elegeu
como'?·
O Sr. Marc::ondes Gadelha
Esnão é para ·se fazer bioco de
com- base na desmbral f:Zação da
tau confiando na tolerância dC?esse pacto, mais umª vez, fica
capenga; temos nossas- resPonsabi i idades! P_arabéns. _a V. ;.:?'~

_ levãrá
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Presidente,
Sei_: -qu_e a Pres_l- so mercado 1 nterno. Por isso-.
dênc_,a não _1rá fur.:tar-se a co- -a disttibufÇâo"de renda Passou
ser um elemento crucial nas
laborar
com o. pacto social a
do empresariado
tambem, _sua quota de sacr1 fi- preocupações
bL~si 1 ~i r o.
Iodas.__
1 i deranelo.

ças __ empresariais_

O

SR. JOSÉ FOGAÇA - Asseguro

a v. Ex .a. Sr . __ Pres 1 dente,
que
encerrare1
tão_ logo tenha ouv i do -O_ nobre Senador Ma-reandes
Gadelha.

O SR.

Sousa) -

PRESIDENTE (Pompeu de

Mu 1 to __ obrigado_.

·

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre S_enaoor, Zlo1 aud indo O propósito do dis_curso de V. E-x.c. e
torcendo
também para que
o
oacto social cbegue a __bom termo, quere- apenas fazer um pequeno
reparo com relação a a~
c~sações mu1tos duras que ouvi
aqui
a
respeito_do __ comportamentac dos- empresários.
Ouvi
palavras _como sofreguidão, amblção, 'gãnânCiã.-.- algo desta
natureza ...

e_s~ão

as

deste

Pais

preocupadas fundamental-

mente com
r~nda,

ponente

a distribuição de
ampliação da comsoctal
da atlvidade

com~

eConómica~

Trata-se

de_ uma

ou_tra,

segmento

soei a 1.

praocupação que vemos em todos
os 'foros· ·ande o empresário tem
oportun1dade de se manifestar.
Não ___ vejo por que se ·procurar
colocar uma at1vidade c_ontra
num

operários contra empresários._
ou ~responsG~Qi Uz_ar~ uni la.:te_-:_-

ralmente. os
, nsucerssns

empresários

por-

ou fracassos na e:1aborat;_ã_o do ~acto_ ~;"oci a 1 Devemos
ter
uma atitude de humildade diante do
relaciona-mento entre empreSários e trabalhadores,
pela experiência
que- acumularam,
há _muitos anoS, à~ ma-rgem __Qe q:Ua ;- squer _ sp-luções inovadoras no campo soO SR. JOSÉ FOGAÇA- Sofregui- cial. à_ margem oe--propostas de
pactõ"S-Soe i a is, Empresár- _i os e
dão_ foi de _I_Tll_D_ha autoria,
ga-nância é coisa do Senador Al- o·perár i os_ vê_rn_ discutindo_ um
longo e sofri do. pa_cto ao longo
mlrGabrie1.
do tempo. Trata-se de negociaO
Sr.
Marcondes Gadelha- ções extensas; alg_umas resul.. ~ qu~ enten-do não corresponde tam .ern. fracasso;
outras,
em
bem a
rea 1-i_dade_. __ Nobre Sena- grev·e-;--outraS_, em sõ"l uções nedor, é chegado _o tempo de e- goci adas_ e conS_"énsua i_s, mas há
xor:cizarmos essa supoSta an_ti- um aprendizado,
ao ·range dos
nomia entr_e empresár-ios e tra- anos • . na
co.nvivência
ent-re
balhadores
no Brasil. Se este empresários
e trabalhadores,
Pafs
assume
definitivamehte que-"'nos
deu
uma
eXperiência
que .a economia de_ mer_ca.do é a muit6. graride e. ~-à- economia de
sua rea 1 idade_;_ __e_c_on6m1 ca,
vai mercado br:-asi 1 e i ró_,
foros
de
aceitar
e vai ajudar a convi- ciyili:z:açãoaltamente
vénc1 a entre
tr::abaJ hadores_ e_ respeitáveis. par a qua 1 quer paempresários,
que, na verdade,_ Orão
.internacional.
Não t_em
nunca foi_:tão conflitante como s·enttdo
atribuir ___
ao
aparenta
ou
cbmô deflu_i
da empresário,
por
propóSito de
1 ingua.gem que estamos -habitua- lucro,
arlibição,
OLJ_-- ge3nância
dos __a ver na imprensa_ ou mesmo desse_-. tipo,
o
fracasso_ nas
nas duas
Casàs- Ob"- Congressci- negOciações. Dévo dfzer:, -a bem
Naci_ona_l. Hoje, posso .d1zer, o da __ verdade,. vejo o empresário
que ex1ste é _uma solidariedade brªSileiro_mui"to_mais -cOmo uma
muinr
estre'ita
entre vi1;ima_ dess_e_ proce_ssó, déSseempresários __ e
_.trabalhadores __ caj:litarismo estranho que vivebras i 1 e i r os.
Sabem as
duas mo_s, do que propriamente o .seu
partes oue do sucesso -:.da
em- arcifice Ol.:f aquele aue
tenha
presa decorrem também a melho- contribu)do _ para
o caráter
ri"a da qual idade
de
vida do malsão que tomou a
atlvidade
tr:aba 1 haaor,
a sustentação do econ_Qmi ca
_no
_B_rasi L
o
n;vel de emprego no Br_asll, __ a empresário brasilelro convive
ampl1ação
do_:-·mercado neste com taxas de_juros al tlssimas.
País .e .a dinamização de
todos peias quais nao é ~"esponsáve-1-:
as- demais se_ tores, tncl-us i v e o sã-o~- ·os- encargos
Ti nanceTrõs
setor --de
servfços __ --e_
__ã t.err_fvets. pelos quais -c
emagn cu_l tura, Não interessa. em presan at:lo- bras i 1e iro
não
é
nenhum 1nstante •-- _ao empresário re:;;p-çinSáVé 1 ,
cêr,tamen1.e:
um
bras i" 1 e i r o
termos o massacre conjunto
de ___ r::egu 1 amentaçeies
do nosso _opera·r i ado,
que.
em- extremamente cbmp 1 i cada; ói f íú l t, ma
aná l i Sé, _responde_ pe 1 o cu _1 dades
de to.da- orâem e·; ·soesseríclal
do ___ ~ert:a'do -- de bf'etudo, "üma c_oricõ·r·r-ência;
a~
consumo.
Interessa
ao gora
internacional,
empresário e:<pandtr_· a
sua fort_íssima. No momento em que
a t 1 v1 dade?
1 nteressá _ter
um se. abrem as i_mportações, ni nmercadc doméstico,
su_bstan- guem av1 sou
p~evíamente
_ao
cLal,
_capaz de-lhe garantir a empres-á-rfo brasileiro que ele
auto-sustentação.
Hoje.
o ter 1 a
que
enfrenta~
essa
empresário--já ·não _pode-confiar -·-concorrência duríssima. Não há
nc mer-cado exte"'nC: no-momento condição de geração de
te·cnoem que o
8:-as i "1
sofre todo 1agi a 1nterna nes1.e ?a l s, pe 1 a
tipo de retaliação-;_ em que
há. massa de _investimento que é
dlficuldades int_ernas e _ext.er- necessâria.- Então, o empresa_nas, temos que c·onfi.ar no nos- riado brasilei_r_o foi
lit.eral-

mente apanhado no ,contrapé. No
entanto, está fazendo um__ esforço enorme, se multiplicando
para
apresentar - ouaJidade,
para apresentar preço competitivo, para, em última af\áli_se,
se apresentar
ao mercado internaç_i ona 1 dentro dessas as~
p1 rações _de moderntdade que o
Brasil neste
momento procura
ser
por ta dor_ Agora mesmo fo_,
citado aqui
o
Presidente cta
CNI, 41 bano F.ranco, que, pouco
tempo dep_ol s de 1 ançada a nova
politica industrial no Brasil,
criou um centro
de qualida~e
no seto_r:têxti 1 qu_e está __ situado. eotre os dez melhores do
mundo: E urila respOsta pronta e
i medi ata do e.mpre_sár i o bra~ i1 e i r o a um desafio. Em v~z d.e
ficar
sentado
no
meio-fio,~
chorando,
reclamando da sorte
ou da_~predisposlçâo,
da prevenção do _.Governo contra
p_
empresár 1 o bras i 1 e i r o,
esse
segmento
procurou
responder
adequadamente. Da mesma forma,
di ante cta__ necessidade da constr_ução de um pacto social
çlu:ré;l.douro,.-defini_tivo, p_ara este
País, o empresariado brasileiro
se coloca aberto às negociações,
se_m
prevenção,
econsciente
de que o que for
borr, para o
t·raba 1hador
será,
em Última anál1se, bom para a
empresa bras1le1ra. Se não
se
acredTtar. nos bons princípios
do empresario brasileiro,
há
de se acr:e_d i ta r , pe 1 o menos.
no seu pra~~atismo.
Interessa
ao_ empresar_io brasileiro que
e~se, f!te.rcado, interno __ cresça, __
Nao e poss1ve]_proQu4ir para
apenas 30~ da popu 1 ação_ bras i=
1 e i r a,
el")quªnto os ou.tros_ 70%_.
ficam _espiando pe)a
janela
esse banquete perverso em que
se está tranpformando o sistema
econômi co bras i 1 e_í ro. _ O
empresáriO
brasileiro
eStâ
mu1to cons_ciente_disso. I.nfe.lizmente, tornou-se um cacõete
menta\ Qas_ noss_as_ e 1 i tes jogar
toda a respons_abi 1 iOaae
sobre
o empresário brasileiro.
Em
-outros pafses, onde a
distribuição de _renda é melhor, onde
o progreSso- social
se
fez
constante , _e . su.s.tentado,
o
empresárjo é
visto
com ·rrrai·s_
respe_t-r-o, __é visto como um elemento puxador
e
inovador
do
processo ecônômico, pelo meno~
dentro_ da _c_pncepçã_o_ qu.e _este
Pais
resOlveU as~umir, oU ~e
j a,
_o
de
uma
economia
de
mercado.

o- SR-. -~{JS~_ FOGAÇA - V.- ~Ex~
sa_b_e_ p_e_rfe i tamente que ninguém
aqui fez,_ sequer, O J u 1game·nto
da _ natureza
da
at1víd~de
empresarial, __ Também
não_ ouvi
em nenhum aparte qualauer tipo
de anã 1_ i se
nessa
di reçã_o. A
defesa Be V. E"X>:. foi
justa
e
veemente. mas_- penso~ a veeméncia nijo era necessária_, uma
vez que aaui não houve nenhuma
acu-saç_ão que
coritrarias_se
as
-ceses __defendidas por -v. Ex.~
o
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Só· estamos acreditando qu~ o
pacto é possível e necessário,
porque
sabemos
que a. ma i ar i a
responsável
do
empresariado
brasileiro não. aposta no curto
prazo. n.o i medi a t.i smo do ganho: aposta no longo prazo. na
ampliação do· mercado
interno,
na ampliação da capacidade do
poder aquisitivo dos
nosso.s
assalariados.
Se isso não estivesse na nossa ordem de cogitações.
não estaríamos aqui
acreditando, propondo e
reafirmando a necessidade do pacto social. V. Ex~
coloca uma
série de questões que são verdadeiras, mas
não
creio que
t-enhamos ou quem·-quer que seja
tenha justificado a
veemência
da defesa de V. Ex .i:.

O Sr.
Almir Gabriel - Nobre
Senador José. Fogaça,
permiteme V. Ex.ll. outro aparte?
O SR. úOSÉ FOGAÇA- Concedo o

aparte a

v.

Ex.li

O Sr. Almir Gabriel - Por via
i nd i re·ta
senti -me
provocado
pelo
aparte do nobre Senador
Marcondes
Gadelha.
Algumas
questões
gostaria fossem respondidas, pelo· menos para mim,
no senti do .de
ter da classe
empresarial br.asi lei ra um perf i l tal que me desse realmente
uma capacidade ou uma possibilidade de
ter
uma admiração
pelo que ela possa ter
executado
nestes
últimos. anos. Um
reflexo disso seria,· sem dúv5~
da
nenhuma,
que
todo
empresário,- at::r ter um empregado. tratasse de ass i h·ar a carteira de trabalho. No Brasil,
48% das pessoas CIUe traba: ham
dentro oas
empresas
não têm
carteira
assi.11ada, apenas 52%
o têm. Ora, os direitos à Previdência, que liga o trabalhador à possibilidade de apOsentadoria, assistência à natalidade, auxi 1 i o
no momento· da
morte, são direitos de tamanha
ordem. -oe
tamanha
dimensão,
reconhecidos
já há mais de um
século,- nem por
isso
pela
ciasse
empresarial brasileira
têm sido atendido.
De
outro
lado. tenho uma extraordinária
dificuldade de entender
como
temos
57 milhões de pessoas
econo·micamente ativas. 52 mí1 hões de pessoas eCcinomi c·ámente ocupadas e menos de
trinta

~~l~~;Tn~~à~~~~~~ 5 d~~~r~r}~~=

malmente ligadas ao. esquema do
trabalho. Tambêm gostar1a oe
ter
respondido por que todos
os paises
da
América
Latina
têm um salário" minimo- superior
a US$1 00, Também venho __ do Chile,
lá
são US$158 o salário
mínimo. O salário minil'nb da
maioria
esmagadora dos países
se sobrepõe a
US$100,
120,
150,
e
c do Brasil pendeu de
US$i20 para US$35.-e
noje
se
s1tua
em
torno de US$40,
45,50. Como houvé
tanta
concentração
de renda? oua11dó u-·
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S:gmoS a Pa-lãv-ra
"empresário"·.
não que·remos
fazer com· que a
idéia do_ empresário que é dono
de um botequim de esqui"ria, _qu~
é dono de uma quítanda seja a
me_sma
1 déi a
quando
fa 1 o
de
Mário Amato. Na verdade. existem milhões· de empresários do"s
quais centenas d.e mi 1 hares são
microempresârios,
centenas de
milhare.s
üilvez
médio
empresárfos,
mas alg)Jm milhar
ou pouco ·-ma 1 s de mi 1 har são de
grandes
empresários:
Estes é
que--determinam o po·der
económico
neste
Pais.
De maneira
que fico._.feli:z qUan~dó
m.l_Çb ·o
Senador
Marcondes Gadelha dize~ dos empresários é ·~iCo f~
liz até de podermOs tir8r esse
cacoete que as
elites braslleiras
tém
.de
acusar
o
empresariado. E muito bom q~e
possamos
começar a tirar _esse
caCoe~e. na med1da em Que
uma
nova
classe . de_ .. empresâri os
possa assumi r crs -suas
respectivas
instituições ou órgãos
que os
representam e
possam
falar, sim, num novo padrão de
relaÇão entre o
capital
e o
trabalho
em que o antagonismo
ÕU 8 contrãdição não SeJa ele-.
vada
a nível de antagonismo e
que, ··por
fSsO,
se buSca
a
construção
de uma
socte.dade
mais just?L·__ Na hpra em. que~ tivermos uma nova Classe emoresar Hf1 assumindo as· sua-s_:__ccinfederações,
as. _suas
federaç_Oes, af sim, é
possível
que
possalilÇIS ter
um· novo~-ti·po·._de
_dJ á 1 oQO. Eni reta·nto _o_ qü_e es.tá
posto hoje não nqs. permi te..~aJ :• teremos o assim chamado caco-e·t.e da_s__ el_ites...brasi1eiras.

O

SR. úOSÉ FOGAÇA - Sr. Pr.e'

sid.ente,

antes- de. e.ncer.rár,

e·u

gOStaria ae·-conce.der apar_.te ·a.o
Senador Mau r í c1 o Corrêa..,_ que a

vem
fazendo
menção há ··a.1 gum
":tempo e. a i nda
nã9 p5Qe.. .. ·ser
ouvido. E.rn seguida, enCerrare.;.
mos, conforme pr.ome.t i a V. Ex~

o s·r. Maurfcio Corrêa --·sena_dor José Fogaça, t·ambém m.e. fi1 i o a. e.ssa COr'r.énté·· que V. Exz.
defende, de que
sem _o pact-o
social
não
ultarpassar.emos
nossos
~ais
angustiantes
probl_emas.
E . preciso que nos
e_ntendamos.
De mane 1 r.a
que
'fico --satTSfei to . d.e... ver a sua
pcrstção colocada numa vertente
tão
c.l ara como. esta, mani festando·;· ·ev1 dentemente,
a 1 guma.·s
·;:>reç;rc..upações: Aí eu me aprox.i"·mana, nao dJna neste reparo.
m.as .....nestas adver.tências fe; tas
pelo
Senador
Almir
Gabriel,
P.~lb .. Sena.óõr .. Mansueto de. Lavor~· n·o qué
t~:!fige
quase _que
costu.me·; r·ament·fi_ a uma má vontadê .nó
tratO· dâs ·ques.t.õe.s
traba 1 hi_stas,
nos
i nte·ress-e:s
dos
trabã 1 hadores.
·Entendo
t'amb~iri. · · S.enaoo·r
-.José .Fo9a"ça,
q~e.e louvável,
porque benso
como
V. Ex.ll.,_que só ultrapa~
saremos
hossãs · dificuldades
qUanoo ti verm-oS O ei1tend i me [I to
den"t ró do·-· País. ·rar·a dí sso -nãO
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será -aYQUma
campos 1 çãif .GO.:m ·a
dívídêi e:x.te~na, ilã.ci_sei-á_ o pagamento da_ dfvi da. externa, nã·o
ser~ .nada, s.s· não . nos · · e.nte\1dermo.s· _ internamente.,_. em pr_i_meiro lugar. POrtanto; a preo~
cupação de . V~ E>:~ é exn.ema:mente correta, é.
P.ronuric·l·a.:.
menta que nos prendeu. ·a_té __este
momento, __ porque se c.olOGa. exa~
tametTte
no qua·dro da di.f._ic.ul.-:dade --- que
vi vemoS
· ne.ste
i n.sta11te. P"Of.. _ 6U.l:f'<Cf' 1 aáb .. q"Ue:ro expor a 1 gumas~ preàcl.lpaç6e.s
e fá-lo-e1 rápido. Em prime1~o
·lugar, 1ma~ina v. ,"Ex·.<:. que até_
as ·rnst i tu1 çôes bras i 1 ê.i.t?.S-.-·se
associam, em determinado mo~
rriento,
para
s-úfdca.r' o. tr'aba1 hador, e quero s.i tua r-me
com
relação
a esse prenúncio. ·-que
vejo, de. o· Supremo Tr1buna)
Federal não acolher.. aqui lo que
as
;·nstánci"as -- i nfer"i ores "J.á _
estão deflnindo, ·aqUela repos·_i ção
dos
84 , 32% ·
aos
funci Onãr·i õs púõ 1 i cOs -·.e
trabalhadores, porque,
quando
veio. ·o· Plano Co.llor houye exatamente um roubo. eu dirja
se
1ntef-pretarem com
aJ guma
justeza o
verbo
que u.t 1 1 _i zo
neste momento --, porque__aquilo
estava
integrado no direito
à"dQu i r i do do$. t"f'·aba 1 hadõr'eS_. ·_ E
teoho- não é _g_ma .. oJ·eriza.
como - v.·- Ex .i:. t.e::c.referenci a uma pi-'~oCupaçãõ m~ i ·to.~ gF-a6de·;
1:11 stórjca, _~-:-com~- rêlaçã_o_. a_o
pacto.-No __ ~mpér:-.1o~ na Repúb1i ..;.
c~, · se buscarmos - e ai· a. pa1 ~vc-a_Pª-Ç!;Q ~ Q~m seo:t_.;i.do, ·ge_~
ner1co .· ~~ Dª ·~po_ç'ª' em oue ___D...
PedrQ 1 o_vi;orgou _a
Carta. ~de
1824, criõ:U, dali Pára-a fr.é.n·t·e_, um g!"afide ·pr(?ble·l11a ...::.-.·~qo:e
era exa1:amente .aqu1 lo que--e-l·e
fa.l ava ·como .. o. çr·aatfe_ vetOr. d.o
1 i berp.l i SJD_Q:j do:_ .co.ns ti t.uc·;·ona-:...
1 i smt;J=, .. da~f 1 i :;õe. s 'de. .Beoj a mi õ
Cor1stant §tc, e a __ prá:Uca, que
ele não executava.
Propôs-se,
?ntão •.. s·pbretudo no retOrno ~.e
.,José Bon_ifáciQ__ de ·PortuQal,
após
seu exfl1o Oe quase-6_a~
nos, depois
que ele voltou....
saOemQs gue não bouVe possibi1 idad.e ·desse
pact""o. político,·
mas qu~ t_i nha conseqüênci ·as. ·o e
um paCto tamóéfri· .· ecõnõm.lcó...
porque_ envolvia a grave_QU!;!:S.,.
tê'!o ·do térmi.no do ·tráfi.co·· .·dos
Eécravgs, -_i6clus)V~ :_a_altOrr_i a'· _.;,di gai!JQS ?)...SS i .!TI.~·. Prp.QrSHJli?_-:
ram em do1s anos_para que termi nas se . ç _ esCravatura
n·o
BrÇJ;s i 1 •. Açrédi to·_ que a, espinha.
dorsa 1 é exatamen1;.e esta:
en-:contrarmos
os
denominadores
comuns capazes_de nos condw:z.ir
a·· es·s~-·QaçtO :· ·se.m.~e·l e, Se9Uh:rmente não resolv~remos os.oossos prob 1emas. _ .Mas .. é_ preci sp
s"itua·r _;;i questãó ·_oo _tt::abalha_-_
dor' porque semP.fe--hã,_ .·:senadôr.
Jo$é, FOgaça~ .. vrr._- _eOt~i1d1mer1t.o ...
cn nda ql:Jf;! s~j a.. _na. ç.a l_ada _da
noite. entre o Gõ\ter-na·~e :·as
e1ites
empresariais,
~maçine

um

··aos

v-:

E)5" ... ~_agora,

a

Medida_E'~o\rt-:

SÓr'"j a
0~
2.26,
Sa 1 VO erig::mo·,
que institu.i ··modí_f.i_cações- Dª
L e}, .. -~~~ _F a 1êrc1a~·"_ ..,ParÇ~ . RU~ . P
Governo va1-se · meter
numa

.,
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Ele quer modificar alguns dispositivos da Lei de Falê-ncias,
para mudar alguns mecanismos.

Sabe v. Exa_ por_ que o Gov_erno
fez
isso?
Para criar dois
critérios que não exist_ia_m n'O
momento. o primeiro critériO,
de mandar pagar a correção
monetária, que a
jurisprudencia já autoriza, a quem se ha-

bilita, mas impondo
juros _de
12%,
e uma segunda categoria
de credores, em que o
governo
determina
o pagamento da correção monetária mais os
juros
avençados pelo contrato d_e abertura de c~~dito; o que vale
dizer,
o Governo,
ao
tomar
essa deliberação, se acum;Jl iciou com outro_ segmento que, a
meu ver, obstaculiza. cria caso-s,
embaraços
a que se perfectibilize esse pacto
social
a classe dos b.anqueiros
brasileiros-. Porque a medida
provisória
foi
composta para
permitir que os bancos
pudessem receber
juros
acima de
12%,
estipulados
na
Carta
Constitucional.
Temos
exatamente essas preocupações.
Acredito que a forma adequada
de superarmos_ esse obstáculo é
este debate que se inicia, com
esse bela colocação de v.
Ex.a
Tenho profundas -preocupações
que esse pacto possa dar
cef"'to, ir até ao f_inal ---como desejamos -, porque se procura
exatamente pisar_ em ctma .do
trabalhador.
Pediria apenas.-.
ao término deste aparte, não'·
uma ret i fi cação, _no que
tange
à posição assumida pelo Governador Leonel - Brizola.
Qüanoo
houve o resultado da eleição
S.
EX~.
ganhou no primeiro
turno,
naquela emoção do momento·ele disse que haveria
necessidade de se compor um
quadro de 1 i gação das
esquerdas,
das oposições. para combater
o
Presidente
da
Repúb1 i ca.
6vi dentemente se
tràtava de uma colocação_ imediata,
logo
após
a
sua
v1t6r1a. __ Hoje,
o Govel"'nador
Leonel Brizo1a declara gue deseja o entendimento - hão sei
$e V. Ex-A leu hoje os jornais~_
E preciso ficar claro senador
José Fogaça;- qu-e
o _Governo
está instigando, está agitando
essa questão de se formar um
quadro de campos i ção de bloco
de esquerda no Brasil, porque
é ele que está iniciando 6 entendimento para a formação de
um bloco de apoio ao Governo.
Sabemos
que o _Governador Leonel Brizola esteve na casa do
nosso
companheiro e
colega
Jorge Bornhausen
reuniu-se
com_ deputados,-para formar um
bloco, inclusive para modificar
h i stori amente o que tem
acontecido não s6 nO
Senado
como na
Câmara, de as presidênc i as dessas Casas serem en.;.
tregues
aos
partidos
majoritários, como é tradição.
Então, o própr-io Governo estános obrigando-a nos
organizar
I

1
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maciçamente..
R9rq~e nãt? pode.mas ser
si.,Jfocado:s, _massacr.ados. por um bloco _que se venha
_a _formar aqui
com
todos
os

Partf_dos que apóiam o Governá,
com a
finalidade
de
nos
tritvrar_._ ·_Temos
que estar
à1e.r1:às."'"-Er1cerr·ô este- debate
cumprimentarido V. Ex~ Estou de
_pleno acordo com V.
Ex~
por
sua preocupação, pois sem o

p.;acto
socia_l
_nada
_ se
reSolverá,
não consegui remos
absolutamente equac1onar
os
nossos problemas e as _nos?as
_dificuldadeS __ _se
não
nos
ent_endef"'mos. Na .minha in:s{gnificância
de
modesto Senador
por Brasília,· (Não _apoiado!)
quero _contribuir para que es.se
pacto seja concr_etiza_do .•

O SR.
\JOSÉ FOGAÇA - V, Ex~
encerra
es~e
pronunciamento
trazendo
uma_ contribuição
notáv_eJ, e.. tem toda
razãO no
que _s_e- ref~re à atitude. do Go;..
verno, na tentativa da
formação de u.m blocO .• nesta Casa ou
no -congresso Nacional,
para
conquist-ar
o·s
cargos
de
comando.
V~
Ex~
_ tem
toda
razão.
_Uma
a.t í tude ass i_m dp
Gov·erno seri_a uma _pá de cal em
qualque~ tipo de pacto polftico_, ___ soci?Jl e eco~nOmico.- Qualquer entendimento nacional fic ar i a derrubado,
desmoronar__1 a
perante uma a~_itude .dessa nature*-a· que espero o Gov-erhb
não venha a tomar. Aí V. Ex~
tem tc>da a
razão.
o _GQverno
com isso Tiquf"da. crualqu-er poss-i bi 1 idade de_ haver entendi_mente naçiona1.

Chamou-me
mui ta a
atenção
quando V. Ex~ __ çlisse que p paç:to s_ocial
é uma coisa antiga
na História_ do Bra~il ._De ~ato
é. GetLn f o va·rgas governou_ sob
um pacto soei a 1 . O-s interess-es
das
e]__i_tes
- aQrárioexportadoras se
conciliaram
naQuele morrtento com os i nte-resses da classe operária
em
formação,
e também d_a burguesia industrial
nascente.
Vivíamos ,num Pais mai_s sHnples;
a estrutura org~nica da_ nossa
sociedade era
uma estrutura
ffiaiS_simplificada e
o pacto
sbcfal existia. Lembro~me qUê_,
do ponto de vista
da
an'á_lise
dos
socia_l i_stas, como partido
_a que pertenceu o i 1 ustre
Senador Pompeu de Sousa, a palavra pacto social -...--e está, bem
presente na memória de minha
formação-política- era vista
como ur:n palav_r_ão e não como
uma palavra para- nós, isto não
podia sequer _ser mencionada, e
dizfamos:
"Getúl ia
Vargas,
com o _seu" pacto social" ... ,
condenando em Ge;t.Dllo a co_mpetênci a que tinha para evita r o
pf'~ocesso - -reVolucionár_io
que
todos acredltávamos viria com
a H i stór 1a.
Hoje,
Senador Pompeu de sousa, o pacto- social ganhou
outra conotação.
Hoje não está
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em confrQntc no Brasil a questãO . - do
caprta 1-i Smo _·com _o
soci_a11_qmo. A qL!es_1:ão da r'eVolução fi c_ou adi ada por a 1 S111-"S
ahos, _qUem sabe alg-umas
d'e_cadas, e o qUe_ está em jogo hOje
__no Bras i 1- não é .a confrontaÇao
de ühi21" _mudçfnça rádi cal Oas es~rutura_s sociais e do cont-role
_do.s, meips de_ produção_ com outra; .,.o. que estâ em 'joga·· n_o
Bras U
n?o ~ .soo;: i,_a 1 i _s.,.mo n.ern
capitalismo. Está em· jogo- que
tJ po de cap i ta) i smo queremos
para o Bras i 1 . Es.}:a é a __ gràiide
~-ec;:i são q~e a soc·i edáqe bras 11 e1 r a
tem que
tomar
_neste
rno~;nent_o_:
que_ · t-fpo -de, capi talismo quer~mos. E esse cãpità1 i smo ·mais humano, menos sel'vagem. menos opressor e menos
exp 1 orador.
s6 · pOOemos obter
mediante um pacto s_o€ial.
Sem
ele caímos na
regra d9 ,jogo
bruto, da selvageria, o
fraco
se submetendo ao
forte. Não
tenho nenhuma Qúvida _de que ã
saí da - qUe es"tê PaiS_ deve pro.:.
curar. deve tenazmente encontrar
é de um grande entendimento na c i ona 1 •
a través
do
qua 1 _se possa büscar esse novo
contrato. uma espéc-ie de neocontratual ism,o,_ em que um EStap9· mí_rtimo,
Ufl:l __ E-sta_ct6 ma-tS
enxuto -- possa
ser ma 1 s fOrte-~
no_ ·sentído de_ i_ntervi r em · favor
do_s desprotegi dOs, em favor _do_s__mai_s fracos, em
favor
dos opr 1 mi_dos,
- -- ·
Ê -p-qrqüe- acredi_t_c__ njs:so. sr.
Pr-esidente,
Srs ,_
Senad_or-~s,
trouxe Ê.Questão_a debate mo~
destamente a está Casa,
nestã.
t-ãrde. {Muito bem!)
.

.

--.DUran-te o di ~-c-~rs~---do

JoSé Fpgaça, o

Sr.

s·r.

Pompêu

de
Sous8,
3Q
Sec_retártó,
dfn xa ·a c ade f r a
da
pr>es fdênc i a 1
cru e é ocupada_ pe 1o
Sr"
Ne 1 son
Carne.i r_o,
Presidente.
_ DurBnte p_

discurSo do Sr.

José .Fogaça, o

Sr.

Nelson

deixa
pf'esidência-,
QJJe -~ ocupada peJo Sr. Pom-

Carnefflo,

a cadeira

peu

de

Presfdente.

_da

SecretJrfo~

O

SR.

Sousa,
--

3Q
-

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) -Não há mais
i nscr i to_s..

oradores

Sobré·a mesa, ofício-que será
lido pelo Sr. 1~ Secretário,
É 1 i do o segu-inte
SÚPREMO TRÜ3UNAL FEDERA.L
Qf-. -,nQ- -699/P

de 1990.

Erri-3o_

de novembro

senhor Presidente,
Comunico .. a
Vossa Excelência
que o Suprem_o Tribunal
Federal, em sessão plenária re_ÇJ;lizada no dia 28 do corrent~
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mês, por maioria, deferiu o
de
Segurança
n~
Mandado
21.102-4,
para que a Mesa do
Senado Federal, por seu Presidente, convoque o·senhor José
Rubens Pillar. como Suplente
do Senador 1 i cenci ado Car 1 os
Chiarell i, para presta.-r o compromisso legal, substitui-lo-e
tomar posse perante essa augusta
Casa Le~islat1va, na
forma de seu Reg1mento Interno, em face da perda da Suplência do litisconsorte passivo Doutor A 1 be_rio Hoffmann,
Aproveito a oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço. Ministro_ Néri
da
S'ilveira, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) -A Presidência tomará
as
providências necessárias
para a convocação do Suplente.

(quatorze bi"l hões, cent·o
e
três
milhões, quinhentos e
sessenta mil e
setecentOs)
:t-ítulos.
A matéria será anexada ao p.fí.ciO _n~ S/54, de. 1990, ao
qua 1 se refere.

0-- SR..

Emenda nQ 2
A_c_r_escente-se ao art. 258 do
_Código C i V: i 1, art. :2.s:~ de riafe!-rido
projeto,
o
seQuinté:
paf-ágrafo:
"Art. 258.

PRESIDENTE ( Poffipeu de

Sousa) - Na -presente sessão
terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto d~
Lei do Senado n~ 377, de 1989.
dé autoria do Senador Fernando
Henri que Cardoso, que a 1 ter a
dispositivos da Lei n~ 3.071,
de 1~ de janeiro de 1916, e do
Decreto-Lei n~ 4.657, de 4_ de
setembro de 1942, e dá outras
providências.
Ao pr-ojeto fQr_am apresentadas
nove emendas, que serão lidas
pelo Sr. 1~ Secretário.

São 1 i das as· seguintes:
Sobre a mesa, cOmunicação gve
será lida pelo Sr. -1~ SecretáEffiendas Oferecidas ao P~ojeto
..de. Lei do Senado níl 377, _ de
rio.
1989, que ''altera dispositivos
da Lei n~ 3.071, de 1.11-1-1915
É lida a seguinte
e do Decreto-:- Lei níl 4,657, de
Senhor Presidente:
4-9-tS42, e dá outras providências:
·Tenho a honra de comunicar a
Vossa Excelência que, tão logo
Emenda nQ 1
publicado o acórdão. oporei o
recurso de embargos 1nfringenDê-se ao parágrafo único·do
tes, - cujos efeitos são, por art. 70 do CÓd1 go C1 vil, art
natureza, suspensivos -, con- 2~ do referido.Projeto, a setra a decisão do Egrégio su- guinte redação:
premo Tribunal Federal. que,
por. sete votos contra quatro,
"Art. 70.
concedeu mandado de segurança
ao Senhor José Rubens Pillar
Parágrafo único. Essa·;postulatório de Sua convocação
senção durará enquanto vipara substituir a· nobre Senavere~ os cônjuges e até que
dor Carlos Chiarelli. durante
haja fi 1 ho i ncapaz . "
sua licença,- uma vez que, no
caso, está configurado o pres\Justificação
suposto objetivo para o cabimento_dos embargos, em decisão
É_ de autoria do ·i lustre Prodo Plenário da Corte, relativo fessor .João Batista Vi 1 ela, da
à "existência, no mínimo, de Universidade Federal de Minas·
quatro
votos
divergentes", Gerais, a Emenda n~ 338, que,
previsto
no
.art.
333,
subscrita pelo nobre Senador
parágrafo único:·do RegimentO José Fragêl 1 i, foi oferecida,
Interno do Supremo Tribunal com esse obje-tivo, ao Projeto
Federa 1 •
de Código Civi1, ora em estudo
nesta Casa. Vale reproduzir
Colho a oportUnidade para re- sua clara justificação;
novar a Vossa Excelência a ma-·
nifestação da mais alta estima
"0 espírito do artigo é o de
e admiração~ _ prorrogar a proteção do instituto para além da vida dos
Sa 1 a
das sessões; 29 de no- Cônjuges, em homenagem ao esvembro de
1990.
sena..; tado de dependência em que ador Albe~to Hoffmann.
inda se podem encontrar os
fi 1 hos.
Mas, para 1 sso, sua
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de formu 1 ação ----é- inadequada. já
Sousa)- o expediente lido vai que não cobre a incapacidade
à Comissão ·de Constituição,_ dos- ma i ores de i da de. "
Justiça e Cidadania.
A emenda, aceita pelo ProfesO SR. PRESIDENTE (Pompeu de sor Couto e Silva, que rediQiU
Sousa) - A Presidência rece- o Livro da Fa_m11 ia no· Projeto
beu. do Governador do Estado de Código C1vi1, também foi
da Bahia, solicitação no sen- aprovada pelo relator da Cotido de ser ratificado o pedi- missão Revisora.
do de emissão de vinte e dois
biJhões de letras financeiras
Sala das Sessões, 3 de dezemdo Estado da Bahia para um to- bro de 1990.
Senador Nelson
tal
de
14.103.560.700 carnei~o.
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§ 2R Poderão os

DUbenteS~

no processo·· de hab i 1 i tação,
optar _pelo- regime de comunt)ão universal_,- ainda . que
maiores de setenta anos, se
tiverem comprovadamente vivido como casados no mínimo
há dez anos ou tenham filhos da união."
Uust t fi caÇão
Ã Lei do Divórcio visava tam-

bém, e especialmente,
legalizar_ as uniões de fato, existentes
ao
tempo
de
s·ua
elaboração. Dai o art. 45, que
o~a se reproduz, e Que já agora, coerente com a Emenda n.s!.
, se refere aos maiores de
.s_etenta,
e
não
mais aos
.S!=ssenta.
Apresentada corria. de
2
n
286 ·ao
Projeto de Côdfs;JO
Cis i 1, _e cqm parece.J:' c_ontrár1 9
do texto __ original, o ilustre
Professor Couto e Silva, aSSfm
justifiquei sua aprovaçã~:
"O
pr-o-jeto já prevê- a opção
pelo regime da comunhão universãl, desde que redUzida a
~ermo.
Não há
razão _para
manter-se a disParidade exis-ténte no Código atual, quanto
à
idade (homem, aos 60, mu1 her, ãos 50 anos), p·ara
tór;..
nar obrigatório o regime de
bens, que o Relator tenta extinguir através-dê prójeto"-em
curSo no ·Senado Federa.1 . A
di$tinção não resistirá à i~
gua 1 dade dos se_xos, no futuro
constitucional, A emenda reproduz texto da Lei do Divórcio (art. 45), ihfelizmente
desconhecida de muitas ·uniões
estáveis que buscaram_legalização através do -casamento,
geralmente
_em
pr-ejuízo da
mulher." ( Diário do_Congresso
Nacion~l 1 Seção II, Sup1emertt9
ao n~ 109, 31-8-89~ parecer de
junho 9e 1987).

Sala dás Sessões, 3 de dezembro de 1990. -Nelson Carnei-

ro.

Emenda nQ 3
Dê-se
ao
inciso
II- do
parágrafo único -·do- ãrt. 258 do
Código Civil, art. 2~ do referidoprojeto,
a
seguinte
redação :
-- "Art. 258.
.- .... ' .....

'.'

.....

ParáQrafn único. _ ...... .

r doS maiores de-setenta anos. '1
II
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"Ar-t.
274
A
administração do patrimônio
o Código Civil, promulgado ao
comum compete a qualquer
tempo em que declarava e mudos cõnj uges e as d í v i _das
por ambos
contraídas olher casada relativamente in-_
·br i gam não só os. bens cocapaz, somente permitia o remuns, senão, ainda em falta
g1me de comunhão universal de
----desses, os parti c_u 1 ares de
bens a ma i o r de
c_i nqüenta
aCáda cônjuge,
na razão do
nos. enquanto ao homem esse
proveito-Que caaa qual houlimite
se
dilatava
para
sessenta.
Apresentei, em tem-ver ~uferido."
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se1ho Estadual
da
Educação;
Belo Horizonte; n~ 14,
junho
de 1977. pp. 420/1).

-Depois
de reproduzir di.ta
jus.tificação.
contra __
.elã
insurge-se o Professor Couto e
Silva: "Svcede,_ porém,
que o
termo
"autoridade"
é mu1to
mais sugestivo de poder do que
o "pátrio poder'', cuja modificação semântica vem ocorrendO
po,
pr-ojeto atribuindo
pos
.Justificação
através
dos
tempos.
Hoje,
dois a mesma idade, sessenta.
quando se __ diz pátrio poder,
E, em 1984, fui autor da EmenA redação or_a sugeri da a tende não
se tem a concepção do
da n~ 288 aO Projeto de Código
Civil, elaborado pela Câmara melhor aos propósitos que ins- pátrio poder vigorante no Didos Deputados~ Na ausência .dos
piram o projeto.
relto.
Romano.
Mas
a
relatores oesignados,
os no-·
"autoridade parental" aponta
-sala
das
s-eSsões,
3
de
_dezempara
o
renascimento
dessa
anbres Senadores José Serney· ·e·
bro· de ·-1990. - Nelson Carnei- tiga concepção, pãrá um poder
José Fragel 1 i,
afastados __ da
super i o r,
i ntocáve 1 • Do termo
Comissão Revisora do Código ro.
autoridade
resultou
outre
Civil pelo exercício,
respecEmenda nQ 5
expressão:
o autoritarfsmõ.
tivamente, das Presidê~cias da
República e do Senado,
tocou
Autoridade vem. de . "auget"e",
apresentar parecer sobre as
Substitua-se
nos
artigos aumentar;
a
autoridade
numerosas emendas ao Livro da 380, caput, 282
e
393,
a (auctoritas) ténde à aumentar
sempre os. seus poderes. Não
Famfl-fa.
Acolhi a emenda, nos
expre-ssão autoridade
convém subst'i tu i r
o
termo
termos da subemenda.
que ora ·parental, pela
clássico, pátrio poder, porque
reproduzo,
e assim a justifi- expressão pátrio poder.
quei:
mudou_a sua acepção semântica.
Emenda nQ 6
E também não convém copiar de
outros países certos medi smos
expressão,
nem
se~pre
"A emenda visa aabolirum
Fica rejeitado o artigo 6~ do de
dos resquícios da pretensa su- Projeto de Lei
do Senãdo n~ fellzes. o pátriO poder esta
compreendido sempre dentro dos
periorjdade masculina. do sen- 377' dé 1989'
limites que o Código Civil .lhe
tido paternalista explicável
descrever.
Substituí-lo por
em 1916. Não há como conservar
~ustificação
"autoridade parental" _-oãD padistinção que o
tempo e os
rece
próprio,
porque é um tercos.tumes
tornaram
i nj_usta,
Cou_be ao Nobre Senador José
como reconhece o art. 1.720 do FragBlli submeter à apreciação mo que acentua a preva 1 énc_i a
dos
poderes
dos
país, mas do
Código
Português,
desde o da ComissãQ Especial do Código
Decreto-Lei n~ 496. de 25 de Civil, em 1984,- a
Emenda n~ que o_ simples pátrio poder,
novembro de 1977.
E a essa 278,
de autoria do
ilustre compreendido agora numa forma
constatação se rendeu o Pro- Professor João Batista Vilela, atualizada. Houve uma modififessor Couto e Silva, a idade que visava precisamente a mu- caÇª-q _ ,semântica na expressão,
de sessenta anos. seja para o dar de "do pátrio poder" para não tendo a conotação peculiar
homem, seja para a mulher, não "da autoridade parental", O ao Direito ·Romano ou à Idade
temo_ como manter-se, entretan- -subt.ítulo I-I, no Titulo I.
do Média, o que -poderia- suéeder
"autoridade
to, num tempo em que a aposen- projeto __ em exame. A re 1 evânc·i a com a expressão
tadoria compulsória ê consti- do debate explica -que reprodu- parenta 1".
tucionalmente de setenta anos. za as razões que consagrado
para só referir um motivo. o mestre mineiro: "A designação
Estado admite, como regra, que do-projeto pa·ra o conjunto orAo acolher a
impugnação -dO
deihomens e mulheres,
convocados gân'i co das funções que se_ a- Professor Couto e Silva,
para as funções mais relevan- tr-ibuem aos_pais relativamente xei
expressas
no
parecer
tes, têm condições físicas e aos filhos menores é a
à
emenda
estas
tradi- contrári_o
mentais para postular, admi- c~onal do pátrio poder, geral- Cons 1 derações:
"A 1 éro . çla
Le i
Francesa
n~
70-459.,
de
1970,
nistrar, opinar, julgar. Se um mente
criticada
por
sua
dos nubentes não possui pleno impropriedade. De um lado, não também o códiQO suíço,
por
discernimento e é
tentato a se cuida aqui
principalmente disposição da Lei de 25 de junho
de
1976,
em
vigor
desde
1.Q
contrair casamento com risco de po_der,
mas, ao contrário,
de cair na rede "das ambições sobretudo d_e dever. D~ROi s, se de janeiro dé-1978,
refere-se
autoridade
paternal,_ em
dos caça-dotes e das pescadei- se trata de prerrogativas con- à
ras de mar-idos r-icos",
para feridas tanto ao pai quanto à substítulção-aQ pátrio poder.
r-epetir Washington de Bar-ros mãe, a expressão pátrio é pelo O
código português manteve
Monteiro, os me1os de impedir menos ambígua. A emenda acom- o poder paternal, declarando,
que "na
a
realização do casamento es- panha
a
Lei
Francesa_ nJõ. em seu art ._ -_- 1901,
tão no próprio CódigO. Acresce 70.459, de 4 -dê ju.nho de 1970, Constância do matrim6nico edo poder paternal
ainda que o re~ime leQal já que operou a mudança da ex- xercí_ci o
não é o da com_unhao uni versa 1 • pressão "pu i ssanc;e paterna 1 1 e" pertence a ambos os pais. OS
o
que
torna
a i nda
ma í s
em
"autorité parental e". O pais exercem o-poder paternal
injusti f_icâvel a restrição im- termo autoridade é aqui
tanto de comum acordo. e, se _este
posta aos sexagenários capazes mais indicado por suscitar a fál ta r em questões de particu-de di_scerni r."
·
idéia do serviço. presente na lar importância, qualquer desua semântica evangélica;
e les pode recorrer ao tribunal,
se
Sala das Sessões, 3 de dezem- parental
expressa com
mais que tenderá a conciliação;
bro de 1990. senador Nelson propriedade ·que pátrio o ser. esta não for possível, o triCarneiro.
comum s pai e mãe".
( Conf'o!"'"me bunal ouvirá. antes de decio· filho maior de catorze
Vilela, João Batista; Liberda- dir,
Emenda nQ 4
de e Família; Belo Horizonte; anos, salvo quarido circunstânponderosas
o
Faculdade de Di rei t_o - UFMG, cias
Dê-se ao artigo 274 do Código 1980. p,29; João Batista; Pro- desaconselhem". também o códiCivil, artigo 2~ do referido pósitos na Educação e Sentido go espanhol mantém a expressão
oro i e to. a seçg; i nte redação:
afirde Autoridade; Revista do Con- condenada pela emenda,
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mando

que "1 os h i j os no eman-

cipados están bajo la potestad
del

padre y de la mac;lre 11

autoridade

,

paternal,

Seja

seja

pátrio poder. seta pátrio dever, o principal e que se recolha a lição do consagrado
civilista português que durante vários anos viveu e·xiiado
na Bahia, Antunes Varela, em
seu Direito de Família,

1.982,

ao comentar o artigo
1885 do citado_ estatuto (Os
filhos estão sujeitos ao poder
paternal até a maioridade o~
19.14,

emancipação):

"No

poder

pa-

ternal,
o filho não cons~~tui
objeto da relação. como a coisa representa o objeto do direito de propriedade ou de
usufruto. o poder paternal, ao
invés da propriedade ou do usufruto, não sacrifica o filho
às necessidades do titula~ do
direito, porque funciona altruiSticamente em benefício-do
próprto fi lho. O seu fim essencial consiste no desenvol_vimento físico_ e na formação
mora 1 do f.Llho - art. i . 885; 1
mediante o exerc1cio de uma
função altruísta dos titulares
do direito (de acordo com as
suas possibilidades). Conforme
Abílio Neto e Herlander Martins, Código Civil-Arlotada; 5A
ed;
1984.
p. 1 024. nota 2 ao
ar.t. 1 .885). Por igual o c6digo~
i tal i ano, em seu Título-- IX
do Livro Oella Persa~~ e Della
Famigl ia
que regula noella
Potestá dei Genítori", dispõe
em seu art. 316. que "o poder
é exercitado de comum acordo
por ambos· os genitores. Em
caso de
divergência
sobre
questão de particular importânc·i a qua 1 quer dos geni tores
pode recorrer sem formalidade
ao juiz indicando o procedimento
que acredita o mais
idóneo."

Não encontro razões para modificar
esse
entendimento.
Submeto à apreciação dos· i lustres colegas a sugestão de ser
adiado essa discussão para o
debate que o P~ojeto do Cóctigo
Civil provoca~á quando apretendida substituição $erá objeto de mais amplo estudo.
Sala das Sessões, ~ de dezembro 1990.
Ne)son Carneiro.

Emenda nQ 7
Inclua-se, onde__ convier,
seguinte artigo:

o

"Art. --- _A mu 1 her que exerce profissão lucr~tiva.
distinta da do marido, t~rá
direito de __ praticar todos
os atas inerentes ao seu
exercício e
sua Qefesa. o
prod:.Jto do __ seu _traba 1ho assim auferido, e os bens com
ele adQuiridos, constituem,
salvo estipulação diversa
em pacto antenupcial, bens
reservados,
dos
quais
poderá
dispor livremente

a

[l

com obs_ervánci a,_ porém, do
preceituado na parte final~
do art ._ 240 e nos n.Q.s I I e
III, do ~rtigo 242. ·
Parágr.af-o
único·N_ão
responde, o produto do trabalho da mulher,
nem os
bens a que se ~efere este
artigo,- pelas· dívidas çlo
marido. exceto as contra1das
em
beneffcio
da
família."
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Ao
se
r:.eferi r
à
união
estável, que tem a proteção dõEstado, o texto constitucional
vigente- não distinguiu ~uanto
ao estado c1 vi 1 dos concubi -nos. e assim ao intérprete não
é dado fazê-lo.

A~ emenda, que ora se_ oferece
ao lúcido proje~to de autoria
do- nobrE:l_ Senador _Fernando Hen-_
r i que Cardoso, comple-mentando_
o dispositivo da L e_ i Ma i o r .
disciplinada apenas a dlvisão
dos bens dos conviventes, sem
Just i. fi cação
indagar se um ou os do_ rs. e~ tão
por
casamen:t_o
A 9rnenda visa a manter no_ 1 i gados
texto da leg1s1ação civil o anterior. Tem o cuidado, ende fixar prazos.
art. 246 da Le i n~ 4. 121 , de tretanto,
1962~-- com a -feliz redação
que para que o texto iegal não venha
a
servir
de fundamento
1 h e deU o saudos_o Senador Mi _1 ton Campos, em seu judicioso para procedimentos -~udiciais_
parecer na Comissão. d..e .Consti- levianos ou irresponsaveis.
tui~o ~ JLLstiça _qes_ta Casa.
Finalmente, a nova disp_osiSala das Sessões, 3 de dézem- ção. s_e acolhida. se estende
Direito
das -Sucessões.
bro de 199o.·~ Senador Nelson ao
quartdo da rnorte de um do_s
Carneiro
conviventes. Tal como sustentava, em seu projeto de códiEmenda nQ 8
go, o eminente civilista- Or!nc.lua-se, onde convier, o lando Gomes e consta de emenda
seguinte__ artigo:
aue ofereci àquele livro do
estatuto civil em exame.
--"Art. --A união livre de
homem e 'mulher, como se caSa 1 a das__ Sessões. 3 de _dezemsados fossem, e que perdure bro de 1990.
Senador Nelson
por cinco anos, ou dois se carneiro.
i nterromR i da __ por morte de
uni - dós -'corivl venteS, e a
·qua 1 quer
tempo e">d st i ndp
Emenda nQ 9
prole, faz presumir que a
ambos- p~rtencéfu em partes
Inclua-se, onde convier, o
iguais os bens havidos a seguinte artigo:
partir da coabitação, ainda
que adquiridos em nome d~
"Art.
A
companheira,
um s6 deles."
quando injustamente abandonada pele companheiro após
-Justificação
união por mais de cinco a_nos, pode~á valer-se das
Ao Projeto de Código Civí 1,
disposições deste
código
pra-em ·exame nO senado Fedepara haver a 1 i ment_os de- que
r a l -.-- b Nobre Ser,ad_or Carlos
necessite para a própria
Chiarelli apresentou a emenda
subsistência.
n~ ?_53_, __ ~ssim rediglda:
Parágrafo qnico
Esse
"APós cii1Co anos de vi'db
dir.~_i_to lhe
e assegurado,
em comum,_ como se fossem
ainctç, se tiver filho havi-.mar i dO e mu -, her-, presumemdo de sua vi d.a _em Comum com
: se ser de ambos os concubio. a.l i mentante, "
nós os bens adquiridos a
partir da coabitação, ai~da
Justificação
·que _ n gurem em nome de um
só deles. se um ou ambos os
uina _ le(~ç!e 1912, inclula enconCubi nos .. fõ-rém casadoS, é tre os beneficiários dos actnecessário q_ue a sua sepa- den:t;.ados nas estradas de ferrO
ração tenha sido decre~ada a figura da companhei r:- a.
Em
hâ mais de cinco anos, ou 1947, ao _ingressar na Câmar~
que a separação de fato do dos_ Deputados,
i ovocando
i n. casa 1 dUrE!.
ininterrupta- clusive
a
legislação
rnente. por i gua 1 tempo. "
preVidenciária, tentei defini~
1a como a mulher livre que se
Após
vár1as consídera- dedi c;;_a., como se casa_da fosse.
ç6es,. o parecer do relator a um ho'me 1 i v r: e ( so 1 te.1 r o,
dO Livro de Direito de Fa- des.qu i ta do ou viúvo) ; com --quem
rtií1 ia i:fi:olhia a proposição não_ poder i a -casar, por impedi.;._
do ilustre óarlamentar su1- mento legal. Foi um ,d~us-nos
rio-grandense. ainda
que acuda .. :=:ra o divórcio~ Era_a
fixando outros prazos na destruição da família.
ProcuhipóteSe ac concubinato a- rei .d1Stingui-1a. com severa e
du_l ter i no_,
''.expressão que constante oposição. da figura
se usa tQenas pará di_stin- da concubina, da_ amás i a do hogui r do outro. do .homem e mem casado, da parceira d~ amul he.r 1 i vres".
ven'tur_as fugazes. As resistên-
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termi nau a· prazo para apresenORDEM DO DIA
tação de emendas ao Projeto de
ousadias. No boja· de uma __ 1e i
Lei do Sena-do n~ 335, de 1989,
que
estabe 1e c. i a novos __ i t:"~d_iç::es o~ autoria do senador
Mareio
PRo-JE-Ta DE RESOLUÇÃÜ
de salários para os servidores Lacerda.
que regulamenta o
N.~<. 45.,
DE 1_990 - públ ices
foi possivel incl.u.ir, ar:L 227, § 6~, da constituid1spos1tivos que, em determi- ção,
dando ·nova redação ao
_item
1Rdo
art
..
52
e
7;;.
____
d_p_
nadas circunstâncias assegura(IncluídO- em Ordem-do Dia nos_
vam à
companheira direito _à art. 54 da Lei n.a. 6.015, d~ -31 termos do art. l7:2., I L
b, do
pensão e ao salário fam11ia de dezembro de 1973.
Ftegi menta Interno}

cias foram sendo vencidas,

través

(Lei

n~

de

eufemismos

a-

e

4.069-,- de
11-6_-1952,
e 21 ), Antes lograra

arts.

s~

3.912,

de 3-7;...-~gs-n-;- Acolt')~IJd.o_

que continuasse a
morto o companheiro
v~rias

tentativas

locação~

(Le1 n

legisl~t,_

vas, o Oecretô-LE~i
n.ll.
1.493~.
de 7-12-1971, __ au-torizou o çon-

tribuinte a

pendente,

incluir

como

~e

para dedução no Im-

posto de Renda. de pessoa com
quem vivia há çinco anos e com
que a
lei
impedia que
se
casasse. Passo majs importante
foi a
conquista pela companheira .de usar, se não os ostentasse a ex-esposa, os apelidos do _companheiro (Lei n~.
6.015, de 31-12-1977).
Finalmente.
a Lei n~ 6.515, de 2612-1977,
que regulamentou b
di vórci a·,
assegurou à companheira, depois de dez anos de
convivência,
ou que tivesse
prole, a faculdade de,
qualquer que fosse a sua idade,
contrair ~asamento com
seu
consorte pelo regi me de comu-nhão de bens. Enquanto a
jurisprudência
flutuava,
ora
possibilitando,
ora dificultando as ações de companheira,
todas as tentativas para
lhe
garant 1 r
a 1 i mentes
indispensáveis à sobrevivência,
ora eram vitoriosas numa
ou noutra Casa do Congresso, e
jamais acolhidas por ambas.
Todos esses obstáculos foram
venci dos pe·l a ConstituiçãO vigente, ao assegurar a proteção
do Estado à união estável de
homem e mulher
(art.
226,
§
3~). No momento em que projeto
de lei visa a alterar numerosos di spos i t 1 vos do Cá"d i go c iVll (e não exclusivamente alguns da Lei n..a. 4. 12·1, de 27-862), o legislador não poderetardar uma decisão, que despertava, em 1968. agitados debates na Câmara dos Deputados~
quando da elaboração da Lei n
5.478,
que dispõe sobre ação
de alimen~os e
dá
outras
providências. (Conforme NelSon
Carne i r o;· a Nova Ação de A1 imentes;
1.a Ea., Li v. Freitas
Bastos, pp. 199 e -seguintes).
Sa 1 a a·as-- Sessões. 3 de dezembro de 1990. Senador Nelson
carneiro.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - De acordo com o disposto no regimento interne, a
matéria será despachada à Comissão de Constituição. Justiça e cidadania para proferir
parecer sobre as emendas.
O SR.
Sousa) -

PRESIDENTE (Pompeu de
Na presente sessão

A-o projeto não foram apresenVofa~Ção,
em turno único; do
tadas emendas.
Projeto de Resolução- n~ 45, de
1990,
de autoria
do Senador
A
matéria será
incluída em Fernando HEmrigue Car_doSo, ·que_
Ordem do Dia, oportunamente.
altera a redaçao do art. 16 da
Resolução do Senado Federal n.a.
94.
de 1989, que dispõe sobre
O _SR. PRESIDENTE (Pompeu de limites globais e condicões
Sciüsa)
E_sgotou-se hoje o para as operações de crédito
prazo prev1sro ~o art. 91, § interno e externo dos mun1cí4..a., do Regiment_o__ Interno, _se_m pios e de suas respectivas aul_i_mites
que tenha s 1do i nterp·osto re- tarquias _e __estabelece
condições para a concessão
curso no sentido ·de inclusão e
de
garantias,
tendo
em _Ordem do Dia, das seguinte
m~térias;
PARECER.
FAVORÁYEL, __ sob ii~-- Projeto de Lei do Senado n..ll. 323, de T990, da ·caml_ssão de __ autoria do
106, de 1988_,
-de Assuntos Económicos.
Senador
Iram Saraiva, que esem
q_ue
tabelece .os casos
2
a
indentificação
acontecerá
cri mi na 1 ,
tornando eficaz o
PROJETO OE RESOLUÇÃO
art. __ 5_~, item LVIII,_ da Constituição da República FederaN~ 62, OE 1990
tiva do Brasil,
e dá outras
providências;
(Lncluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 172,
II. b, do
- P.rojeto de Lei do -Seri-a-do n.a. Regimento Interno)
104. de _1989,
de auto-ria do
Senador Roberto Campos,
que
Votação,
em turno único, do
extingue, como empresas esta- Projeto ·de Resolução· n.ll.. 62, de
tais,
as _
que
foram 1990,
de autoria do Senador
deficitárias.
privatizando-as Ney Maranhão. que dá nova reóU liquidando-as; e
dação à Resolução n.~~.. 94, de
1989.- tendo __
- Projeto de Lei do Senado n~
405. de 1989.-.
de autor i a do
PARECER,
proferido
em
Senador Mar-cí o Lacerda,
que Plenário, da Comissão
torna obrigatór_ia a publ icaçã_o
de despesas com publicidade
de
Assuntos
Econômirealizadas pela União Federal. cos, favoráve 1 ao proj etc co·m
as Emendas que apresenta Ce
As _mat.éii_as foram apreciadas n-"-s 1 a 4.
conclusivamente pela Comissão
de
Constituição,_ Justiça e
Ctdadania. Tendo si_do_rejeita3
do_. o Projeto__ de Lei do Senado
n.lZ 1 04,
de 1989,
vai
ao
PROJETO DE DECRETO
arquivo: Os demais, aprovados,
LEGISLATIVO ..
vão à. Câmara dos Deputados,
N.~:. 51, OE 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de termos
do art. 376, e, do ReSousa) ~--Antes de encerrar a Qimento
Interno)
presente sessão, a Presidência
congratula-se com o Plenârio,
Votação,
em turno único, do
porque teve 'uma sessão rica Projeto de Decreto Legislativo
nos temas
tratados e
tamoém n;;. 51. de 1990 (nR- 218/90, na
pelos bons discursos.
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do acordo sobre
Muito obrigado aos Srs. Sena- cooperação cultUral
celebrado
dores, sobretudo ao nobre Se- entre o Governo da República
nador
José FoQaça, que muito Federativã do:Brasfl e o Gocontribu1u,
proferindo exce- verno da- Reptibl ica Democrática
lente discurso.
A 1 emã, em Bras f l i a,
a 7 de
março d.e 1990, tendo

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sou·sa) - Nada ma" is havendo a
"tratar, vou·-encerrar a presente sessão. designando para a
ordinária de amanhã a seguinte

PARECER FAVORÁVEL, proferido
em- P 1 enárl o, da Comissão

de Relaçõês
Defesa Nacional.

Exteriores e
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7
Casa de ori9em), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justi-PROJETO OE DECRETO
OFÍCIO N' S/54, DE 19'90
ça, Que introduz modíficaçã9,
LEGISLATIVO
na estrutura organizacional da
N.2 61, DE 1990
-4~ Região da Justiça
Federal_;·
(Eni regime de urgência. -nos
dá competência ao r'espect f vo termos do art. 336. c, do Re(Incluído em Ordem do Dia nos Tribunal Regional. e determin-a gimento Interno)
termos do art. 172,
II. d, do outras providências, tendo
Of í c_i o
n~
S/54, de 1990 (h"g_
Regimento·Interno)
PARECER
FAVORÁVEL, sob n~ 135/90, na origem), relativo à
Discussão, em turno único,_ do 377, _de 1990; da Comi ssáo
proposta para que seja autoriProjeto de Decreto Legislativo
za_do o Governo dO Estado da
n.~<.
61, de 1990 (r..2 127/89, na
--de Const i tu i ção , Uust iça e Bah1a a emitir e colocar em
Câmara dos Deputados), que a- Cidadania.
mercado 22 bilhões de Letras
prova o ato que autorga perFinanceiraS do Tesouro do E_stado
de
Bahia .
- --LFTf?Amissão à Santa Luzia. Comun~.ca
6
ção Ltda., para explorar! p~lo_
(Qependendo de parecer) .
prazo de dez anos, sem d1re1toPROJETO OE LEI DA LÂMARA
de exclusividade, serviço de
N& 100, DE 1990
radiodifusão
sonora
em
freqüência modulada, na cidade (Em regime de urgência, nos
8
de Luziânia, Estado de Goiás termos do art. 336, C, do Ra(dependendo da votação o Re- gimento Interno)
Votação, em primeiro turno,
querimento nA 468, de 1990).
da Proposta de Emenda à -ConsVotação, em turno único, do tituiçãQn~ 5. de 1989. d~ auProjeto--de Lei _da Câmara n~ tor i a do Senador- Ne 1 so-n C-ar1 oo,
de_ 1990 (rr2 4. 759/90, na neiro- e outros Senhores Sena5
casa_ de origem), de iniciativa dore_s. que di-spõe sobre a redo Ministér:_lO Público da União muneração do~ deputaOos e~ta
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
que 'dispõe sobre a c r i ação das duais e dos vereadores.
Ns:. 80, DE 1990
procuradorias nos Estados de
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Roraima e Amapá e dá outras
(Em regime de urgência, nos providências,
Sous-a}
-Estã encerrada
a
tendo
termos do art. 336, c, do Resessão.
gimento Interno)
PARECER FAVORÁVEL, proferido
em Plenário, da Comissão
Votação, em turno único, do
(Lev8nta-se
a sessão às
Projeto de Lei da Câmara n&
_
de Constttuição, Justiça e
17 hdr'ãs- e 45 minutos.)
80. de 1990 (n~ 3.681/89. na Cidadania.
4
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SEÇÃOJI
QUARTA-FEIRA. OS DE DEZEMBRO

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 198• SESSÃO, EM
4 DE DEZEMBRO DE 1990
1

>

ABERTURA

~

1.2

R~ública

à

deliberação

do Senado a esco·) ha de nome
~ndicado
para
funçâ·o· cujo
p~ovimento_Qepende

aquiesc~ncia:

prévia

de

sua

N~
220/90 1n~ 872/90, na
origem). referente a esco ....

lha do_Sr. Jor:-ge Car_los Ri-

Oeiro, Ministro de Primeira
da.. car.reira de Di-

Classe.

plomata,

função

Br~s

i 1

do Requerimento

384. de 1990, do Senador
José Paulo Bisol.

nador do Oistrtto Federal

1 . 2 . 1 - Mensagern do senhor

Submete~do_

n~

1 . 2 . 4 ...:: Mensásem Oõ- Gover-

EXPEDIENTE:

Presidente da

constantes

para _exercer

a

Embçixador do
junto
à R,epúb 1 i ca
de

NR.
GAG;

146/90-DF

(!'iR. 119/90-

Cr'i ã -carpo dé
Secr-etário- Extràófdihárío.

57/90. - qU:!=

1.2 .5

Comunicação

da

:~_Pr~zo

para apt-éSé:r'ltãÇão deemendas ao Projeto de Lei
do"
DF
r\.Q.
67/90,
1 ido

anteriormente.
~.2.6

- Leitura de Proje-

Or1ental do Uruguai.

tes

1.2.2 - Aviso do Presidendo
Supremo
Tribunal
Federal

- Projeto de_ L e i do Senado
n,Q_ 222/90,
de autoria do
Senador _Mareio Lacerda. que
dispõe sobre o __-exercfci o da
ati v idade económ i ca de venda _d~ bi 1 hetes 1 otéi-fc_os.

te

N~
S/59/90 (n~ 149/90~ Da
origem), comuDicando
que

aquela
C_orte j_uJgo_l) procedente a A_ção Di re_j:a_ c;:le
Irí-..:.
constituc1onalidade n~ 41-i
e declarou. inconsti tucionáJ
a
expressão "e ao Mini sté-ri·o
Púb1 i co ..
E.stadua l",
constante do ~rt. 3~ da Lei
n.a 7 . 71 1 , - de 2_2 de novembr-õ
de 1988,

1.2.3

Aviso do Procura-

dor-Geral da República

N.Q
399/90, encaminhando
esclarecimentos
prestados

pela

Procur-ador i a Gera 1"-da

República sobr_e os quesitos

- ~rojeta de Lei do.Senado
n!!. 223790. de aut_or i a da
Senador
Nelson _carneirq,
--que-a-ltera dlspQsitivo da
Lei nR. 6. 8_17, de 9 de_ dezembrO ·de- 19Ero,--1J-a·ra O -~fim
de
incluir
entre
seus
beneficiáríos o~ Agentes de

Fiscãl fzação.

··

-· _

1.2.7- Requerimento
NA

471/90.
de autoria do
Mauro
Benevides,

Senador

na origem), submetehoo
à de 1 i beraç:ão do Senado-- o
Prgjeto de Lei do -oF n 12

Presidência

Estatuto da Ordem dos Aq_vo-

gados do Brasil.

~

- Projeto de Lei do senaao
n!!. 224/90, de autor i a do
Senador Francisco Rol1emberg,' quê-al-tera a·
Léi
nJ<.
4.215,
de 27 de abril de
1963 .___q_~e di spõe sobre o

sol i citando- -a_ tr.ansçrjçã-o,.

nos Anais do.Sénado, do artigo- do Senaâor Má ri g·.coVas
pub1 icado no_ jornal .O Esta-

do _de

S. .Paulo, de 1 Q de
dezembro de i 990. ftit i tl.ll ado "Tt"adiçã.-o e IndePendên-

cia". referente à formação
de blocos parlamentares,

1 .2.8
- Comunicação
Pr-esldência

da

Of fc-i o fi.ll
1sso..
. Cn•
origêril), a-través do
o Pre_S..ipente
do- Banco Centra 1 _do Bra_s i 1
soliclta autori~ação para
que o Go_verno. ·pp Estado- de
São Paulo possa emitir e
colocar no rnercado através__,
de ofertas_ púb li c_as.
.tr.ês
bi lh6es,
trezentos e se·rs·
mí fhões. setecentos -e, "dãzen·ove rni_l
e oJ_tocentos _e
vinte_ e _u_ma Letras _F_tr)ance i r as . do . T~souro ,c~aque 1e

Recebi mEmt_o

s/GQ, ·

de

18.062/90,

do

na
qual

estado.

1 .2. 9

Expediente

·

Discursos

do

SENADOR _JAMI L -HADDAD....... Es-:..

quema de

seg_ur~nça do,_ Pre-S1 dente GeOrge -Bush no cCon---

gresso Nacional. Aquisição,
pe-1 a Embraer-, de sup.ercom:

putador.

Relatório da CS
FI RST BOSTON -sobre o- cteSeti;..

volvimento .de um planO
retor de privatização.

di;..
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EXPEDIENTE

CENTJIO GIIA.FJCO 00 SEIIIADO ~DEIIAI.
iMÃMO DO CCNeG•sso NACIONAL

PASSOS PORTO
do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Adminrstrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
D~retor lndustri::tl
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Impresso sob • responub•hd•de d• Mea do SenMto Feder•l

'D~retor-Geral

SENADOR

MAR.CONDES GADE LHA

- Cóncrusóes do

4~

so
Bras i 1e i ro
de
Fi na. rea 1 i zádo nó

Janeiro._
SENADOR

Reunião

HUMB~~Tb

·cto

Con9res:-

Ou ,-mica
R i o -de·

LUCENA -

Entendimento

Nacional.

de Decreto Legis-

tex_t,o. _·do -acordo sobre cooperação· cU1 tUi"-.a1 ce1ébrado
entre o· Governo. .da_ Rep_úbl ica ·Federat·íva do Bras i 1 e o
Governo da República Democrática Alemã, em Brasília,
a 7 de ~arço de 1990. Aprovado, A pr·omu 1gação.

Projeto _de Decreto Legislativo nQ 61, ,de 1.990 (nQ
127/89.
na- Câmara
·dosDeputados), que aprova o
ato ~QUe outorga_ perm1 ssão à
Santa
Luz i.a
Comun i caçã6
Ltda., para explorar. pelo
prazo ·de dez anos, sem direito
de
exclusividade,
serviço de radiodifusão so-·
nora em ·tre_qüência modulada, na cidade de
Luziânia,
Estado" de GOiás. Aprovadi?, após parecer,da co_mi_sSêo competente. A promulgaçaQ.
---' ' 1
-_o

Projeto · de ·.Lei d.a ..Câmara
80.
de
1990
-(n.c.
3. 691/89,
na Casa "de~ -·o r ígem), de 1nlc1at1va oo Super1 or Tribuna 1 de r.Just iça,
que 1ntroduz modificação na
estrutura organizacional da
4~ Região da Justiça
Feder-al, dá competência a-o· res-'
peciivo TribUnal Regional e
determina outra~ providências. Aprovado. A sanção.
n.c.

Projeto__de
1 ao..

de

Lei da Câmara
199'0

···············-*··.:-·······~-~---·:··

( n-"

Cr$ 3.519,6..~

Trragem 2.200-exemplares.

na Casa dS oriirJiÇíatíva do MiPÇJbl_iÇ:o_ çi?_ União,
-que d 1 spõe sobre a c r i anção
das procuradorias nos Estados de Roraíma e Amapá e dâ
outras, providências. Aprovado. A sanção.
4.759/90,

_oe
-!1-!st~r;-_io

-gem)~

Oficio

lativo nA· Si .. Qe
19'9o" (nA
21-B/90,
na
Cârria'ra · -dos
DeputadoS), 'que aprova
o

n..c.

Semestral ....... .

nQ

S/54, de 1990
na' origem), relativo a proPOsta para que
seja autori"zado o Governo
do_Estadó da,Bahi?_~-~~1tir
e co_locar em mercado __ \!'_in-fe
e dois bilhões_ de Letras
Financei~~s do
Tesouro '-do
Estado
da ·sahia
L'Fi:.
- BA. AProvado, nos termos do
Pr_oj e to - de Reso 1 ução n-'l
67/_90, após' usarem cla 'Pala-·
vra os Srs. Odacir Soares.
J~ta~Y. Magalhães e Çid
Saboia de Carvalho. A Comis-são Di retora para redação
final ..
(n.2 135/90,

1 .3 -ORDEM DO DIA

Projeto

ASSINATURAS

Redãção final do P~ojetO
de Re~olucão n.c. 67/90. Aprovada.' ,A promL:Jl gaçã? ~ ·
Propostã de- ~nle!rlda ·a 'cons-tituição n..c. 5. de 1sag, de
autoria do Senador Nelson
Carneiro e outros senhõres
Senado~es, que dispõe sobre
a remune~ação dos deputados
estaduais e dos vereadores. Aprovado, com .emenda
em primeiro.-;turno.apó~_uSa
rem da palavra os Srs. Fernando .. Henri. que . Car'doso,
Mauro~B~nevides, Odácir _so:.
ares, Pompeu de Sou'sa .- .Mar.coMaciel, Meira Filho e
Mauricio Corrêa.
1.3.1- Questão de ordem

Suscitada pelo Senador odacir Soares,- e respondida
pelo Sr. Presidente, sobre
a.perda da suplência do senador Alberto Hoffmann.
1.3.2--- Ordem do Dia (con-

t i

_DuacZio)

Projeto

de

Resolução n-"
de autor f a -do
senador Fernando Henrtque
Cardoso, que altera a redação dq ___ art. 16 da-Resolução
do Senado Federa 1 n-" 94, _de
19.8-9,
que dispõe sobre 1 i mites globais e condíções
para as operações de créd1-ro -i-nterno e externo d·os
municfpi~os
e àe suas --r-es.:.
pectivas autarquia-s e estabelece limites e coridições
para a concessão ·áe garan-'
tias. Votação · adiada por
- fa1 ta de quorum,. .apôs usarem da palavra os ·srs·. Marco Maciel, Ronan Tito, Fernando ,Henriqué Cardoso" e
Ney Maranhão.
45 i. de 1 990,

Projeto de Resolução ·n-"
do
Senador Ne~ Maranhão, que
dá nova redaçào à Resolução
nQ
94,
de 1989. Votação
adi ada p_or
fa 1 ta de quo-

62, ·de- i 990, de autor1 a

rum.

1'.3.3,._.-, DiScursos após
-

Ordem.do Dia

·a

SENADOR RONAN TITO--- Ap-reciação, pelo Congresso Nacional, do veto presiOenCi.a_l ao Pr.o.j~.to_ de Seguri·dade Soei a 1 .
SENA!YOR . JOSÉ l.GNÁCI.D F.ER~,

REIRA ~ Concessão. pelo Senado, ~ _de___ 1 i cença requer i da
pelo _Supremo. Tr.ibunal F.édera 1 para _d~r:-. pr_ossegu i menta
de processo cohtra s. Ex~

SENADOR ALMIR GABRIEL
Implantação da previdência
prfvada no Dais, nos moldes
do Chile.
SENADOR

MARCID

LACERDA -

Martiniano
Apelo- aO sr_.
Laura A·mara 1 de Oliveira,
Pres 1dente _tja Rede. Ferroviária Federal S/A, para que
pão permita a suspensão de

Quarta-feira 05
linhas,

como

-forma

saneamento.

de

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES Situação dos
engenheiros
frente ao plano económico
do Governo Fernando Collor.
SENADOR NELSON WEDEKIN Invasão dos índios Xoklenti
e Kaigang ao canteiro de·
obras da empreiteira C.R.
Almeida,
contratada para
construir ~ represa Ibirama
Norte. em Santa Catarina,
·exigindo o cumprimento de
acordo feito entre a Funai
e DNOS sobr~ suas r~_servas.
SE~ADOR
LOUREMBERG NUNES
ROCHA- Integração das_ Uni-_
versidades e empresas para
o desenvolvimento tecnoló-

gico.

SENADOR

ODACJR

SENADOR CIO SABÓ!A DE CAR·
VALHO - Visita do Presidente dos Estados Uni doS -ao·
Bras i 1 e ao. Congress.o Na c ional.
SENADOR MÁRCIO BEREZOSKI Desapropriação de. minifúndios em Sahta Cata~ina para
a )nsta1ação- de campo
instrução do Exér:ci.to ..
~

Comunicação

Presidência

de

da

designa.

ENCERRAMENTQ

2 - ATA DA 199• SESSÃO, EM
4 DE DEZEMBRO DE 1990
2. 1

ABERTURA

2.2

EXPEDIENTE

2.2.1 -Pareceres
Refer_e.n.t.e.s
matérias:

as

N~

10/90, do Presidente

vaçãO do- Pro_ieto de Lei

da

Câmara· n.ll. 82/90, qve' di si)õE;!
sobre a
comp'tementação de·

apoS'errtactori_a ~de ferro:viâ-.
rios e dá outras providências.
2.2.3

comun;cação

-

Presidência
;....- -Aberi.ura

da

prazo de
cíhÇo 'd_l ~~ ·;.1ar~~· 1 nterpos 1·çã6 dé re.curso·. por um dé- _c_ i mo da comp_os i ç:ão c::la_ Casa,
p·ara ·t~oe os ProJetes de t..e i,
da 'Câmara n~. 82/90 e dó Se·nado n~ .354/89, sejam apreciadas pelo Pl ená_r i o. ·

- Requerimentos
-

-

.

-

474/90-.--de urgênCia,pará o o·ffc_io--"~~' n~ 55!90,
do~Senhor.Governado~ doEstado de Mina~ Gerais, solicitSndo autori4ação do Senado Federal. para emitir
8.982.516.993 Letras FinanCeiras do Tesouro de
Minas
-

N.ll.

Gerais- LF'T-MG, .. equ,valen-

neste . .,. . _dat.a ..

te.

_a

118.528.351 Bonus do Tesour:o _Na c i o na 1 -, BJN.
· -~

N.ll.

o· acondi__cionamento, -a· 'cole--

ta, o tratamento, -o- trans·~
porte e a destinação final
dos resfduos -de serviços de
·

- N~ 8/90, do Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais,
comunic-ando a aprovação do Projet·o· de ,Lei
dõSenado n~ 354/89, que dispõe sobre o acondicionamehto , a coleta. o tratamento, o transporte e~ desti-

475/9or·de urgência,
n~

132/90-

0F
(n~ 104/90, na_ o_rigem),
relativa. à
proPosta cara
~ue seJa alterada a Resolução n~ 186, de 1987, que
rerr·a ti fica a Raso l ução nS<.
264, . de
1986,
do Senado
Federa_t·.

SENADOR HUMBERTO LUCENA 84.il. Cohférência ·oa União
Interparlamenter realizada
no Uruguai. Transformações
que passa o_ mundo na década
de 90.

- Projeto d_e , Re?o l"U'ç"~o n.R
64. ·ae 199b·,:· que suspende a
~~e~ução

-as-

doS

artigos 84 e

da Lei
n.l2.
2.45_4,
âe
1977,
do Município. de São
Caetano do sul ,
EstadÇI de
são Paulo. Aprovado. A co-

missão Oi r_etora para a
dação final.
-

Maté~ias

7673

Comunicação

Conv~cação

de

sessão

da

eX-

traordinár-ia a realiZar-se
hcje, às 18 heras e· 5 minutos, com Ordem do Qia_ que

designa.

·

·

-

·

2:4 '- ENCERRAMENTO

3 - ATA DA 200• SESSÃO, EM
4 DE DEZEMBRO DE 1990
3.1

3.2
3.2--:1

ABERTURA
~XPEDI

.-7

ENTE ___

J:te.Q~ertmentos-

--- ~~ 476/90.--- de urgência,
par·a o --CJT íé i o nQ S/52. - Oe
1990,
(n.c:
17.945,
ha
origem), no sentido de
que
seja autor_i_:;aqa _a_ ~r~f_e_i tura do. Munic1p1o de Sao. Paulo ( SP) em.i ti r e_ co·l oca r no
mercado. _atray_és dE;!. of~rtas.

PúblTcã_S,seis
bi 1 hões,
cento e noventa e
um nii r-'
hões. 9uatrocentos e ~~7~S
sete_ m1 1, seiscentos e noventa· e düas Letras E·rnan:.

ceiras do Tesouro do Munícípio
São PaUlo (LFTM-

SP) ~.

de

N.2. ,4_77/9,0,' de urgência,
parã o OfíCI_o n~~._. S/58, de

1990, -. (n.s~. · 18.053/So,
na
origem), qu~.so1\cita aúi:à...!:._

~~~~ç~Ônig~~:-1~~: ·~a~{~~li::_

PR possa_ contrat~r operação
ae crédito junto à :C.;n xa·
Econ6mi à1 Fe·aer-a 1. ·,' n_o val of
equ_ivalente a 19.279.193,89
BTN-,
pàra
os fins -que
especifica.

Discurso do Expe-

2.2.5
di ente

2.3.1

2.3.2

Presidência

de

2.3 -ORDEM DO DJA

seguintes

- Projeto de .Lei do S.ená.do
n.Q 354789, ·que di_spõe s,ob_r"_e

saúde.

-

da ·comissão de Assuntos 'so- ·
cfais,
comuriican-do a apro-

para a Mensagem

Convocação. ·de sessão extraordinarla a realizar-se·
hoje,
às 17 horas e 45 minutos~ _com .•Or:d,em do Di a que
1 .4 -

nação fi na 1 do_s res i duas de
ser'{i_ço_~-~~'? saúde.

2~2.4

SOARES

Desfecho do. segundo turno
das eleições governamentats
nos estados.

1.3.4

Dezembro de !990
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3.3- bROEM DO DIA
Requerimento

n.ll.

477,

de

19_90; 'dê -á-utOr'fa 'dô SefiadOr'
Jutahy Maga 1 h-ãeS ~ . so l"i c·;:..-·tando, nos termos ~egimêh~
tais, a· tramitação CÕnjunfá
dos Pro~etos de Lei do Senado n s 20, de 1984, 309,
de 1985. 220. de 1986. 382
e 409,
de
1989, e 59"; dé
1990, de autor i a dos
Seni:!-:
dores
Nelson
Carneiro,

Heráclito Ro1lemberg ,- · C~sar

ca 1 s, Mar--cos Me!1dõnça e _Ney·
Maranhão, que dispÕe sobre
assistênr:;ia ao idoso. A-

a

·

~:~rovado.

re-

aprecia-

das apõs.a.~~~m do ~ia

3.3.1

-Ma-térias anrecta-

das após a Ordem do Dia
Requerimentos

Requerimentos ·n.l2.s 474 a
475/90, ·11dós- ho Expediente

dos.

QOs.

PreSidência

·da presente sessão . .Aprova-

n.l2.s

476

e

fidos_ no Expedfente
da presente sessão. Aprova-477/90,

3. 3 .. 2

Con»Jn t ca.ção

da

7674

Convocaçã_o _de
sessão extraordi-nária a r_eal izar-se
hoje
às 18 horas e ·g ·minutos~ com Ordem do
Dia que

designa.

3.4 -

ENCERRAMENTO

4 - ATA DA 201• SESSÃO, EM
4 DE DEZEMBRO DE 1990
4.1

ABERTURA

4 .-2

EXPEDI ENTE

N.~<.

478/90, -de Urgêncí a.•

para o Ofíci.o n~_ S/51 , __ de
1990.
reJa-t-ivo·--à proposta
para que seja au):or'\zado .,.o

Governo

do . Estado

do R1o

Grande do Sul_~-- e[Ilit1r

.e.

colocar no mercado. atra_ve_s
de
ofertas
_ Púb-1 i càs,
118 ... 22o-.15_6

~ N~
- =

limites g 1 oba_i s

_e_

Letras

Finan·:-

cei r as do Tesouro· ·do EsJ:ad_O
do
Rio Grande· do Sul-:-Lf'i-··-

RS.

05

4.3.1- -_Matérias aPrecia-das após a orçle!m do Dia_
__

479/90. de urgência,

para c Proj_eto de Res_oluçã.o
n.~<
66/90, qúe diSPõe-sobre

condi .ç-ões

Requerimentos
n.><.s 478 e
479/90, lidos no- Expediente
da presente sessão. APrpva-

para as operações de credito Internas dos estados, do
D~strtt.o Feder:al, dos munici pi os e de SuaS- respect ivas autar-qu1 as_ e_ estabeJ ece
1 1 mi tes e_ condições_ para·
a
concessão_ de- garanti as.

dOs.

_----

- _-__ -

4.3.2 --Designação da Ordem--do Dia da próxima .sessão

4.3- ORDEM 00 DIA

4.2.1- Requerimentos
-

Ouadã~feira

DIÁRIO 00 CONGRESSO Nt\CIONAL(Seçlio li)

Dezembro de 1990

4.4

ReQuer--i menta nJI. 442/90, de
autor-ia do Senador Ney Maranhão,
solicitando,
nos
termos _regimentais,
a incLusão
em Ordem do Dia dos
Pr_ojetos de_ Lei
do Senado"
n.><.s 344/89 _e- 38/90,
regulamenta c art. 23, ihCiso
VIII,
da
Constituição,
e
dispõe sobre.a obrigatorjedade
de órgãos da Administração. PÚblica _Federal real i_z_arem
suas. compras na
Companhia Nacional _de Abastecimento-- CONAB, e dá outras
providências. Aprovado.

5

- RETIFICAÇÕES

- Ata
1 izada

-_que

ENCERRAMENTO

da

162ll SesSão.
em 23-10-90

rea-

~--~ta
da 168~ Sessão,
1 1zada em 29-10-90

rea-:

6 - MESA DIRETORA
7 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
_DE PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSOES COMPETENTes

--------···-·-

A ta da 1981:!: Sessão, em 4 de dezembro de ·1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legisla.tura c
Presidência dos Srs.: N elsori Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS

14

ACHAM-SE

HORAS

é

"30 MINUTOS,

PRESENTES

OS

SRS.

SENADORES:

Nabor
Júnior- Odacir Soares
- Ronaldo- Ar"agão --_Ami·r
Lando
~-~cão Menezes- Almir Gabri~l
- Moi sés- 'Abrão - Carl o_s 'PatrocíniO
Ãn~ônio
Luiz'MayaA 1 exandre Costa ·- Edi s'on Lobão
Chagas Rod~1gues ~ Hu~o- Nãooleão- ·Afonso Sancho - Maur_o
Benevides
-- Lavoisier Maia Mar-condes Gadelha
Humberto
Lucena
Marco Maciel - Ne~
Maranhão-- MansUeto_de Lavor Carlos
Lyra -Francisco Rol1 emberg - Louri va 1 Bapt i st_a_ -~
Jutahy Magalhães - Ruy Bãcelar
- Gerson Camata - João ·Calmon
- Hydeke 1 Frei tas -~ Jam i 1- Haddad - Nelson Carneiro ~ Maurício
Corrêa
S'e\iero' Gorriés_ ~
Mário Covas - Iram Saraivã
Antônio Alves - Pompeu de Sousa - Robert-o Campos Lourem-berg Nunes Rocha - Mendes Canale- Rachid s-ãTOãhl1a o-er-zr-=Wilson Martins- Leite Chaves
- Affonso Camargo ..,._,.Jorge Bor-nhausen Márcio Berezoskí .José Fogaça.
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- A lista
de presença
acusa
o
compareci men-ro-·-de 47
,Srs. Senadores. Havendo- número

~egimental,

ses-são. -

declaro

SO_b a proteção de Deus,
ciamos nossos trabalncs.
o Sr.

1-~

Primeira Classe,
da Carreira
de Diplomata.
para exercer a
funçãO de Embà i xãclór ~do" ·sr as i 1
junto à RepúbJica Orientál do
Uruguai , nos t*ermos dos _ A:~:ts..
56 e 58 -do Regu 1amento de PeS.soal do Serviço Exterior, baixado pe 1 o _ . Decreto n.~i. 93.325,
de 1 ,g_ ·de ·outubro de 19.86, · e de
acordo
·com
6
- -uecr·eto -nJ<.
99.578, de 10 de
outubro de
1990.

aberta a
i ni-

_Sec-r-etário prOcea_erá

à leitura do

~Expediente.

É l>do csegu1nte_

.EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DI\ REPÚBLICA
SY.bmetendo à de 1 i beração do
Senado a escolha de nome indicado. pa"ra fubção cujo proV; mento depende · de sUa prév_i_a
aqun~sç::éncia.

--

MENSAGEM NO 220, DE 1990
(NQ 872/90, na origem)
- Excelêntfssi-nios- Senhorias Meinbros do S_ena-do Fede-ral

De

conformidade
com
o Art .
52, i nc i so I V, da Cons ti tu i çãb
Federa-l, tenho a honra de submeter_ "à _·:aprovação ·de Vo_ssÇis
Excelências a escolha, que- de_sejo fazer,
do Senha~
.Jorge
Carlos
Ribeiro,
Mlnistro de

Os méritos do Erriba.ixad·o_~ .Jorge Carlos Rtbefro, que me
induziram a esco-lhê- 1 o
para o
desempenho dessa elevada_ fun~
ção.. .constam da anexa informação do Mimstério das- Relaçõe-s
Exteriores.

·

Bra-s f 1 i a,
3
de dezezriórO -de
--Fernando Co11or.

19Efo~

INFORMAÇÃO
curriculum Vitae:
Embaixador

b~iro.

Jorge

Zurioue/Suiça,
nat-o-, tle,_- acordo

Carlos Ri-

( t:was 1 1€ i r o

com

o

a~_t.

129.-lnc1so III, da -constltuição de 1946) .~·15 de
abri 1 de
1935.
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F í 1h o

de João Emí 1 i Q _R 1beiro_

e
Alice
Rose
Ribeiro.

Marie

Eckard

Curso de Preparação _à_ Cãrre ira de Diplomata.---Instl_tufO Rio
Branco, 1957/.5 8 .__ _ Bachar:el
em _Ci__~ncias ,J,uri.di_cas e
Sqci a is_,
Facul daQe áe"
Direito da _Universidade F_e_oe:-_
ral
do
Ri.o
~d_e.Ja__ne_iro,

'955/59.

-

.

-

curso. _de _Ci_vi 1.1~_gçij.o Fi"'~rjce
sa. Um vers i da de de. __Sor_bohne. ·
Paris, 1954.
curs-o de A_pe_rfei_ç:oamen~t-o de_
Diplomatas.
In~'t_itu_tQ
Rio
Branco·, 1960.
C6nsu1 de Te-rceira C1a:;;se. _.22
de janeir_o _de 1959.
Cônsul de Segunda_ Colasse, merec:l menta, 30- __ d_e_ se_t.emQro ~d~_

1961 .

1967/68

Representante do -M.i n1stér- i o
,das Re 1 ac;õe-s Exter:i.ores _ _j unt_o
ao
Min1stério
àa -Just.iÇa,
19J>4.

Có ;-·- P'a·r 1s:

Comissão da Organização das
Festivi_dades do .IV Centenário
da- Cid"ade do Rio de-Janeiro,
1964 (membro).
·- ·

Reunião de Per i ~os_ Governamentais para Estudos de c-ôõPe-ração
em Patentes.
Genebra,
19_68 (delegado).

VI I-- Seffil'nãr·; ci fnt.ei-naci on8_l_
para Diploma_tas:
~-Salzburgo,
1964 ( rep~esentante) .
. _

I I I
Sessão de Mam.if-itUra.do5.
UNCT AD, Genebra, 1 968 (.de 1 egado-suplente).
_ ,
_

I I

Assis_tente
do __Çhefé da_ Di vi--::,
são do Pessoal, 1959.
Gabinete do Mi_nistr_o de Estado em Brasf,-{a,- 1960/19_6J
Auxi 1 i ar do -chete _c!o .. Departamento
_de__
_~d_mi ni st._rã_ç_ão:,

19õ3/55Chefe da Di vi são Pe.

çó~es,

1971/74.

S::Pm!Jn'[c-~-

·

Secretário de Controle Inter-

no,

1967/66.

lnspetor-Geral do Serv;-ço Ex-ter.tor. 1987/90. __ _
Secretário-Geral de Controle,
199'0.
Marselha,

1961/63.

Cônsul-Adjunto,

In_t-ergovernamenta 1
da Un_es-:1968/59 e 1"970/71
(presidente).
_
·

d~

"ó6~ Autor,

Sessões d_o_,.Cpn5el)1o E.çonôfrjtco
das Nações Uni das,
Gen9brá. .·

_AOmjni__st_rp_ção p_a
anal ~d_o
T_rab;a 1 h_o
( OIT).Genebra,
'1":_9~?- 'C~~1-e.~9-do--s~p1 ~~;~e-~ ..

II
UNCTAO,
(ffiem.bro).
.
-.
'-.

_Cqnselho

_~de

o-rgãrrí±àçãó

r_nt_erna~i

a-

Sessões

da Junta de Coinérci·a
da. UNCTAD,
Genebra, ._1966/6S (delegado}.

S.L;IbCOfnf té
P"e'rmi:iriente de ProdL!tOS de. ;Base da_ UNCT AP.~. Penebfã, 1966. {deleg~á_O'-sup1ente):.
--s'esSõe!s~ "(;jà :com·fjs-sãCi de Tran~s
Dõftê_s- M'âr'(t__·; mO?- da _ UNCTAD.
Gerlebra-;
196.6/67
(del_egado~'-!.P l _ enwJ _.
- -

Gr'uPo de Pr_efe-rênci as da UNeTA/). G~nebra, 1966 ___ (d€Jegaoosupl ante).- ·
-·
·VI . Rod. ã.cta _de NBQQ-Cl ~çO_~s--co::.
tner-Ci à is 0_9: !'-c;,9_r:""dÇl G_~ra 1 ~obre
Ta r 1 fas
ACuane i r as. e Comere i o
(GÁtt); Genébra, __ 196P __(de1ega-

doJ,_

Po-1 ft 1 Càs
_11 ant iGATT. - Çienebrã-;
19-66 (observador).
Grupo

Chefe do cerimonial da Presidênc.ia da RepúbUCa:: 1974/81.

Comi ss_ão
_O i r e i to

(presiden-

XX -Ã_5s9nibléfa~ Ger_al daS NQÇSe:s-----un i das_ , Nova v-o-rk,
1965
{membro).

e Desenvolvimento

Ministro de Primeira Classe,
merecimento, 12.. _de _junhQ. _d_e
1978.

.

~XV s~~ão das Partes contra.~
tarites do GATT, ~enebra ... _.i968
(de! egadb-$Up 1- ente) .
"-"

Conselheiro,
mer~imento,
de janeir:o _de 197::L_

1975.

tei)".

Conferênc·i a !nt€Famér fcati-a:
Rio de
Janei1965 (coor.de.D.a.dor)_

ExtraordiM~ria,

ro,

-C-briferéhC;
Internaci o_na 1 do
Traba 1 ho.
Genebra.
19Õ6/G8
( d~ 1 ,ega.do) .

Ministro de _SegUnda Classe.
merecimento,
18 _çle _ma_ i o __Cle

1~69/70

e

Es'!;aqq_ .e" c;to corpo ,D._i.plornâtico.
19.60/66 ( rit~mi~WO) . _
_ - -~

Primeiro Sec_r:etár_io, _merecimento,- 31 de março Q_e 19:'70.....
1~
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de

dump;ngn do

Grupo de Trabalho sobre Madei r as e Produtos
F_l Çlr_e:;;ta is,
UNCTAO/F'"Ab,
-- G-en·ebra,
1966
(delegado).
ConferêriCi.a .In1:ernaciona1 de
Azeite de __ Qlíveira,_ d.a ..l,JNCTAD.
Genebra,___ 1967 ( obs_erVac;I_Q_r) . ·.
Re_uni ão do Grupo do~ "77 1~ çla
UNCTAD, Argel, -1967 (membr-o),

Confer-ê'nCi a
de Revi são das
Genebra,
Delegação Permanente,
Segundo Secretário·~ .. ConVençQes de Prpte_ção da ,_~ro
priedade
Intelectual,
EStocol1966/69.
mo, 1967 (delegado).
Montev1déu,
Primeiro
MissãÕ junto ao- Xnsti i:Uto--ínSecretário, 1969/71.
ter·nacional de Patentes, Hâia·.
196S~.
~
Santiago,
EmbaYxãtlor,

1961/67.
Comissão
de
Tf'i!!lnSferência
Comitê Permanente da Ul1ião· de
para Brasí]._fa ·da secreta.ria -g~_. eefna._ ... _da
OMPI ·~
Gen~bra,

1965.!6~8

_CQbservaáor) ,
Nova

D~lhi,

19Q8

de Tratado sObre
f·rca;çãc · I nterQ_<ilC-i.ona,1_ 9_e.
Modelos
e .-Desenhos !ndus_t_r_,_
a is, da CMP r·. · LOca r rio;--" "f9.68~
(delegado).
Cof')f~,rênçi?

c 1 a_ss i

XV Sessão Extraordinária do
Comitê
Inte~governamehta1
de
Direitos do Autor. Par_is, 1969
(delegado).
Sem-fnario
Sul-11-mericano de
Propriedade Industr-_ia1.·, Buenos
Aires.· '1969 (delegado).
XI __ RêUniã6 ·'dá 'Ass_embléi_a do
Ban-co Interãmer-iCanb dê~ Oes~n
volvimento
(B-10),
Puntã
del
Est.e. 1970 {membro).
Curso çle Prát_ica Oipl omâtfç:~
e Cchsular, do Instituto- Rio
Branco,- 1972/73 .(professor).

c-omh-i'Va dó-Preslqent'"f§; _dã -Repúb1ica nas visi'1;;a5 o'flciàíS a
AssunÇão. 1975; a _Par: is, 1,97.!5;
a Londres. ·1975;. _a Tóq!,iio.
1976;
ao México, .1978_; a Mon-·
tevidéu, 1978; a _Bonn, 197_8; a
caràcas.
197§:_·- a
Ass.vrtçã·o.
1980; a Buenos Aires, 1980;
a
Santiago, 1980--: a Paris. 1981;
a
Lisboa,
1981;
a
Bogotá,
198"1;
a Bonn, 1981; e a Lima,
1 ~Si (membro_).
.
Comi t,i v a do Pres-1 dente da Repúb 1 i _c.a _nos
~ncont r os
com _ o
Presidente da Bol i via .{C_oCha_:
bamba, 1974) ;_ com o Presidente
do Paraguai (Presidente Stroessner,
1974;- Campo Granae,
1975;
Presidente
Prudente,
1976; Santa Cruz, 1977, e Foz
do
Iguaçu_, ____ 1978; - Goi~.nia,
1980) ; cóhi o Presidente do Uruguai
(Rivera.
1975), com 6
Presidente do Peru (TãbatJnga,
1976);
e
com o Presidente da
Argentina (Porto Alegre.
1980
e
Paso de los Libres, 1981 ),
(membro).
Reuni ãp dos. Chefes de Mi_ssão
no Pacifico Sul, Lima, 1985~
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Ordem

dos

Ad_voQados do Bra-:-

5 i 1•

Sociedade

DIÁRIO Dó CQNGRi'iSSO NACIONAL (SeÇaoiÍ)

__ I_n.:t:ernacional

Direito da Guerra

do

(conselhei-

ro).

InsLituto
5ammartiniano do
Bras i 1
(membro
correspondente).

Ordem

Cruz,

de

Río

Branco,

Bras i 1.

Grã-

Ordem do Mérito_ Naval, Grande

Oficial,

Brasil.

Ordem
do _Mérito
Militar,
Grande Oficial, Bras i 1:

Ordem

do Mérito Aeronáutica.

Grande Oficial,

Ordem

do

Brasil.

Mérito

Grã-cruz, Brasil.

Brasília,

si 1.
Meda 1 ha Mér_i_-so _San~~s Dumont,

Brasil.

Tamandaré,

Mérito

Bras i 1.

Medalha

do

Mauá, eras i 1.

Ordem
Tudor'
Vl_adimi rescu,
Graride o-ficial, Romênia.
Legião
França.

de Honra, Comendador,

Ordem do__ Leão_,
Senegai .

Mérito

cruz

Medalha Laura Müller,

de

Bras i 1.

CÕmendador,

- Ord8m do So i Nascente Comendador, Japão.
.Ordem do -Mérito, Comendador,
Co_sta d_o Marfim.

o Emba i Xadó-r Jorge Car 1 os R ibeiro se encontra nesta data
no eXercício de suas funções
ae -Secretâl"'io-Geral de Contr_ole, do Ministério das Relações
Extel"'iores.
--S-eCr-etaria

Medalha , do Paciftcador, 8ra-

Medalha

Ordem Francisco de Miranda,
Grande Oficial, Yenezuela.

de EstadO das Re"de

1 ações __ Exteriores.

de 19_90. - Celina Maria

Assumpção

do

Valle

Comissão

de

Pe~el

Chefe do Departamento do
Serv._i ço. Exter-ior-.
-~a.

À

Relações

Exteriores e Defesa
nal.

Na_ci_a-

AVISO- DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

N~
S/59. de f990 (n~ 149/90,
na o"r i gem). de ·2s de novembro
último, comunicando que aquela
Corte julgou·prot:edertte a Ação
Ordem d_o Sol, Gr.ã-cruz, Peru. Direta.de Inconsti_tucionalidade n~ 41-1 e declarou
inconsOrdem de Mérito,
Grã.=:trui. t"ituCional
a eXpressão "e ao
Peru.
__Ministério Público Estadual".
constante do art-; - 3.s~. da Lei n~
Ordem do Libertador San-Mar- 7.711, de 22 de novembro de
1988.
.
tin, Grã~cruz, Argentina.

Grande Medalha da Inconfidência, Minas Gerais. Bras i 1.

Ordem da Águia, Azte_ca. GrãCruz, Méx 1 co~~---- _____ ~ _
Ordem
Chi 1e.
Ordem

do

Grã-~Cruz,

Mér1to,

·Grã-Cruz,

Bernardo
C-hile-.

Ordem do Mérito Civil, GrãCruz, Espanha.
Ordem de São
Cruz, Colômbia.

Car 1 os-~-

Grã.:.

Ordem do
Infante Don 'Hei1rique, Grã-Cruz, Portugal.
Ordem
Militar
de CriSto,
Grande Oficial, Portugal.
Ordem
Nacional
do Mérito,
Grande Oficial, Paraguai.
Ordem d_o TesourO Naci ona i,
Grande Oficial, .Japão.
Ordem Real de Vitói"ia, _Grande
Oficial, Grã-Bretanha.
Ordem
Nacional
do Mérito,
Grande Oficial, República Feperal da Alemanha.

. AVISO Do· PROCURADOR-GERA!...
,- .
DA REPUBLICA
N~ -399/90. de 30 de noVemb~o
ú_ltimo, encaminhando esclarecimentos prestados- pela Pi-cicU-'
radoria-Geral da República sobre os quesitos constantes do
Requerimento n~ 384, de 199tf,
do Senador Jos_é. Paulo_Bisol.

<Encaminhe-se

f'equerente.)

cópi~

ao

_MENSAGEM
Do Governador do Distrfto Fede~al nos seguintes termos:

MENSAGEM NO 146, DE 1990-DF
(No 119/90-GAG, na origem)
199ó

Bras f 1 i a, 3_ de dezembro de

Excelentíssimo Senhor Presidente do s·enado Federa 1 :
Desde os primórdios da 1nstala.ção da Capital
Federal
no
pranãl to central, ver i ficou-Se
a necessida~e do desenvolvi-

óuarta-feíra OS

menta

econ6m1co e
social da
do Entorno do Distrí~o
Federa 1 .
~egião

Tanto assim que. em 1975, através_ ~da_ E_W~_n~. 004, de 29_-~75, foi- aprov-àdo pelo Exm,~;; Senho_r Presidente _da _República o
PrOgrama Especia]
da Região
Geoeconômit:a de Brasil i_a,
que
ve i o a
r"E:H5U l ta r _no Proto.co l.o
de=_ l_nte_nções t_i__ rmado. em 196.3.
entre_ o Governo _federe-1 , representado pelo Ministér_io do
Inter'i"or,
e os Governos dos
Estados de Goiás, Minas--Gerais
e do Distrito Federal_, com a
interven-iência da Superintendência do Desenvo 1 v 1 menta_ da
Região _ce_ntro-Oeste e, da A.ssociação do~ Mun1cípios_Adjac~~
tes a Brasil ia, tendo por
finalidade a
conjugação de esforços no es'tabe 1 e c i mente, e
_i mpl emehtas:ão de as_ão co_njun-ta
com -vista_ a promoção do des~n
volvimen'to econômlco -e .social
dos municlpios que constituem
a região do Entorno do Di str_i__to Federa 1 ~
como s_e pode observar, é pre_mente a promoção, pelo Governo
do Distrito Federal, de ações
integradas com os governos .dos
estados vizinhos, vi_sando -propore i o na r
mel hore_s condi_ções
de vida para as populações do
Distrito Federal _e seu Entorno, através da oferta de saneamento--básico,
saúde,
e_ducação; segurança, transpo}'te e
energia, de modo a reduzir a_s
p~essões
sobre esses mesmos
serviç-os no_ Distrito__ Federal
e.
Sobretua_o,
preservando
Brasília.
Ao -propor a_ criação _do car'-go
de Sec·retár i o E:xtraord_i nái--i o
de que trata o Presente projeto, -pretende o Governo· do_ O 1 strito -Federal atribuir aó ti~
tu l_ar des i Qnado. a 1 ém de ·outras,. a -,ncumbência de administrar um p~ograma especial
para a região do Entorno, com
o objetivo de desenvolvê-la,
mediante ações integradas das
unidades federativas envolvidas.
·
Dessa
forma,
a razão báS 'Í ca
que se oferece para a criação
do cargo é a pre_ocupação em
conceber mecanismos capazes dé
viabillzar atuação mais efetiva do Distrito Federal na sua
região de influência, em regime de cooperação com os estadós limítrOfes.
·
Pelo exposto,
estou encarecendo o_ empenho dos
ilustres
membros do Senado Federal no
senti do de aprova-r a presente
propositura.
Ao ensejo, renovo a Vossa Exce1ência grotestos de
alto
apreço. ·- Wanderley Vall im da
Silva, Governador do Distrito
Federa 1 .

Quarta-feira 05

PROJETO DE I.E!

NO DF NO 67, DE 1990
Cria_

c_argo de Secr_e't.ário
-

Extraora1n~rio.-

O
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Senado Feçler_al_, ."decreta:

Art.
1~ Ê criado L!m cargo de
natureza
espeCH!l
-a-e
Secret-ário Extr.aordinilrio, com
remuneração ldéntiGa ~ fixadã
para
os
dema 1s cargos - ·oe
Secretário do Gover-no. dO DlstrJ to Federa"l:
--

n zaçáo" oCJ ·conCêSSão de
público.

_órgão

Art. 2~ O PoQer Execut1vo
re-g:-uramenYãrá esta 1ei no p,..azo de 6-0 CSé;SEmt:al dias.
,..'3.sl_~ ESta 1 e i
entra err... vigor -7na "data
de- - -sua
pub '1- -1ca_çâo.
'---

- Aft.

'<:~--'
s_i_ç_~~s e~

:.,'Art.

Re'VOganf-=--sê as
contrár-io.

·d~~po

JUstificação

'A -·=-co'r'ü5tl-tU1Ç"ão- _fed~ral. ao
Ar't..
2"- Q_·Gav·e~nador do D1s- asseQurar o livre exercício de
tr1to Fea.er:êl podet:"á atr-lbuir auelêfuer ati·.:iO-atlé econé::.ice ·a
ao
-.:~t.ular
--ao
ca·rgo
de _quãr'ltos O de:;jej af-ettJ, e a9 reSecretár1o Extraordinário- en~ primir- o abuso do poder econ6cargos temporãr1os·, bem- cQ!]O a -iiii Co Que -v1 se à dõmi nação de
adm1 n1 st ração OE; pro~ramas ___ es- ·mercaoos (Título VII - Da Or-:peclai_s .aue v1er a 1nstftUi~: dem ~conômicã e -F,nanceira.
art.
170, garâgrafo ún'ico.
a:rt. 173-, § 4"-) reflete,
com
Art.
3~
-o
Sec~etário
Extràordinário-·aisporá de a5- prop_ri_eó&d~~ _ a.-I,Ji-Qente néC:essídaôe
de
garantir,
const.ituS1stêncle. técrqç~ ~- ãdminist:YE!stímLJlo? lltrativa necessá_ria ao desempe- ciotiàlmente.
nho ag s.u2s. ati vi d~des_, em a.;. vre tnictati_va . .compatib_il-,corda corr. regu 1 amentaç:ão -_e ser -zãnd9 ..co_nceítLJalment~, os ruba 1 xada
pe 1o Gov_ernadõr "do mos do desenvolvimento econ6~
Distrit.o F.eder:Qi.
--- mico ---ã "lógica -,do móderrio
capitalismo.
Art. 4s As despesas .decorrenNci--- momento em aue ume. nova
tes da. a!? 1_ i cação desta 1e i
co.rrerão a cqnta oe dotações postura da· sociedade frente
próprias do Orçamento do Ols- aos desafios impos'to_s _é interpretada pe1 o.-C_Ongresso Nac,otr 1 to =federal ..
nar- traduzida pelas recentes
Art. 5~ Esta- lei en1-ra em vi- 1e i s_-aprovadas-'- .nq: . . ârrJQi to do
gor no di a· 1_~_ oe j a,ne iro _;.fi~ domfliío ecó.nô!'fli.co .. - e, princi_199 j
j;)a 1 mente. . .qu.anO.o a grave reCessãO s-{na 1 {za para. ur:na presArt.
6-' Revogam-se as.di~po'... sãó. adjciooal, cujos contornos
estã.o __prestes a assumir o pon,-_
sjç6es err cont~ârio.
to de i nfl_exãõ·: "é ext.remamente
que o Congresso_ ca(À
ComisSão- -do Dfstrito desej~vel
talíse
e elabore, construtiva~
Federal.)
mente, eStas tendências. Urg·e. ·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de p~is, ul~imar dispositivqs ca~
Sousa) -:-Do .. Expediente lidO, pazes de corresponderem as deconsta oo Proj~to de _Le.i do DF mandas .marginais·.~' r:epr_eser.tan-'- 67 .. de 1990, que 5;erâ des- das . p·e 1as . ..P.QSS:tb.i 1.i.dades da
Çie::sregul amentaçãc. . . p~chado à Comissão do Distrito
Federal, onde poderá recebe~
emendas, após sua publicação e
Oe~tre
as inúmeras vanta~ens
distribuição em avu.lsos,
pelo de: pr-oposi_çóes t:leste sen-tido_,
acreditamos
ser a oportunidade
prazo
de
5
dias
úteis.
cte -géra-~ão de nOvoS. empregos ·a
(Pausa.}
mais r_elevanLe do~ ponto. de
vista econõm\co-social.
Sobre a mesa, projetes de lei
que serão 1 ido_s pelo Sr. ·1.~<
Eis __ as razões que nos levam à
Secretário-.
aPresentação desta pf'o~os l ç·ã'o.
São lidos os segvin~es:
·sa 1a das s~ssõe.s,. .4 de dezembro Qe 1990.-- Senador Márcio
PROJETO DE LEI DO SENADO
Lacer-da.
NO 222, OE 1990

Dispõe

sobre o exercício
da atividade econõmica de
venda de bilhetes lotêr1-

cos.

. -' LÊGISLAÇÃO CTT ADA
CONSTITUIÇÃO OA REPÚBciCA
F_E-DERATIV~

DO BRAS-IL

o Congresso· N_açi ona 1 decrt;tp_;__
Art:. - -1~ É 1 ivre ?--_- iriiCiafivá,
de venda de bilhetes lotér-íéós
com explorayão regulamentada
oelo poder publico.
.Parágrafo únic-o .. O ex.erc.fcio
da a t 1 vi da de a que se refere.
este art1go independe de auto-

TÍTULO VII
õa Ordem Económica
e Financeira
CAPÍTULO ~
Dos Principies Gerais da
,-_~: __ Attvidade Econômica

7677

Art.
170. A ordem econOmica,
fundada n~ vaiorizacão do trabalho-- humano-- e na-, ivre _inicj ati va, __ tem por f 1m assegurar
a t:odos .ex-istência digna, Conforme os ditames- da just1ça
social,
observados os_ segul·n~es pr·i-ncípios:
I -

sober·anla nacionar·;-

II

-propriedade priVada:
.

III - runçâo
prledade;
IV-

~-

social

da pro-

1 ivr'e· concorréhc:ia.:

V- defesa do consumidor:
VI
te;

aefesa

do meio ambien-

VII . redUI;ão das des--igualdades reg~on-a-_,s ~sociais;
VIli
gc:

-_-busca.çlo pleno

emp~e.

IX-.~ ..tt:"_a_tamento
-favo .. ecido
para as empresas br~:-s; lei r as
de capital nacional de peq~~~.?
porte.
·

Parágrafo Un1c.o. Ê- asser;;Jurado
a todos o 1 i vre exerc í C1 o_ ,·de
Clualquer· atiVidaôe econõmica.
independentemem:e tfe àUtorização . _o.e ó ... gãos Púb 1 i cos. sa 1 vo
nos casos previstos em lei.
A.rt:. 1.7,3: Ressalvados o~ casos préV1Stõs- néSta Constituição,- a --explora·çã·o di reta de
atividade econômica Pêlo_ estado sé será perm1 ti da Quando
necessária aos lmperativos da
segurança na c i ona 1 ou a r e 1e·vante interesse co_let i vo. conforme defi_niaos_ Q:m ·1 e i.

§
4~ A lei repr-1m1rá o abuso
do pode!:' económ1co qu,e vj.Sii, _à
doml naçao _dps __ me,r-caQo~ .. a e_l 1 ":"
rn i nação da conçorré.nci a __ .e:_· ---ª6
aumento arbitrar lo_ dO$ 1L!Çr:'.Ç>S.

(À

comi ssãQ de -A'Súin~t·o:s

Econômf cos

terminativ--a.)

de c _i s-ão-

PROJETO OE .LEI DO SENADO
- NO 223, OE 1989
Altera dispositivo da Lei
nQ 6.877, de 9 de dezembro

de 1980, para o fim de inclui r
entre
seus
os Agentes de
---Fiscalização.
-~beneficiários

-O Corrgresso--·Nacional_.Qeçreta,:
Ar't..
1~ A Lei nA 6.877, de.9
de dez.embro de .1980, --~ r;.assã- - a
vigorar_
com
a
seguinte
modificação:
-. -
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Dezembro de 1990
''Art.

1~

servidores
art.
4~

t

assegurado aos

menc1onados
de Decreto

76.892. de 23
de

19_7:5 ._

DIÁRIO DO CONGRESSO N,\.C!ONAL (Seção II)

de

berr,

no
n~

---- (A_ Comis.sAo df: Corts:t f t.1..:i ..
çáo. Justrça e Cfdadania
'?_ft-Cj_$_ão

dezemb~6

DE LEI DO SENADO
NO 224, DE 1990

quadro permanente da Sunab,
credenc 1.ado.::

como

Agen:tes

Alte~~ ~ LE_!;_i

oe F1sca11zaçãc, ê_ transp~
sição para a Categoria ~un
teclmento.

que
dlspoe sobre o Estatuto da
Orde~
9os
Advogados
do

independentemen":: í tu 1o

A-:-t-.

2.!:-

VlQOr

na

nível

Es't6 lei entrarii__err
data
de
sua

publl caçãa~
Art.
3s: Revogam--se as díspcs1çõe-s em con"trán·o.

erastl.

O Cong..-e_ss_o

Lel_n$..

6.877.deSde

os ocupantes de cargos oe Ins-

peto:-oe .lndüstr i_a e Comérc'to_
e de I nspeto_r de
Tr i QO, que.

oão possu1am_titu-

los_de n1vel superior, puderam
as:s1m mesmo alcançar a _tran·s-_
POSl.cão para a Categoria
Funcional
de _ Inspetor
de
Aba.stec.Jmentc.

Com a provídência, corrfoiuse uma terrível 1njustiça. pracentrá e;;ses servidores
do
Decreto
de' 1975. conforme

~1Çada

a epoca da ed1çao
n.s:.

76.892.

muito oportunamente salientado
na
j ustJ fi cç;..ç.ão ao projeto de
Lei n 2 363, de _ 1979. ·autoria
do
Deputado Tha1es Rama1ho
que, aliás, deu orJgem à Le1
n 2 6.877.

-

Mas._ se houve oportuna e cor-

reta

repa~a~o

em

favor

dos

Inspetores de Indústria e Comérci-o e Inspetores de
Trigo,
necessário é lembrar que·quan-

to·- a uma outra categoria · funa_ dos Agentes de Fis-

cional.

calização. cont1nuou _ prevaiecendo o tratamento di sCr.1mi.natórlo. Afinal, esses,
que
já
integravam o

~uadro

permanente
que,
portanto e
exercitavam atividades típicas
de fiscalização
de abastecimento (tanto que nessa condição foram credenciados formalmente pelas
Portarías
sunab
n~s 85~/71 -e_ 22t72).
e- que

do Senado e

verdade1ramente

dever1am

1~ Dê-se ao art. 111 da
n-" 4.215. de 27
de _abril
de ..1963_._ a. seguinte redação-:

Art

:·~Ar:i. 111. A (;)~na de eli!TllO_ação e-aplicável:

pols,

rem

- ar t

proposição· cuida.
tão-s_om_ente, de cotnple-

nossa

m~ntar a iniciativa de repararetratada na
sempre mencionada
Le1 n-'- 6: . .a77. como já
por m1m apresentaaa através do
PLS n~ 29/86.

a intração defin1da.no

. . 1 03 _,_
i nc i ·so.::. . 'XXV,
_excetuando-se
os. _ cri me<>
previstos nos __ arts.. 138 ã
14_5, __ 33Q
:331 do_ Cód; go

e

nado
a
+~audá-la)
e XXV
(praticar. no exercício da atlvldade prof.iss1on_al, ate Que
a 1ei
de_f i na como C!"' 1 me ou
contrav~n_ção).

Consideranoo

aue ao advogado

incumbe "defenoer e Ordem Juridice e a const-i"tuição·_cta República, pugnar pela b,pa aplic~ção_ _das 1e1s e r_apida admin,str-ação_da-~Usticá·

e cohtri:-

parã
o
ape~feiçoame~to
das
instituições_
juríd1cas"
( art. _87, I). as 1 n_frac.ões de·fl"nidBs. nos incisos IX-" ·e XXV
do a<t . . i 03 Sãc con,s,-deradas
graves e-. forçoso ê cone 1 u_i r.
a segunda ma1s Que;:;. primeira.

bU1r

Inexp1lcavelmente,

porém,

a

lei -é om1ssa: enqua~to prevé,
par_e a
i nfração do art. 103.

-Ix,-as !;>l?n_ÇI_s _<;ie

_multa

e

de

su_S_pensão_ ( a.n:s.
1 OS
e i 1 O_,
I-~). nos casós de primeira Ít""ICfOênC1a-.-:---:-e de eHm:inação ná

ae

e

A
Quem f nCumbe o deVer 1 eÇa 1
A-rt. 2~ Esta lei entra em v·i- de defender_ a ·ordem Jurídl ca
clemência
gor na da ta de sua pub 1 ; caÇão. · não___ se deve .d_ar
quando. no exercício dà atividaQe_,
__
pratjqua_a.to
crim·inoso.
Art".
3~--Revogain-se-- as--~isp_o

sições em ~ontrário.

-.1us-t; fi_c_?t.ç_ãC

q_

Esta~tutO da

gad?S do_- Bras; 1 estabele_ce uma
gradativa de penas dfs-

s~r1~

Salã-dàs-Sessões, 4 de dezemde
1 9-9_0 . -

bro

Senador

Francis~

Rollemberg.

Oroerr, dOs Advo-

C1Pl1n~re~. que._vai
a~vertenc1a
ate ç

da simples

çac

elim1nacãc
dos _quad\OS.da Ordem, para 'os
qu~ P~at1carem infrações que a
proor1a lei define.

Sa 1 a dás Sessões. 4 de dezembro de 1990. -Nelson Carnei-

15-Emtre
ta í s
1 nfrações,
destacam-se __ as prev1 stas _ nc
art......_.-103. ;ncisos rx-(or-estar
concurso a clientes oü-á
ter-

ro.

celrps p.,-r-e ?I ::-e·a-1 ;·zacão de
ato conrrério_a,lei ou 6esti-

re1ncidênc1a
(art.
-1~1.
I),
-nada estaoeiece para a primei!I -.aos que reinc;d·i-rem ra incidência no caso da infr·ação
mals grave. 1 imitandonas
infrações
definidas
se_- a p-reve_r -a e 1 i mi nação na
no.s
arts.
103,
inc1sosreinéidência.
rx. X, XI. ~IV. XIX e hipótese
1 1 o, i nc i so I I ;
Para
aesfazer o equivoco patente. ou para sanar a om,ssão
. I-II__
aos que· 1ncidirem
injustificaaa. estamos proponna.pena de suspensão.
por
tres
vez-es.
a i nda que em do se ap l"i que a pena de e 1 i nnnação. na primei~ã incidência,
seções _di fer~ntes;
para o advõgaoo oue, no ~xer
cício
oa profissao. praticar
I~--~- aos
_que hoUverem
ato que_ a l_ei defina Como cri·_-fEd to. fa 1 sa _pr~va de.__qualme
ou
cont
r_avenÇão, -A 1 mprensa
quer dos reQUlSitos para a
tem n·ot 1c i ado o envo i V"í menta
1 nscrí ção -nos _ quadrOs da
de a·ctvog-ados eirf ·caos--cri mi nóor_d:em;
·
sos_
é necess"árlo" impedi-r c;ue
es~a prãt i ca prol i fere.:..
V
aos que perderem o
requfStto ..do- inciso V_II
do
A éi<:clusão_"da penal idãdê ·adar·t. 48;
~1nistrativa
de
eliminação
os
c r i mes previstos nos
VI.
aos _ _qu~ suspensos para
arts_.
__
138
a
145,
330
e 331
do
oor falta de pagamento das
--~~:mtribuições._
taxas_ ou Código Penal torna-se necessá!flUl tas,
deixarem deco-rrer ria-. po·t s a· coni'i"naçãõ ·dos critres
anos - de ·su-spensão mes contra _a honra e os de de.~
sacato a desobediência,
pode(art. 113, § 12).
ríatn
gerar diflculdades ao
pleno eXêt-Cício da
atividã.-de--~~Parágrafo únic:;_o.
pi"'Of i_ss i o na 1 do advogado.

- _PeDa }___;__

ser

contemplados com o benefício
da Lei n.JO. 6 .. 877, de 9-12-80.
A_

1 decreta:

I
-:- no caso de pr fmei r a
inc1denc1a aos oue·pratica-

deZembrQ de 1980, os servidores mencionados nPS art. 4~ do
Decreto n~ 76.89~.
ae 23 de
dezembro oe 1975, vale d1zer

entretan~o.

Nac-~..o.n_a

L,e-,

Justificação
?ela

':1Q: 4.215, de

2J df!! aõr_11 - de _ 1_963.

cional de Inspetor de Abas-

te da ex i gênc) a
oe
prof1ssíonal
de
super1or.

rermir;at fva.)

~PROJETO

como _aos ·do

Quarta-feira 05

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N-'- 4.215,

OE _27- DE ABRlL DE 1963 __

Dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do

Bras i 1
~-

... .
~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl\o ill

Quarta-feira 05

CAPÍTULO X

Da inscrição na Ordem
Art.

48.

quadro
dos
necessário:

Para

inscrição no
ê

advogados

I - capacidade c1v1l;

I!
dloloma de oachare1 ou
ooutor _em_ Di rei to. formalizado
ae acordo co~ a lei ta~t. 57);
I II
- certificada_ de cpmQro:vaçãc do_exerçício e res~ltado
do est.ág_lo. ou de hab1li_t.ação
no Exame de Ordem

1nc1so

VIII.

53);

(arts_.

18,

i.eir2Sa_ebe_

IV- títu1q de ele1tor e qultação do serviço m1litar, se
fo:-

brasileiro~

V - não exercer cargo,

ou

ativldadss

com a
86);
VI

por

adv'"' -:ac i a

f~nção

1ncompat1VelS
(arts. 82 ã

não ter si do condenado
sentença trans 1 t.ada_
em

Julgado

salvo por

em processõ crimina,l,
crim~

que não impor-

te em i ncapactdade moral:

VII - não ter conduta incompativel
com o exercic1o da

profissã~

único);

(art.

-1-~o;

~arâó~a~ó

Parágrafo único . .S_at i_sfazehdo
os requis1tos deste art1go. _o
estrangeiro ser.á ãdmi tido à
inscrição nas m~smas _c;ondi ções
estabelecldas para os b~aSi
lelros- no seu país de_ o(igem.
devendo exibi r dtploma· reval i_dado, quando não_ . fO:r:.m@do no
Brasil.
···

CAPÍTULO VII

Das Infrações Ofsciplinares

Dezembro de 1990

!

7679

V!- -- assina r qua 1 quer es::r i to
deStlnado a p_rocessQ- judicial
ou para
feito extrajudic1al,
aue não tenha fe1to, ou em que
não t~nha colaborado;

x;q
fazer_ publicar n-a i '!I-::_
orensa. desheCéssár i a e nabitUalmente,
alegáçõ~s fôr~nses~
ou relat1vas a causas pendentes;

VIl
- advogar contra 1-i terai
diposição ae l~i. presumida a
boa-fé_ e o direita· de fazê-lb
com fundamente na
i ncons--r i tuc i anal idade,
na injusti_ça, àa
le1 ou em pronunciamento judicial anter1or;

negOciação
acordO ou
tr.;msc;l:Ção-,
êntablJ 1 ada com a
par·te-·_contrã-r-1 ã ou s-eu auvogado
quandO -r:enhã si ao _encam_J..:
nnada- com · óbSeF\?â'f'IC'i e:::~:dos
prece1tcs
do ~ód~go de Ét1çã
Profissional;
-

VIII-- violar. -sem justa
sa. sigilo profissional;

Ca.Uc:.-

---

·rx. ___ :_ _ _ prestar concurso _-#
cJ i entes- ou a terceiros para· _a
realização de ato contrário-à
lel cu aestínado a-fraudá-la
X
solicitar cu receber de
constituinte qualquer 1mpor~
tância para aplicação ilícita
ou oesonesLa;

XI --

provento da parde _ terce 1 r o.
relacionaào com o- objeto do
mandato sem expressa autorização do coristi_t.uinte;
recebe~

't_e contr'ár i a ou

XIÍ
... a-certar ·hohôrários,
quando funcionar Por nomeação
d?. assistência judiciária. da
o~dem ou do_Juizo;
s21vo nos
casos_ d_o art. 94;
~

xfí_i
-estabelecer entendimenta com a parte adVersa sem
aut_or·ização
do
cliente ou
ciência ao advogado contrário;

.xrv

XXII

revelar

confidencial

pa~a

XXIII
deturpar o.teor do:
di spos 1 ti v o de lei . de c 1 tação
dOVtr1nâr-"1_a ou de__ _julgado. nem
como d~-aepoiméntos.
documen~
tos
e_
aleQaç:õé~
da
parte

contrária,

têr"''t;:m·do

o adversár 'f õ
da causa:

dLI

confundi r

, 1 ud i

r o j ui 2

XXIV - fazer imputaçãO-a terceiro de fato _d_éflnido como
crime em nome _do ·canstifufnte: ·
sem autorização e~cr_ i t~ _des~~·~
XXV ---pràt'i:::a·r: no exercício·
da a"tiv'idãde ·prôfission_al, atO.
aue ã lei defina como· crime ou·
cont ravet1Çãc ~ __
XXVI -hão cumprir, no prazo
estabelecido. det~rmi_naçãó. e.;.··
manada do ór~ão ou au~oridade
da _or:dem. err. matériz dã competência _ dest<;~. depois Oe regularmente nQtlficado:
XXVIT- deixar dé pagar _à _o_r-_
dem pol']tl,Ja_l ment.e . _ a;, -contr i-·
buições a Que está -oõr.i9ado; ·

locupletar-se,
por
fornia.
a custa do
ou da parte adversa.
por lri ou por í nterposta po-üco;

estagi.ár i o "01.i

XV
. prej"ud 'i car.. . por cu1l:>a
grave, interesse cOnfiado ao
seu patrocf·nlo; ·

XXIX ~ faltar a qualquer oever profissfonal 1mQoSto ri9s'\:a
lei (art.
87}:

XVI ·.:..: 8C.8rretar, ·corisci~nte
iriênte, .Por-~ato próprio a anu1 açãó Ou a nu 1 i da de do p-roces-~
so em que funcione:

A-f''E:
1 04. . ·As faltas serão~
cons1deradas graves. leves ou
escusávBls, confo~~e a _na tu~~~

.qua-, Cfuer
cliente

XXVIII

-

praticar,
o
prov1si onado,
ato excedente da sua hab_i_l i t_a-·O

çãc;

za do

-ato-~

.as _c.i·rcunS"tânci as

de cada caso. ..
-- ----abandona r a causa sem
Justo mo ti ver ou _antes ~e. ps~CAPÍTULO VI!C
corridos dez dias da intimação
do mandan'te para
constituir
Das Pena11-dade5·
nov_o __adv.ogado_. sa1vo _se. antes
sua _Ap 1 i cação
déss:er prazo; for junta ·aos au~ _
tos nova procuraç.aQ.;
Art.
165. "As pe-nas d'i $CiP1 inares consistem em:
XVI,I I -- recU:Sãr:-~-Se a pres1:ar_,
I - ~dver{ência;
sem_ju"st.õ motiv:9_, _ ass1stência
gratuita' - ·a_os ·n·eces.$·1 tã-"Q.6~s_ .no .
senti do da 1 e 1_,_ qua.ndo noméado- · I I- - Censura;
pela ass:ist.ê_ncfa ~udici.ária,
_pela ordem ou -pel_o _J\[í~.-~;
III ;... multa;
XVI I

Art.
103.- Constitui lnfração
discip1 inar:

I
traosgredi r_ prece i :o _do
Código de Et_ica Profis~ional;
I I
exercer a profissão,
Quando impedido de fazê-lo, o~
facilitar,
por qualquer meio,
o seu exercfcio aos nl;o incri-_
tos ou impedidos:
-

I!I
manter sociedade proflSSional fora das normas e
prece i tos es_tQbelecidos nes-tc:í
'tel;

IV
valer-se de agenci_a~or
de causas. mediante participação nos honorários a receber;
v
angariar ou captar causas, com ou sem a
interven-ção
.. de terceiros;

e

I V - ex_C 1usão do rec i rr:o ~
XLX -: r.ec.usar-"s_e, injustifi--:.
cadamenLe,_ a p_restar contas ªo
V - suspensão do exer.cicio da __
cl ie_nte _de .QUa,nti_J~S recebidas profissão;_
dete, ou r;ie terceiros por Cõn-:·
ta dele;
VI -- · e 1 i m1 nação dos quadro·s
da.qrdem.
XX - reter, abusivamente. ou
Art
106. A. pEma de _adver-tên-ex-traviar pu-tos recebidOs comcia é aplicável nos casos da-~.·
vistas ou em ·confiança:
T

1nfraçôes

def1nloas

103 1nC1SOS_ I -

V -

VI -

-XXIII XXIX.

Parágrafo

único.

tenc~a

ao

IV

XXII
XXVIII e

XVI~J

iQUalmente, a pena

~rt.

no

II - ! ! I

Vil XXVII

-

Aplica-se.
de

adver--

descumprimento

qua 1quer do_s deveres

de

prescr 1-

tos no art. 87 quando oara a
infração não se tenha estabelecido pena maior.
Art,

107,

A pena de censura

apl icáve1:
/I

-

é

nos mesmos casos em que

II
às infrações primárias
definidas no art. 103, incisos
VIII -XII -XIII"-- XV..,.. XVI
XVII --XIX--- XXII! ·e XXIV:
Art.

108,

b) a
1ncont1nenc1e pública e
esca·naa 1 osa;
c)

Zl

embriaguez hab 1 tua 1 .

Art.

111. A pena de elimina_

ç-ã.o- :é apl icáve"l:

I
aos que· reincidlrem nas
i nfrações defini das nos -a.rts.
103. 1ncts.os _IX-- X-""- XI --:xrv
-XIX- XXV, e 110, inciso I I ;

A pena de mu1 'ta

rrr --aos que houverem fel to
falsa prova
de qualquer
dos
requisitos para inscr1ção nos
quadros da ordem;

Ver· ós arts
5.19 a-523 (CPP)
324 da Lef ns: 4-:ts7,
de
15·
de
ju1ho
de
1965
(Código
Eleitoral).

IV

aos que perderem o redo inciso VII do ãrt.

quisito

48;

v

aos

que

suspensos por

de pagamento das contri-

com a outra pena igualmente
cabível, nos·casõs-·aas ihfra-

bulções,
taxas ou multas delxarem decorrer
trÊfS
anos · de
suspensão (art. 113, § 1,~;~;);

ções
definidas nos arts. 103.
incisos II - III -VI - IX- X
- XI - X!! - Xlll ~- XV - XV! XVIII - XXIII - XXVII e XXVII--I, e 1.24, § 4"Art.
109. A pena de exclusão·
do·recinto é aplicável -à ·ín-fracão definida noe arts. 118,

Parágraf~ único. Durante o
processo para apl·i cações
da
pena
de e 1 i mi nação·, ·poderá o
conselho
determinar
medida
preventiva i rrecomí ve 1 de sus·pensão do exercício da advocacia, ·até a decfsão-fínal.

§A~,e121.-§2.C.

Art.

--

-

11Q. __A pena de suspensão

é aplicável:

I
nos mesmos-casos em que
cabe a pena de censura, quando
haja reinçtdência;
II
nos
casos de primeira
incidência, nas 1nfrações definidas nos arts. 103,_ incisos
!X, X, X!, XIV, XIX, XX,
111.
parágrafo único
e 124, § 4~
(arts. 11, inciso r·, 11.2_§§ 1Sl.
e :2A);
I I I - dos que deixarem de pa..:·
gar as contribui"ções, taxas
e
multas (arts.
140 e 141); depois de convidados
a fazê-lo
por edital
com
o
prazo de
trínta dias,
sem menção expressa da
falta de pagamento
mas com a citação deste dispositivo;
·-· ·
· · ·
I V - aos que incidi~em em erros reiterados que ev1de~ciem
inépcia profissi-onal,
e até
que prestem novas provas de
habilitação;
·
v - aos que mantenham conduta
1ncompatíve1 com o
exercfcio
da profissão.
ParágrafO único. tonsidera-se
conduta incompatível com o exerci c i o da profissão:
·aJ a
prática
reiterada de
jogo de azar, como ta 1 def i t'!ido em 1 e i ;

CAPÍTULO V--

Dos Crimes Contra a HOnra

rentes;

I I
aos OU§"
incidirém na
o_ene_ de _suspensao por três-ve-

é _falta

cumulativamente,

§
2~
A suspensão deçorrente
da
recusa.
1 n_1ust1 f1cave'.
de
prestaçáo de c9ntas·ao c1 iªnte_
(arts. 87 lnclSO XX e 102
lnciso
XIX) vigorarâ enqua·nto a
obrigação_ não f?r _cumprida.

Cii1Vni·ar
alguém.
falsamente
faLo
defin<do- como
crime:
.
..
Pena
detenção-de_6 (Seis)
2
(dois)
anos.
·e
meses a
multa.

zes, ainda oue em seções di fe-

/cabe a pena_ de advertêncl a
Quando não haja circunstância
atenuante ou nao -se trate da
primeira 1nfração cometida;

aplicável,
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Art. 112. Ã pena de multa su-.
jeita o infrator do pagamento
de uma quantia fixada pe 1 a· dec_is~.o que a aplicar, de acordo
com o cr__itéri.o da individualização. prescrito nos arts:
115

e 'Lí7. --

§
1.~<.
A tnultç varia entre o
minimo correspondente ao_ valor
de__ uma __ anuid.ade_"(art._ 14~) .e_o
máx•rmo do seu decüp 1 o.
§
2"' A._ fa_ l.ta de. pagamento da
multa no~ p,razo_ de vint·e d.ias a
partir da
data da penalidade
imposta, -determ-inará a suspensão do exerclcio da profissão
(art. 113. § 1~) sem prejufzo
da _sua cobrança por ação exe-::
cu_tfva (art. 142).

Art.

138,

ímputar.dc-1~e

e

§
1..,
Na
mesma pene i_ncorre
quem, sabendo falsa a· imputaç_áo, a propala ou divulga.
§ 2,~;~; É punfvel-á-CãTúnia contra os mo·rtos.

§
3~
Admite-se
verdade. salvo:
.-.

. .

a

.

prova da
..

1
se: conStituindo O---fatô
imputadO crime ·de a~ãó prlvada,
o ofendido não foi condenado por
sentença
írrecorrlvel:
·

II
se o feto é 1 m·putadb a
qualquer das· pessoas indicadas
no n~_ I do art. 141;
III
se do_ Crime imputado,
embora de· ·açã·o púb 1 i ca,
o
ofendido fo1 absolvido por sentenç_a 1 rr_~cbre_f~él.
'
Ver
o art. 325, ~~rágra~o ~nico, dª Lei n~ 4.737, ___ de
15
de julho de 1965 (CódigO Eleitoral) e art. 20, § 2~. da Lei
n~ 5. 250. de ·g de fevereiro dé
1967 (Le_i de Imprensa).
--~
Art.
139 ... · 'Dlfamar·· Slgutàtrl·.
imputando-lhe fato ofe.n:sivo B
si.Ja -reputação:
· -- - ·
Pena - detençãc. de 3 (três)
meses a 1 (um) ano, e multa.

art.
325
da
Lei n~
15 Q_e J u 1h o de
'1"965
Eleitoral)
e
o.art.
2~
acarreta ao i.nfrator:- a • fnter: __
da
Le1
n,~;~;
5.250,
de
9
de
fevedição do exercfcio profissio·de
.1967
(Lei
da
n91, em _todo o território .oa~ reir-o_ .
ci'onal,
pel.o prazo de tr1nta Imprensa).
dil;l:s -~ doze meses. Ti xado :Pe1 a_
deci s·ão _ que õ aplicar, de aParágrafo úntco-, _A exceção_ da
cordo c_om <Y cr1té.rio de_
lndi- verdade somente se admite se o
Vldual ização
prescrito_
nos ofendido á funefonêrfb pdbTico
arts. 115 e 116.
e a ofensa é r e 1ati v a ao ex_ercLci.P_ dé_ ~Has_ -fur)ções.
§ ·f.t:; ·A SüSpeti·s-ãO Por fai ta de
pagamento de
ç_ontr_i bu Lções,
Ver
o
art. 21. § _1,~;~;. da Lei.
taxas o_u mu 1 tas sô ces_sara com n"' 5.-250. de 9_ ~de .. tevere 1 ro de
a·Satisfação da dívida podendo 1 967 (L e 1 dé Imp-renSia) .
estender-se até três anos, decorridos os quais será o
proArt.
·140,
Injuriar alguém.
fissional automaticamente _eliminado dos __ quadros da
ordem ofendendo-.lhe a_ dignidade ou o
(art__. __ 111. jnciso IV).
decoro:
Ver

~r 'I;_._~- 1_13_. _.A p~n<;~

·9e

~Usp_eoS-ã_o 4. 7.37,

o

·o e

(Códf~o
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dete-nção de 1

l umJ a 6

(sels)_meses. ou muita.

Ver os arts
519 ___a_ 52:3 (CPP).
326 da L e i n-'< 4 :737, de ~ 5
c;le
julho c:l_e i 965__ CCôdJ go E 1e r·tor~l) e 22 da_ lei n~ 5.250,
de
9 de fevereiro de _1967 (Le1 de

Imprensa).
§

1~

juiz oode de~Aar de

o

aol i car a
I

pen~:

quando -_o

ofenç!l do.

de

forma reprovável. provocou diretamente e i_njD~la;

no caso d~ retorsão lmedi ata, que c_on_:nsta
em outra

-_ver c ar"t. 2.7. __I,_ da Le~ n~
de"9
dê
revereirc pe

5.25"o~

1967 lL.ei _de Imprensa).

! I I 2 o _CÕt1ceito désTav_crável
t f do p-or func.i __onár: i o -púol 1co em· aprec1ação ou informação
que preste no cumprimente de
.dever do of)cio.
~-1

~pará~rafo

únicc.

Al--i._

antes

-14-3 ..

O

c::t'l_fam?ç)io .'
pena.
-

f

§ 2~ Se a_ injúria co~siste em
v;olênc1a ou v1as de fªto,

5. 2:50 ~ dé- 9

Pena

---detenção,

meses a

de 3 (três)

(um} ano,

1

e

multa

aa pena corre-spon_dénte ~

além

violência.
Art.

141.

As penas com, nadas

neste capitulo aumentam-se ae
um terço, se quaiquer dos. crimes é ·cometido.
I
contra
c Presidente de
Repúbl1ca, ou contra _c_hefe de

governo estrangeiro;
Ver

único.

o

II

art.

14~.

parágrafo

contra funcionário pú-

blico, em razão de_ suas

ç5es;
Ver

único.

o

art.

-~

45.

fUn_-

parágrafo

ver

c

o

327 da Lei n~
4.737, de 15 de julho de
1~6~
(Código Eleitor·al}.

Ver

o

art.

art.

5.250, de 9

23
de

da Lei
fevereiro

n,g_
de

1967 (Lei de Imprensa}.

Art.
142. Não constitUel'fl injúria ou difamação punível:

I -a ofensa irrogada em jufzo.
na discussão da causa,
pela parte_ou por seu procura-

dor;
II

-

da

Le1

n.Q

feveré i r o

de

Art:· -1'45. Nos crfrnes previs-

publlcados e remetidos às

rão

comissÇ>es competerJtes:

Sobre
a
mesa.
requer1men~o
que
serã-_ lioo peio_ Sr.
1&Secrétári-c.
É 1 i~o- o seguif!te

REQUERIMENTO NO 471, DE 1990
NoS termos do" a·rt. 2_f0 d.o Regi mente
I nter_o_o,
reque1 !"'O a
transcrição,
nos Anais __ do Senaao,
do artigo
de
Senador
Már1o
Covas publicado noJo~
na1 o Estado de S. Paulo de
1 "de dezembro o.e 1 99.0-,- i nt ftt.ilado ""Tradição e Independência",
referente _à formação de_
blocos parlamenta~es.
Sa 1 a das sessões, 4 de. dezembro de 1990.Seriado r Mau_t•o
Benevides.
-

tOs neSte.cãpítulo somente.

§~

Senado

do

Federal.

so1icita

autorizaçãn pasa_qüe o Governo
do Estado _de Sa9 _.Pau] o -,_possa
em; ti r e co 1 ocar no m-ercado,

procede mediante queixa, salv.o
quando, no_ ca-SO d_o art . 1.40 .. §
2.2., da v.iolência r.esulta leSão
cor,pora}.

atràvés_de Qf~rtas pÚblicas,
três· bllhões, tre_zentos _e sejs_
mn hões' setecentos e Cie~enove

Parágrafo úníco._~ Procede-se
mediante requisição do MlniS-

letras "f"inanceíras dO- Tesouro
ãé.que 1e -~stado.
- ~-

tro
cta Justiça, n9 caso do n~
I do art. í4i, e med1ante
repr-esentaÇão do of.endi do, no
caso do n~ II do mesmo artigo.
~_c CAPÍTULO II

Dos

mil e oitocentos e vinte e uma
A

Económicos, _
Concedo

a

O

~§R.

DesCJt,:edecer a ordem

legal cte fun·c-fqn,?riq

públ ice:·

Pena
détenção
de
(quinze} dias a 6. (seis}
ses, e ml,Jl ~a..

15

me-

Art.
331 .
Desacatar
funcionário público no exerci.:..
cio .da
função ou em razâo
d?-1~:

P~na

meses a
multa.

. -.- ·'.

,'

p;;~l

a_vra

discurso.)
Srs.

,_. .. =-

ao n_obt_e

_JAMIL HADDAD (PSB-Rv

Pronuncía_
330.

Ass_untos

de-

Senador vam.i 1 Haddad. -

AdRlinistraçào Geral

Art,

será desp·act:'láda··.à-

matéria

COmissão

Há oradores i nscr i tps. -

.

Praticados
Contra a

C~imes
~or Pa~ticular

o

- sego1hte

- __ sr. Pres; dente e

Sehadores,

faço um.a

pro~

pOSta _para que o dia 3 de ·de-·
:zembr.o de. 199:0 seja co_ns i der.ado o "Dia da invasão do Congresso Nacional pelas forças
de
segurança do Presidente
Gorge Bush".

Sr. P-r-~s i dent~, há necess i dade dessa_ data ser- inç-lufda
em
- a 1 gum ór~tão da
i_mprensa. ou
detenção de 6 (seis) algum 6rgao que tenha como fim
2 (dols) anos, ou manter a- memória da História
nacional, porque me- encontrava
no Rio de Vaneiro, só cheguei

. ' ..... .. ·--· . ' .......... ... ·:

-

a Brasília no vão das

21

ho-

Justfça e Cidadania

ras,
C1Uando "tOmei ciência.. dos
fatos C1Ue ocorreram ontem no
Congresso Naci on.a_l.

SR.
PRESIDENTE .. (Pompeu de
soúsa) ~Os ·projetaS lidos se-

Sr. Presidente, não quero nem
me aprofundar. foi uma invasão
do Congresso pelo corpo de se-

(À

a opinião desfavorável

tufç~o.

da crftica. literária, artfsti-

ca ou cientffica, salvo quando
inequívoca _a tntenção de injuriar ou difamar;

26
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Ar·t-.
i44. Se, de referênciç,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu oe
a l usóes ou frases,
se
infere
l.i de
calún_ia_,_ di_f.amação ou injúria, Sousa) - O re_ouer 1 menta
e_xam~
Qa
Cpmi sSão
gvem ·se . j (.il~ga
of.~nd i do
Pooe · vai _ ~o
ped-i r-·- e;_xp-1 1 caçõ.e~
em juízo. Diretora. (Pausa.)
Aque I e qiJ~ se recusa a dã-1 a.s
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
ou. a crTt-ério.óo juiz .. não as
A presidência r·ecebeu
dá_ sat_tsfatórias,
_responde Sousa}
o a·fíc_To nk S/60, -de 1990 (.r.-'
pe 1 a Of,e_:!n·sa. ·
18.062/90. na crlaem),_ através
V_Fi__::-_=·:.._o art.
25 da ~ei
n& do qual o Pres1dente do BanCo
5_~-zso-, de·-g·
de" fever·erro de cent-rai do Brasil, nos termos
da resolução n~ 94, de 1989,
1997 (Lei de lmpr~nsa).

T-

Ver

dé

1 S'6í ( Le" i_ de I m_pr-ensa) .

III
na presença de vár.1as
pessoas, ou_ por me1 o qu_e fac ilite a dlVUlgação da calúnia,
da difamação 01-l" oa injQria:.
Parágrafo úr'l"lcó~ 'Se_~o crttlle é
cometldo-mediante paga ou promessa de_ recompensa. aplica-se
a pena em dobro.
·

ar·t.

qu~.

retrata

calúnia cu da
].ca · i Sent_o
de

inJúr_ia.

a v 1 1 tantes:

casos

quere1ato

d_a sentençG__. se
oa

ou e,
por sua __natureza ou pe 1 c
me i o emoregado. se cons_ i derem

Nos

do_s n s I e III. responde pela
injOria
ou·pela difamação que
lhe pi., pub11cidade.
cabalmen~e

II -
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gurança do PresidentE dos Es-:
tacos Un1dos da América, o~ra
e simplesmente senadore~
e
deputados
proibftfOs de usar a.
entrada pr1nc1pal,
uma série
de fatos extremamente vergonhosos
parao
congres_so
Nacional!

Este era o primeirO registro
aue queria deixar consignado

nos a na 1 s, Não ouero me· aprofundar p_orC!Ue todos jã estão a

par dos acontecimentos ocorri-

dos -onteiTI no Congresso·

Nacio-

nal.
Sr.
Pres1dente,
estampam.
em

os

jorn;;~is

prime~ras

que··;;f-vfndé do PreSl-

páginas.

dente Jorge · Busch garante o
supercomputador
à
Embraer.

Essa empres·a. estava· numa

tuação

muito difícil,

1nformaçóes;

fechou as

durante
algum
mais de quatro

si-

segundo

portas

tempo__ , dem' t ·Lu
mi 1
funcioná-._

em que. pura e~slmples
mente. haVeria aquela ~célebre
negociação ou negôciata para
aue o"at~a1
propri~tário.
às
expensas da Petrobras. pudesse
a~sumir
a
pr'ivati;zação
da
empresa.
Vasp.

Sr. Presidente, isso é extrequer dizec~ 0
qUe 1nTeress~ ao nos~d Pals_e
nã~ pagàr · mais
juros escorchantes aa dívida externa. o
Bras i 1 apresentou um plano. 'um
projeto de __autoria dos senadores Fernando Henrique Cardoso
e Vorge _Sornhausen. _a que dei
mfnha aprOvação na CP I de. o ívída Exte_rna, mas agora come""
çou a
mesma
história
de
sempre. Não dá; só se pagar os
juros at~asados, se nãQ pagar
oS ~UroS at~àsªdos. nãQ haverã
negocio, A mesma conversa,
o
mesmo filme que estamos cansad-ós de ver!
~a~e~!e~~rave;

agora,
a noticia
Soore -isso, o_~Pr:esidente ..e.o
agradável, dada pelo Prci:~jq_e.n-:. SeC-f'etáFfõ.CI'e_ Finanças_ dizem
'te Gorge Bush-.- de que o pro- que náo -podem interferir, ém
blema da div1da externa é _dos absoiúto, com os ôrQ"ãos; com
bancos para com b ·nosso P;;ds,_ os Oancos privados. No entanoue ele nã'o Po'de interceder, to, S-r. Presidente, com a gramas que está pronto ·a ·perm·~-_t i r ça do Presidente GeOrge Bush,
a compra. pe 1 o tiosso Pa f s-. estamos para receber um supercomputador- p_ara uma- _empr:eSa
desse
supe~ComP';Jtador.- _para
prest~r serv1ços a
Embraer.
que
es-tá
-na
1 i s ta
das
rios

e.

Sr.
Presidente, ~existe algo
de
errado
no
Re1 no
da
Dinamarca";
recebi a tradUção
de
um docum-ento
int·ituiado
''Idé1as preliminare~ para o
desenvo 1 Vi ment·o- de p 1 ano -di reter de privatização de compa-nhias- estatais br<asne-iras".
encomendado não se tem no·t í c i a
aqui por quem, mas·--ehcàmí nha-do
às autoridades federais deste
Pais. projeto realizado pe1a
empresa CS First Boston.
O
conteúdo. sr. Presidente,---- s-e~
gundo esse documento. é: 1 Resumo Executivo; 2
-·campa-:...
nhias Selecionadas para Privatização_'!""'_ e a primeira, Sr.
Pres i d_ente,
é a Embraer: Embraer,
Si derbrás,
Tel ebrás.
Petr_ottrás e lnfraero. E"ntão,
apresentarei
um requerimento
de informações, dentro de poucos dias. para· saber, se esse
supercomputador vier para o
nosso País.
quem pagará
a

c-onta. -- Porqüe o-

super~computa

dor será colocado na Embraer,
que,
segundo informações do
seu Presidente, está sendo enxugada em razão do défJcit,
para posteriormente ser privatizada.
Sr. Presidente, é algo estarrecedor, uma empresa deficitária,
que, seçundo informações
co 1 h i das, fe.cha as portas, demi te 4 mi 1 e 50-o funcionários
e, agora, receberia esse su-percomputador para. dePois de
o Governo aumentar a sua dfvida externa - não sei como será
feita essa compra-; a empresa
ser privatizada. Nós tivemos,
há pouco tempo,
o caso da

privatizáv~is.

sr. ·pres-íaente, jâ diss_e. estou prepa fando um requer i ment·o
de __i n_ f<;'r'!l~-çõ~s . -p~ra- saber de
onde sa1ra o-·dinhelro. para __a
co--mprã desse suoercomputado_r_,
e ~e ele fiçará como património da Embraer para ser doado,
graciosamente, se conseguirem.
na~
realidade.
Jjrivatlzar a
empresa.

um

fato me_ chamou _a_ atenção
Sr.
~residente,
quando
nos jornais __ e. c_oi nci dentement~. há
alguns ·aias, após
ter recebi do este projeto. encamfnh8.do ao Go~ver~no bras·; 1 e iro por um organismo internacional, Que apresenta idéias
preliminares de desenvolvimento de um plano di reter d_e
p-r-fVã-ti-za-Ç:ão.- E aqui. Sr. Presidente, num resumo executivo,
a cofsa._é colocada da seguinte
ma_ne 1 r_a_ ~
hoJe,

li

RESUMO EXECUTIVO

O propósito -deSte memorando é suger1r idéias pre~
11m1nares para o desenvo1-·
vimen~o de plano _dfretor de
p-r'i v_at i zaçã:o de cornpanfi1 as
.---·estat-.ais brasileiras~
:_
O plano d1retor deve focalizar os seguintes fatores chaves para assegurar o
su~~sso__ do
programa
de
-·p-riva ti ~?ção :
- _

1 hante à abordaQe_rii fe1 ta no
Re1no Un1dc .. na Fránça; na
Espat:i-5B e na Austr.~a ~;-A estratégia Oe pr1Qá~
tização deve _ser .oma -resposta
às
real idades de
mer-cado.

Uma ave~-1 iação- precisa
i nvestidor tem que ser levada
em_conta. antes de se defl_nir _as -priC?ri.d~d~s _e metas,.
de demande dO provã-ve 1

ComP:anhí-as -cuj·a Pr, vatização exija rees~rutura- _ção;-· emend~s a cons_:t i tu 1 çáo_
ou redefinição de Uma és~
trutura
legal só devem ser
levadas à _venda quando as
primeiras privatizações tiverem _cr 1 ado o
·necessa:rjo mOmentum positivo.
Experiências
ln~erna
cl_onáls._ de outros países
-podem_ serv1 r
de gyia,s __ no
afã _de ,s_e evi t<;~.~- er-r-os..= e
ace 1 era r· o pr•ocess·o :_
• _A elaborac;~o de urf, pla_gl aba 1 obvl amenge uma profunda_ revl_-

·no di retor
te- _ex· i

sãó de dados op_eracf o-.na.i s. e
financeiro5 nas companhiâs
destinadas à pr1vat1zação.
Vqu__ · -repet 1 r. a -e ,·abOraÇ_.ic-:- ~
um plano diretor __global obviamente exige uma profunda rev.isãõ de ·dados operaclonai_s ··e
financeiros
nas
comp·arirífa~s
d~_s _t ~ nadas à,_ pr i _v_a ti z_~ç:~_o. __

Est-á
~incÍuldO
. ai -;___ .o
supercomputador? Esta dentro
da
análise felta por esse
grande organismo que prestoU
ser v i ços,
i nc1 us i v e, à pr-i v a~~
tizaçao em vários países.

Ta r·:-revi Sã-o- -deve- ser ~~M
duzi_da _ein c:oláboraç.ão com
-· os· per i tos br"asJ 1 e_i r.;.os -qu.._l;!
podem- fornecer os dados sobre o i r;t_eress_e~.do investi·aor i __o:c:al,
cdn_tabi 1 idade
bras i l ~;r a_ ~ -c:ans_i di:il"açõ_es
regu 1 amentares_ _e __aj nda a
técnica de finahças corpo~
rativa. iocal. -o" c-s~ Fi rst- -- -Bos;ton _pqd_e_
proporei bnar os- segui n-reselementos básicos à elaboração -do_ plano di reter; -----~ Experiência em privati-zação de outro.s pai ses. ·

capaCítação
tecr1ica
gl oba 1
em
i ndústr-ia_s
específ'icas .
~Av!;li""iaçi!iã- _,de- dem-anda' deinVestimento internacional:

•
Estruturação
aná1ise.

gerã1 de

_• -~~mportânci-a de se tni ::car o pro~rí:frtlêi com um -his::Sr. _?réS-idént'e: é um trabal . b.o
tórico de sucesso" seme;;. longo, que, ao final, diz:
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b i enta 1 à ;-dé i a
cte ef i uentE!~
CIUÍm_i-coS
ou --de agr-ot'óxicos,
cbmo~:se _fosse apenas esse _ seter - o· res;:>o-nsãVé1 p-eYa conüf"niinação dbs
rios,· pele
destruição aa_ Vlda. por alteraPRESIDENTE (?ompeu de ções nos ecossistemas em -dlO ~ SR~
s_ouSaJ - C:óhceao __a pa 1 avra _ao versos pontos do Gl oP_o. A ne- -~
_Senador
Mar condes cess idade de aOaptaçãO a
essa
·naorec·----- real idade
de -con'"tro1'e "da pc.:.
Gadél.~a.
luição ambiental, _de uin tr3t'â'~ à~ SR. MARCONDES GADELHA ( PFL mento adequadO par.a· os· ·en uen-:..
EJL -__ Pro_nuncia o seg'Uinte tes, tomou prior i da de na pà_utã
di scus_sões
dess.e 1 V CondisCUrs·d.·)_ Sr. Presidente, ·de
sr.s-. senadOres. no que- ·concer- gresso Br:a.:S'íTelro õé ~-o-uírriiç.â
Fi
na.
-·
ne ___à_ , pr~otSção _ da propriedade
ín-t-etectua 1,
conclui u-se que
foi;
sem dúvida_.
_Sr.
-as pres_sõ_é_s__ exerç_i df!S sobre o ~Mas,
Bra-S_i_l, ·para que seja
moOífi::- Presidente, o prob-1 ema da proC?dá a-- atual l~g1s1açã0 ref_e_:- teção-·à propriedade intelecque
despe_rtou
ma1or
ren__te_ ao assunto, deriv!=I-TTi tmn- -tual
Porque ex i s·te ·cef-''to
to mais de ínt'eresses l"igado·s po 1 êmr ca.
Confessamos-nos
deveras
ao· comérçi9. pe· prodUto~ -quiini- farisaísmo em torno desse as~
parte dos·- Qüe queansiosos em tr.abalt~ar
jun- .f:p_s. ~spes:) a ll!le]:"lte fa!':~a~êot í- sunto por
rem, de-qualquer forma, .impintos
com os senhores em_tão
CÇIS. _do_ que de_ proteger os i_n_:gi
r
as
p-atentes,
no campo dà
importante_esforço e ·cr~iam -~eresse~ d~-- ,in:Jéfl~pf_·
1ndústria
farmacêutica_,
ao
que poderemos prestar-lhés
sob a alegação de que
ve 1 i C?Sa contribuição nÇJ, _ga~r.
Presidente,
esta· é uma Brasil,
rant 1 a do sucesso·..
das relevantes conclusões a com 1 sso es_tar iam favorecendo
qlie--éhég'Ou o rv éóngresSo sra:_- a "tr_ansferênc-i a o~ t~çno] óg i a'
Sr.
Presidente, no me_ip ._c;!essi leiro oe Química fina,
rea- estariam c~iando meios e modOs
l"l:Zado na 'êidade_ Cio Rio" de! J~ para um desenvolvimento maiõr
sas empresas estão a Emb~aér e
fia PetrÕbrás.
nei r_o em di as da semana _ _p_a,ssa- ac:;- ·nosso- s·e-ror de qy_ím-i Ca
aa ,·- soo os ausp i c i os da Asso- na,- e de alguma forma contribuindo
·p:ara
a
melhoria
dos
nlEstranho!
_ Supe_rcomputador
ciação Bras i leira _ .da IndúStf'i_ã.
para a Embrªer, que fechou
ªs
de Químicã Finã e da ASSocia- vei s· de capaci taçãO :tecnolÓf(i_por.tas,
demitiu
4
mil e 500 __ ção Sr·asileira de Q'ufmica. Du- ca e. até mesmo, para-a---aberfuncionários_~-,PaCÇI
guê'?
para
rante esse i mpo_rtante evento, tura de mercados. Pasme:.:. se_!_
melhorar a
sua
teçnoloQia e
TOram-discütidos_os pr9bleffias
Ficou·- ~-prova-do,
fartamente,
ser privatizada'?
E_ quemo Vai
refefentes
ao setor, com visBras.i 1
pagar essa privatização ma1S
t-~s~-ã um aj_yS:tamento __ às
pre-:: Sr. Presidente, _gue o
uma
vez?
,__ A
_ popu 1aç~O
m)_:SS<;~s .do
novo modelo de _d§- pode atê, nessa area d9 patentes,
fazer
as
concessões
que
brasileira'? Com.um ínve$timensenv9l.v i menta econõm.i co br"âs"''to de um supercomputa~o~?
l'eí~9. · CalCil.Qó
no ·objeto da 1 he são !=X_; gi das por força de
inserção â:a_ nQ~sa economia rios retaliação em outras ár_eas ~e
Enquanto
isso,
na
área S07 quadros _ - db Prime i r o Mun'do. cOmércio; mas. a -1egisl:ação''s0bre p·atente ·não tem nada a ver
cial, temos falta de educaçãç, ·oestâ. forffia',_ -s-r-.
Presidente~
de
saúde,
de moraQia, "d.~ bs- ~t~mas mafs ·_c~ndentes da a- coro o p-ro·cesso de desenvolvitransporte, enfim, de todos os
tuàl-, daâe
fo"ram _ entocadoS· mente- c i eht ífl-Co e .. }:ecno'l_ ógi <?_O
poroue estão, de forma direta dó- Pais._
i tens
básicos
de
j_l,!St iça
ou
1ndireta,
vinculados à atisocial.
v·l dade de produção na área _de
Até porqUe·, Sr. Pres 1dente· -o
qyimi_ca__ industr!~l.
conhec ímen""tO~Ci ent í fi co __ e tecSr.
PresiOen~e.
esses fatos
são extremame.nte preocupantes.
no1dgico,
ho~e. -e
segregad'6
O àet6r brasileiro de qufmfca l_)OS ~ laboratón_.os. __ das
grandes
fina, consciente das S\.laS_ reS- emp~esã:s __ rTIU1tfna-ciona1s,
Estou- preparand_o, um requer 1Que
pónsabi11dades·,~ cuidou de elase cd_1.6cam- muit-as_ vezes--:.--ã_
menta de i n,formayões para saborar uma agenda, em que
1n- frer:ite . das prõpri às LJhi vei"S 1.:..
ber
em que cond1ções esse suc1 U fU, ~ em - pr i me·i r o ·1 ugar,- a dades e cavam um fosso enorme
percomputador vira; será. próproteçao
ao
homem
e
ao
me1o
vavelmente,
mais
um
item nà
~'"!'! rel.~ção aos J?afses receptoambiente;
depois, a discusSâO res de tecnolbglca, cujo acesnossa dívida
externa,
a ser
pago
pe 1a
_população -sobre a propr-l edade!' i h te 1
so lhes-é· literalmente vedado·
i n:
bras i 1e i r a. _ .No
entaryto,
na ·tual; --em segUida, o comé-rcio fa 1 tam- 1hes recursõs-· pã"raeXterno e, finalmente, o
pro~ vestffl"!'ªlj}:_o ~a- área ,9~ pés_qvts:a
discussão da dív_ida, não podemos tocar ry~sse asSurito, -ess·e blema _d~~~~P.?Citação teCnolQ- pa_ra formaça·o adequ_ada _de teC~
nicó's _'n·a
área·:
e ha _malori.aprob 1ema e
dos banco.s com o gi ca --~~ se to r:
das vezes, Sr:' P'f-eST â€i1t_e_,
as
Governo bras i 1e 1 ro., nãô -temos
·No ·qUe dlz respeito à pràte::. patent~s servem apenas par_a o
nada com isso, vocês são muito
ção
ao
homem
e
.ao-fueio
ambienestalecimento
de
um
-monopólio
bonzinhos,
mas
não queremos
a Abifina levou-em Consi- s~~r_e :.. 6 _ _ Pi'-õduto, · COm a·s
participar dess'e I'Jégócio.
_ te,
dera·c;:ão o fato de que em
19~3'2 C:::'!1Sequênêf as na t.ura-; s__ sobre O
rea 1 i zado, no Rí o de Ja-· mer~adp-',_-~ pari!: o ·_consumi dor.
Sr.
Presidente, Srs. Senado- será.
nei
ró",
o
·evéntb
-mais
i
mportanres,
eu
não pode'fi'a
deixar
O setc;r- brc;tsilefro de. Qufmica
passar em branco esses _dados te do ~séculO - a Conferência
da_qrganí±ãÇao daS Nações.Uni- .fina péde," pe_lo menos. _·-casd
que me preocuparam, inc1us1ve,
- s~j a- i ri_evi t:âvel ess.a ·cOncessão
coincidentemente,
com o rece- d~_s s~bfê ·g assu_n:t_o .--_
de p~tentes:- -cãs_o_ __ ·seja ·---rr_re_bimento desse relatório da
CS
O
-·--setor
de
qU-ímica
f1
nase
Cf!Frlvel,
em futiÇão dos _inteFirst Boston,
fal8r1do Justamente da privatização,
o que ant-eCiPa, Sr: Pr'esi dente, nes- r:e?5i.~:S _c! à --.País~,em
outraS
fazer para privatizar _grandes sa· diScusSão; inclUsive com ·o a~e?-S;
1_he sej? dado um praz-o
empresas bras i 1 e i r as.
E ali proP:ós i to Oe .desfazer c-erto áe_.. ~9~ _rnfr:i mo, C!~~ anOs · parãest-ão dois patrTri,-ôni CJS dest-e :tabu que faz com QUe as peS-SO- pr?ce_ss_o e 19 ano_s para ·proau---:.Pais - a
Embraer --e ·a nossa as ·asso~ieril,' _ 'iriCoríScientemen- to_. oo que d1z respe1to a cont·e,
a
íaéi a
de polui cão am- cessao de patent·es, prazo es~e
Petrobrás.
Para
completar 6 _an~lise
exigida pe1o plano diretor,
necess~tar1amos
-·trabalhar
em conJuQto com o Governo
brasileiro _p~r~.o~ente~di·:
mente perfe1to dos
objetlvos
de v~ .. !:;;~. _no que diz
respe1to a cada
companhia,
dados
de revi são , di s_pon i.:.
veis e fo~neci~ento de .uma
avaliação. com _a mais _completa
infqrmaç~o
riõbre
a
demanda
dO_Jnvestidor ~para
cada companhia. Acredi_ tamoS
que
ta 1 ~studo possa ser
1 evado- a çabo, no mais ta r_.:.
dar
em u~_ mês. e desde já
nos confe~samos __ prontos
a
realizar esta
tªrefa' sem
qualquer ânus pára o Gover~
no brasileiro.
-

Eram essas,
Sr. Presidente,
as consideraç6"es que eu gost-arla __ de deixar consignadas nos
Ahai.S
do
Seriac;lo
Federal.
(MuitO be-m!) - ·
'
·

ec-

que considero a1nda muito exi-

guo, dada a escassez de recar-

s_os
humanos qua 1 i ficados no
Brasil para dar uma competitividade JUsta dentro do mercadO
i

nternaci ona_l

De qualquer forma, com o propósito de manter o e:spfrit6 di:.
modernização que hoj~ permeia
todas as açBes

de__

governo

e

todas as ações do campo empre-

sarial,

o setor _de química fi-

e~ forço

de caPãc.7 taç:ão

também se compromete a um

loglca

e

de

·modernização
(Muito bem!)

tecnO-

competi_ção,

des_te

Pais.

UOCUMENTO A QUE SE REFERE
MARCONDES. GADELHA
E/lt.
SEU DISCURSO'
O SR.,

a_o __ _i nc i p1 ente

setor de química fina.

na,
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AS DlR_l;T_ORI-AS DA ABIFINA E DA

~g~.T~~?~o~ ~~~~~~iAr~EI~6~~R~
~T 2~Rg~r~-Ú~Lrg~?Rg~s~UA A~~-~=
PbNSAB1LIDADE,
AS
SEGUINTES
CONCLUS0<S < R<COMENDAÇOES DO
IV CONGRESSO DE QUIMICA
FINA.
_ Ii'ltroduçãQ .

mas

pede o que foi
concediOo em
outros países, como o México,
APós ·do· is di as de. traba 1 h o em
como a Itália; foi
concedido:_. _QUe O estágio _Çe _dese-nvolVi-

em diversos pafses, um prazo
para adaptação a essa situação
emers;~ente,

que,

insistimos ..

não contribui em r;;;rande coisa.

para uma consolidação da nossa
posição, dr, nossa parti c i paçlto
pequena e ameaÇada.
No que diz respeito ao comércio, Sr. Presidente, mais uma
vez o setor de qufmica fi~a é
penal lzado, com-tendência para
o rebaixamento da aliquotas, e
o setor pede, pelo menos. s_ej am
. e v i ta dos
mecanismos
de dump1ng, sejam _evi_tadas -a
aliquota ~era e variáveis externas e qua 1quer p 1ano i ndu_strial ali ado a mudanças· de
rito e grau nas reformas que
estão sendo fei _tas.
Sr. Presidente_ e Srs. senadores, peço e inserção, nós Anais de-sta Casa, do texto i n-tegra 1 das --conclusões do IV.
Congresso Brasileiro de Qufmica Fina, a fim de que sirvam
de reflexão e de orientaÇão
para a próxima Séssão Leg1slativa,
quando, afinal, este
Congresso terá que se posicionar, terá ~ue sé-definir sObre
esses temas da ma i o r i mportância para a sobrevivência_ de um
setor estratégico e vinculado
preciSamente aos nosSos qbj_etivos, mais caros, ao futurO
deste Pa f s e à sa-lvaguarda da
nossa presença, no campo da
ciência e da tecnologia.

met"ito, caracter 1st i cas. nece_ssidades,
potencia1idades
e
prOblemas da indústria de química fina bras i l~ira foram analiSados, sob diferentes as~
pectos, por representante_s Ob
empresariado nacional e multinacionai
instalado no País,
por representes Pe universid~
.des e dO-o--Governo e por_ especialistas nacionais e tntern~
cionais do setor. é possível
se.l_ec__i onar a 1guns pontos . de
consenso a _partir dos quais
serão formuladas, à gu~sa de
concJusão, recomendações
dé
política para o_setor ..

Desde- logo -fi_çou caracterizad? ~ enorm~ importância econômi ca e· estratégica do setor de
química fina. não só como fornecedor de.produtos· essenciais
à qualidade de vida da população, mas também como fornecedor de insumos vitais ã eficiência de todos os- demais_ se~
tores da sociedade. o progres~
so_' e a· moder""f'lização_ de _todo e
qU;;llc:luer setor. industrial pas--:
sa e passará necessariamente
por uso i_r:rtensivo e extensivo
cte produ'fos gerados pelo setor
de química fina.
- o

processo de industrial1zaBrasil~ que ganhou
impulso nas decadas de_ 60 e 70
sob a égide de uma política de
desoenvolvimento que privilegiava o mercado nacional através de substituiçã.o de importe~ções,
foi
interrompido na
Não é demaii-~izer que o se- primeira metade da década de
ter de quimica._fina q"uarda um ao sob o impacto dos golpes do
processo de fertilização cru- 2~ choque do petróleo e do
zada com outros setores moder- choque dos preços. O sétor de
nos, como biotecno1ogia, énge- qUímica fina, um dos últimos
nharia molecular,
tecno_logia e1os da cadeia industrial e
de
novos
materiais.
e qué só então começava o seu
informática,_ Todos_esses seto- désenvolyimento, n~o pode se
res estão intimamente 1lgados beneficiar das vantagens de
entre si; há como que Uma em- uma po1 ítica industrial clara
bricação entre esses campos do e consistente. os últtmos anos
conhecimento, de modo que um da década de oitenta foram
não po-de evo.l_utr sem que haja anos de incerteza. perplexidaum acompanhamento_ <:~dequado por- de, estagnação. Já ao final da
parte dos deoia f s. o se9men.to década, nos úl tfmos e_stâgios
de quím1ca fina não pode ficar do-- Governo _anterior, fi_ cava
defasado em relação ao avanço Cl_ã"ra a necessidade de um reque hoje acontece em várioS direcionamento de nossa polísetores de ponta do Brasil, t-ica industrial que, mantendo
sob pena de comprometermoS de- as premissas básicas de apo1_o
finitivamen~e toda a marcha ,da
à produção 1 oca 1 '· ca ~cada na
çãQ do

alavanca do mercado 1nterno,
pr::ivilegiasse os setores de
maior agregado tecnológico e,
dessa forma, fi4esse um maior
ape10.ao desenvolvimento científicO -e tecnõlógico do ~ais.
Tal Quadro a_inda hoje pét:_siste, e· a cômpohente_ mais .nova
das Oire_tri~es , de desenvovimento. isto e. a tentativa de
ouscar-se uma ma1or inserção
da economia
brasileira
no
cenár 1 ó - i nterna_c i o na l não retira forcas _dos embasamentos
anteriores. Numa análise-mais
c;leta 1 h ada, especial _,_ a tencão
foi· dada" aos problemas rel.aiivos -ao- meio ambiente.-à proteção da propriedade intelectual, ao mercado e saas pbtencial1dades, ao comércio internacional
e
caPacitação
tecno 1 ógi c à.-- ------·
1 · ProteçãO
meio amb;ente

ao

homem e ao

No aue se refere -ab-ffiei~ ambiente e à proteção ao homem,
sabe-se que a indústria de
quítnica fina. é
diretamer:~te
responsavel
por pã·rcel a- suostancial do aumen~o da qualidade de vida da human1dade. Entretanto, os meios_ de que ela
se ut 11 fza para proporei onar
-ta 1 resulta do pode ocasionar e
têm eventualmen~e ocasionado
danos l~ca1 izados ao homem e
ao me.i o ambiente. os medi cementes gerados pela fndústria
farmacêutica têm m.inorado a
dor e prolongâdo a vida de milhões de_ pessoas; mas problemas _ocas i ônados em sua produção ~-qu oso ___ que venham_ a a fetar
uma ·pessoa ou um -reduzido grupo cte pessoas, são, o mais das
ve_zes,
intole~áveis
à
coJ et i v i.daae.
o aumento de
produtividade agrfcola, alcari-·
çado com o uso de defensivos,
e a redução da fome no mundo
daí resultante não é justfff-cativa suficiente para que não
se aprimorem os métodos de ma~
nuseio e uso reduzido de efeitos _ deletérios
._ao
meio
ambiente.
A indústi--la qL!fiJiica gera_ e
faz uso de um arsenal
de conhecimento.s tecnológicos altamente sofi.st i cada e .de conhecimento re_strito. Recomenda-se
pois que ela:
"
- mantenha um __ permaneni;e _e~-
forço de de-s-envolvimento de
modos de ·produção ma1s seguros
ao homem e ao meio ambiente;
- colabore na preparação, divulgação e aplicação de normas
e
codigos de seguranÇa -no
transpor,te, manuseio e u_sO de
pr_qdut-os- químicos;
- interaja '.Ide forma mais abranQente --_co-m a comun i d_ad_e_,
tornando
mais
transparente
suas atividades e mais compreensivo o saldo dO§ beneflcios
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oriundos da produção
gerada,

por

ela

À socie_dade. a'través do Esta-

do,

cabe~ã

reconhecer

que

os

fico e tec.nQ1.ógico dever~o le..:;var em consideração a
insuficiência do número de cientist~s. e pesquisador~s. mestres_ e
doutor.es,
existente no Pa.ís e
o tempo._neces_sário· a sua for-mação .
e
treinamento

custos
envolvido_s_ na obtençãô~
dos
be_oef í c tps
gerados. pe 1 a
i ndústr 'Í a d_everão ser_ i n·corpo- .~spé.cíf.i.c:.a·.

rados aos preç6s. de sUa produ-::.
ção _ e que_ os _reg:t; 1 afnentos 1 e-
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_ .. Passar si stema.t i cament'e ..
usar Como a1íqOota mínima ui
v a 1o r
d.i ferente ds zeró; e 1 íquota -zero é um clarO co·nvi.te
para não.se.. investir na .fáb.ricação do produto corres~oncten
te;

2
. 9ever:á ser.. _"evi tado o us.o
e var1ave1s e~terna~ a qual-·
gais deverão Propiciar-âs · fa";.- 3·- Comércio· Exte~no
quer plano industrt61 (comba.te
ci 1 idades nece$sá_rías à obtenà in~1ação. estimulO à área
ção dos meios,
teCnologia e· ~-E.specia1 dest.aciue foi dado à agrícola, etc....)'.aliado às mú.equipamentos para a_ o_timi?açãõ
importância do mer-cado 1nter- danças de r j tmo~.e gr_au na.s re-··
preterrd_i oa.
naciona.l
de. produtos qufrnicos formas que estã.o sendo fei ;fãs-.-em 9era1 e d~ Química fina em por agravarem inconsistéhciàs
2 - P~opriedade intelectual
par~icular
e as característi- dentro do próprio Plano. recas de imp-erfeição que- gua.rda su 1 tam numa .l5 i tuaç.?Q.. de perNo que concerne à proteção ~ este mercaçjo, mercê d~s .. exten- P,l~x-idade, e. quase pânicO rios
propr i edade
i nt e 1 e·c'tua 1 ,
sas bar.r~ira~ tarifárias e hão setor~s prgdut i vo_s, o$· quais,
c.oncluiu-se que_ ·as pre-ssões tarif?.rjas ainda existentes. O e.rn reação imediata. para.l isam
exerc1 aas sobre o Bra_s i L para comércio internacional de pro- os novos investim~ntos;
que
seJa mod_i ffCadg
a __at_u?l. dutos .Q.ufmfcç,s movimenta,
.a
legislação referente ao assun- níveis de 1989. mais de 250
3 ~·a utilização de uma medito derivam mu-ito mais de 1nte..:' biThões de dó_lares americanos dq compensat,9r i a
de. na.turezà
resses 1 i gados ao co:mérci o· "Be. e ã.~_e.nas · oítC:!' PàíS"és
Centre tarifárfã, como o adicional de
produtos químicos,
espécial~
al
íquota
(ou
~~elerríento
variã-.
todas as ecohomias de merca.dQ
como·
util_izado pelá.
mente farmacê~icos. do que de §.ão _nel.e superavitários.
Este. ve1"..
um
interesse ern prot€Q:er 6$ · ~o lume ·de comérciO representa CEE5", que .se caracteriza, jusdi rei tos
du
inventor~
pouco m?is .de 1/4 do total
da tamente pela fle.xibi 1 izaçao.e
Demonstrou-se fartamente não produção·
qu fini ca do mundo. t.r-c:ms_ttorieC!?de, poderia su-·
existir um víncu.lo causal e">:'" Dado ,gue_as escalas de produpl ici to. entre a conces.são d_çi- ção sao t.atores. económicgs lm- ... g~b~e~;n~~a i ~e~~~~~s i ~~~:;n·~~.
di rei to d.e patente e
o- p"ro_~ porta.nt~s na. produção qulmica, em s.i tuaç:Qes ~mergenci a:\.s. o.\-L
gresso
. .
tecnolóQico.
inclUsive . na química·fina ... é quando a prática. dQ . dUD1Jing
Reconheceu-se~- . ,entret·anto,.
a. visível a necessidade de que· o
não pude~. ser. ní~.i.ci.a e .r-api -·
necessidade . de o P·aís atende"t._ Bras f 1, em s·e.ú esforço de de-: damente detectada,
.
a compromísso.s po) fticos e e.:. seriv0Yv.i.mei1to
.
'
moãerni.~ação,
conômic.os ~m. sua~ relações in":' contemple uma maior participa4
-· o estimulo à fabricação
ternacionais, ... afeta.9os
'pelô ção, .. uma ma for fatla. no bolo ·de. .iotermed.iários. _par-a espe- ·
contencioso .relat ívo ao reco"- do .comérçi o i n1:,ernaci ona 1 dos c i ali dad.es de quf.mi C? fi na,
nhecimento de patentes para Produtos_. Químicos·.
.. a
reduz;ind,o espe_ç:i.a l.mente. . dest i.nã"dos
produtos
químico~..
é
qe_outr·a par .te .sua forte de- fármacos e defenS i vps· agr f co.farmacêuticos.
Em pendên.c1 a. e&tratégi ca__ em ·pro..:· 1 as, f.a.ce .a.~co.mponente. soci-a.1
conseqü.ênci~r,
suge.r'ê-se
aO du-to:S. i rnpor-tados no campo da e estr:-atégi ca desse segment.o,
Go.vernp:
rever a
1 eg1 s 1 ação quimica .fina.
assegurand.o ...a . d.f sponi bi l_i ctade
~eferente
à proteção da prointerna de tais insumos, lndepriedade intelectual,
den·tr-o
RecOnhece-Se que a permanên- pend~ntemente das d~ci S.õ.es §:_Sdo .cont.exto .de uma.. Po'i ít.i'ca d~ Cia .ROr longos períodos de n,:í- s~nclalmente econ6m1ca;
desenvolvimento tecnológico e ve1s elevadaS Pe protecionismp
5 .. -:::- Adot.ar como parâmetro de
industrial, onde seja gar-anti- pode-s!;!: tornar~ LJm -~ rl'dutor . da
do o reconhecimento de paten-. pér'âa de comp.etitívidade e· da comparação de ter~os competi~9
vidade da .proQução nacio~a1,
tes para _pr-odutos qufmicos e ihefici.êhc;5a., ifldL!~t-rial_.
processos farmacê!.ut i cos den:tr-o. mesmo tempo·, reconhece-se ser.. pf'-eçõs e Cóndiç_ões comer·ciais
de horizontes tem.pora is compa_- pe·r-rgosa·a generalização des- vi g_entes nos mercados. .i ntern.os
tiveis. com o. atual estágio de te$-: con·c..ei tos para um setor dos países competidores e nã·cr
desenvolv.imento c1enttfico é .. ~ão~di~ye~Sjfj~caço .. c9ffi<?~ o d_9 os pr.eços de expo_rtação daque1 es · -paíseS,
sab i d·amente
tecnológico .. do País e co.m aS l_r:td~:Jstrf~.. _ç:fe qutmíca ftna.
favorecidos ..
premissas, bases e objetivos
As-medldas
de
apoio
·ao
desen~
da
política
naci~nal
de
vol Vimento · tecnol.ógico bras i4 _.,.,ca(Jacitãção Tecnológíca
desenvolvimento:
lei ro ·e o pos.icionamento ..do
Para· atingir ã competitivida- sejam mantidas. expandidas nível de compet1tividade tn~
intérnacio.nal, 'a
e otimizadas as salvaguardas du.stria1. a" . ní.v~eis internacio:-. de a_ nível
nc:fí
s
dev.~rãb
te_r.
~[1'1.
.1
í
nha
de
química
fina requer sól id~
1 ega is que permitam à s.oci edade brasileira evitar eventuais. co'tft.p., ·.·especialmente para a- b3se de reCUrsoS humanos quaprejuízos de.correntes . Qo uso Queles ·que já se .encontram em. l·; fi C,adõs e. uma. ·infraestrutú·ra·
abusivo do poder, monopàlítico operação, .P atu.al está.gi.o t~c-:-:... de pesquisa e desenvo.lvimento
Vls-a-vis. que perrni ti a a rea 1 i zação d~
conferjdo pelas patentes. A nológicO... do ?ais
s"euS GOhcorr-entes i n.ternaci 0;:. lrabalhos. de.natureza e. avan~
obrigatorie:da.de Qp .. us.o de paas ·ca.ract.er í st i c·as 'dq. çada _no país_ Apesar de meditente no território nacional e h"a."i s,
os institutos de caducidade e côinéf"tj·l;l ~ _;·nternaci o na 1 do se..- das recentês. para est~bel~Cer
o. volume de
de licença obrig~tórfa, inClu- t·or, a·-eXté!hsão e os nívei.s. estas condições,
medidaS E.-rotSé:fonistas .. recursos efetivamente alocados
sive por interesse social ,_de~ ~das
verão ser mantidos e seus me:..:· ta r i fá r i as e na o ta ri fá r í as... ai.nd.a é modesto,e existem encanismos de_.. api iCac;ão aprimO- alntià. VigenteS em. mêr:çado_ ex-.... tra.VE!S .Oe.. Natu·r:eza ta ri fá r ia·;
t·er.no, a política cambial .. él,_ ftscal. e· legal que prejuâicam·
rados e faciJ. i tados ;.
po1 ítica tar·ifária e··a:s pa_~·r ser·; amente· à cap~ci taçãc. "tec- os horizontes tempor~is e t i c as do .. sa 1 v~guarda. notatl~-: nológica de empresas nãcioas
medidas
antt- nais. Recomenda;...se o estabeleos recursos, governamentais e mente
de
direitos, cimento de um J:lrograma cie ca..:··
privados a serem alocados aq éumping e
pacitação científica e teçhbdesenvolvime to científico e cOtnlf'eh-s~tór i os.
lógica
em .QLftmica fina e a atecnológico, objeto de_golítiRec;.omen'da :-:se ~m conseqüência :.· dequaç_ão· dos orçamentoS de órca de de.senv lvimentq -ci.entí_

0

e

Dezembro de 1990 ~

7686

gãos que já ··a tuam na área, no. taOamente a FINE-P,

a

atender

comp~omissas·

de

rriane1 r à

integralmente os
já assumidos, bem

c·omo os_ f.1 nane i amentos que ve-

nham a ser contratadas.
fas e

Tari-

1mpostos que 1nc1dem se-

ore o material
destinado a
pesquisa e desenvolvimento devem ser -,mediatamente eliminados.
O SR._
SoUza-r -

PR:ES_IDENTE _(Pompeu de
co:n-ce'"""do_ a pa 1-ãvra ao·

DlÃRrúlJO CONGRESSO NACIONAL (Séc;!lo~II) ~
Com as
suas
llderançãS, qUena ti.ira 1 mente, não poder i a
dar
conhec1mento_
antecipado à Nação_ do seu plano, porque o vazamento ·poUeria- prejudicar o
seu êxito. Em parte. concordo,
evidentemente,
com essa hipótese, pois Sua ExcelênCia,
no
seu plan.o,_ realmen·te implantou
reformas profundas no campo
monetário, --no-- campo fi sca 1 e
no ~?IIJlPO aç:Jm_ini_s_trativo.

-se-_entretanto, ao cabo -de alguns meses, o Plano _Collor que
tinha
por
obj et i vo -- zerar, a
O Sr.- Humberto Lucena ( PMOB- curto prazo. a
i nf 1ac;ão,
nã·o
PB.
Pronunc·i a
o - - seg'C.J i nte cOnsegUiu atinr;:ir
essa rrleta·.discurso. )
Sr._ Presidente, evi dentemen.te, desde -o momento
Srs·. Senadore·s o Senado ouViu,
que o ~trovernõ,
através
dos
na
tarde de a·ntem. impor'tante Srs.
Ministros
da
Econam·ia.
pronunciamento do nobre Sena- Fazend_a e P'1anejamento, e da
dor José Fogaça a respeito do Justiça, convida para uma mesa
pacto-·so·cial. que hoje vo·ua a de n~gociaçãcr 1 i deres empresaser objeto de preocupação do rj·a_lS e·líoeres sindicais-. c_om
finalidade
de se estudar,
Governo. Naquela oportunidade_, a
aparte
S.
_EX~ para lhe levar mais uma vez. a viaoil1dade de
minha solidariedade e à
1déia um Pacto social capaz de cone·; 1 i ar os 1 nteresses
em
conem
sl do pacto soei a1, de vez
flito;_ é claro. a m1m me pareoue; de muito tempo- ate
hoje,
Fernando
mas
exatamente desde
quando ce --que· o - Pres 1 dente
de Me 1 1 o
dever i a ter
exerci a Presidência desta ca- Co rTbr
sa,
com muita honra par-a mim, prat1cado um ato de humildade,
tomei posição muito
firme
e confessando
que seu plano não
aí ti va.
em favor de um enten--- deu os
resultados
esperados.
d1mento n-aclô-nal capaz de
re- porque
havia aspectos que não
tirar
o
Pais Oa grave cris-e estavam batendo com o que foracogitado
anteriormente pelo
econômica qLTe::nos -ating1u e,
técnicos
-que
o
sobretudo,
vit1mou
a
1mensa corpo ne
maiotaria do povo,oconstituída elaboraram. Daí Sua Excelênc_ia
partirie, não apenas para ape-de
trabalhadores
e por-tanto,
dos mais
necessitados,
dos lar às -lideranças empr-esâr1~is
mais
pobres,
dos
ma1s e -s 1 nd i cais,
mas
também _aos
humi 1-des.
representantes -do segmento Po-_
1 íti·co -da sociedade,
isto é.
políticos, para
Ainda ontem relembrávamos, no aos partidos
debate com
o
nobre
Senador se assentarem à mesa, com vistentat_i va
do pacto
José Fogaça. que outro caminho tas . à
não teria seg-ui-do países' como social.
dlga-se de passa-_
sr-.-- Pres 1 dente, Srs. Se-Israel,
Espanha e México!- M-as gem,
nadores·, ---_o--$_ i mo l_eS 'fã:to de a 1- _
também, não esqueço·; Sr.
Presidente e
Srs. Senadores. de g'J,J_ém se a_s-sentar a uma mesa
err.
que em artigo que escrevi __ P2fra pa·ra .exami_nar_ suges-tões,
torno de um pacto, nãb obriga
a
imprensa.
há
pouco tempo,
a ninguém_ a_ aderir. _ finalmen.:.
chamava a atenção para um pônte,
ao·que roi pactuado. Digo
to
que --foi
obj e to de a 1 guns
i"sto. ao referi r--me a uma_ das
comentários do ilustre senador
gaúcho~
part1a do pressuposto questões levantadas pelo nobre
no
seu
de que ·a atual
Presidente da Senador José_ _fogaça_,
pro·nunci a menta sobre o pac-to
RepúbJica,
o~ Senhor Fernando
Collór de Mel lo, ao assumir
o social, ou seja -à postv_rá as.Poder,
a
15
de marçó. -deste svmi da pe 1 a _G._UT__•
ano, no
seu _discurso 1ançou
É ~bem- ~ verdade que a CUT tem
apelo -a·o entendimento nacio-reve 1 ado
~ihtransJ-gente,
nal
Mas Sua Excel éncia
ficou··- se
apenas na
retórica, pois, na pela palaVra de um dos seus
1 í deres,
o
Sr.. ·
Jair
prática, o que se
viu
foi
o
Mas.
não ~menOs
novo governnte
impor à Naç~o Meneguelli.
um plano-de natureza genuina-- verdade, a me:u ver, que a ma iintransigênc1a, ·até haja,
mente-ortodoxa. dentro dO mais or
c-láSsfco
figurino- do
Fundo no __.Ç~ue_ ta_nge ao êxito do pact:osocial,
tem Sido, exatamente,
Monetário
Internacional
aliás, contrariando_ sua entre- a _d_o- governo ~o 1 1 o r~ Oe - Me 1 lo.
vi s"t.a
nas
pág i nas
- da
Por uma razão muito simples.
Revista Playboy quando assumia
torno
o Governo das A1agoas, em cujo A di ver-g_é_nc1 a ma 1 o r-, em
texto criticava
veementemente desse entendimen-to·. gira sobre
o
GoVer-no --anterior_pelo fató a __ qL,Jestão salarial. Pois bem,
Gover-no assumiu posição de
de haver se submet 1 do aos pa-- o
drões do
Fundo Monetário In- absoluta intransigência contra
QUalquer
forma
de
indexaç~~
terneciona 1.
salarial -nem mesmo o projeto
Sua Excelêncfã -ná-- ae·- esclare- de: ~l~e_1
ÇJL!e_ foi aprova_do_ pelo
Congresso- Na c 'i ena 1 por unan i -:cer, com aque-les que o apóiam.

nobre Senador Humberto Lucena.

r.--
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midade, ·a apoio dé toda-s 1 ideranças, inc1us1ve d6S par""t"ídos
que apóiam o Governo, consegt; i u _ a
sa-nç'ão pres i é1enc ta L
Aquele ·projeto de lei era nada
ma fs --nElda menos que uma tent.at"_iva
de
conci llar
a_própr_ia
politica ecón6mica do -Gove!r"no
com a
situação
de desespero
dos trabalhadores~ tanto assim
que,
naquela proposiçãb, além
de se erigir
como principib
fundamenta 1
a
1 i v,...e negocia_-ção, entretanto. Se destacavã·m
categorias que-seriam beneficia_das po_r um réajust__e
sara-.
ri_à,l. aLltõ-mático.n:Jensal -ou t,cLmestral,
conforme
o
caso.
de i xando-se a 1 i vre negocj açã-o
para _ os
. que
pér'cebessem
salários
superiores
a dez
salários minimos._Mas nem isso
c Governo aceitou!
HOje
o que se l_ê, nos_ Jornais. ê que há uma certa
tendência_ d!= 1 Íçleres empresáriais
e de _alguns líderes
sind<cais
ma, s
moderados, no senti do __ de
se voltar à idêia de prefixação salarjal.
que implicaria
se
criar
um
redutor
dosalárlo; -o
que ocorr·eu_coin_.aversão inicial do Plano Caller, no dia da posse do Presi~
dente
Fernando
Collor
de
M€1 Yó.- Lembram-se-o Sr. Presidente e
os_ Srs.
S_enadores de que a·
chamada prefixação salarial,
apr-ovada_ i_,''lclusive no Congres_- _
so Nacl_ona1, contra o voto do
PMDB _e dos _demais partidos_ de
Oposi ç-ão,
f·o-i aband_onaCJa Pe 1 o
próprio Governo, se- não me en··
gano,
ainda
no mês de abril,
tão _logo a Sr~o_Mi(llStra,da. _E_conomia Che~ou à conclusão dé
que a inTlaçao zero seria
uma
ilusão,
pois os_índices começaram em 3% e
foram
subjndo,
mês
a ·mês, para 4%, para 5%,
chegando, em jUnl'rt5 deste
ano,
se- -não me· engano, a 7% ou 8%.
Ora,
se ~té a pré-fixação salarial foi _extinta pelo Govê-r;..
no, __ qve
no momento se neQa,
sistematicamente, a reexaminála,
realmente ffca difícil _às
lideranças sindicais concorciar~m com _o pacto.
No_ momento_~m~Que registr-O a
tota:l 1ntrans 1 gene-i a do Governo na questão salarial, desejo
dizer -C!ue, a mim parece, apoiando~ em tese, como fiz ontem,
num aparte ao senador José Fo-gaça. a idéia do-Pacto Social,
como-a·- -granoe- saiaa para a
crise económica, que o seu suc~sso _depende_. d~ _L,~ma nova
pollti"ca· -s~:nãrlal ~que seja_ca-paz. pelo menos, de atenuar
a
situaçãb de angústia em que se
encontra a grande mã i o r i a
dos
trabalhadores,
aqueles
que
percebem· menos e merecem, portanto,
ma i o r ampar_o por· parte
do pod~r púo 1 i co.
- ·

O

Sf<-~João Menezes ~x~ um aparte?

me V.

Permite-
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reúnam. trabalhadores empresárlos,
Governo,
no sentido de
se encontra~"'- :Unia solUção para
o Sr. João Menezes - ~enador estagnar. e para, fazer com
Fico
Humberto-Lucena,
V.
Ex~
faz que a i nf 1 ação não Suba~
uma explanação -conscienciosa ·grato pelo aparte a V. Ex•
V.

E>::~

sobre

o

finance'fl"'o

momento

eé:onOmi co-=-

e social por

País atravessa.

~que

RealmenLe,

a

é

uma situação muito complicada,_
comp 1 ex a, v.- Ex a a ena ·que o
Gove!"'n_o
está
intransigente.

mas não é bem assim, tpnto não
é Que o ·Governo propós essa
reun1ão,
esse contacto para

discutir
o
pacto
socia'1
n_o
próprio Mlnlstérlo __.da Justiça,

inclusive.
amanhã, deve haver
uma reunião para tratar do

assunto.
Mas,
a grande ·dificu 1 da de, no nosso .entender,
é
que,
se há,
como V. Ex .a di-z

uma 1ntransigéncia, por parte
do Governo,-ná, por ·outro lado,
uma 1ntransigência
dos

trabalhadores
e
também da
clc..sse empresarial. Por
isso,
é muito dificil chegar-se a um
denominado r
_comum.
Essa
i ntrans i gênc i a
toda_ é em função
de quê? Qual o fulCro prihcipal
dessa
dificulda"de?
o
fulcro pr1ncipal está
naQ~1lo
que se cbama inflação. EnQuanto não se debelar a
inflacao,
será mUito diffcil estabelécer
condições.
Se
estabelecemos
hOJe condições entre capital e
trabalho. daqui a 3-o dias, estarão compl etamen'te defasadas
porque a
inflação
vem
e
corrói.
Então.,"
me--parece quê
essa união nacional necessária
se
torna, não para resolver a
perda salana1, que já é imensa da classe trabalhadora. não
para resolver o ganHo ex__cessivo ta 1 vez
da cJ asse empresarial. não para reSolver a
situação do "Plano· Econômico do
Governo", deve haver um pacto
nacional,
uma· reun-ião para examinar o problema
da inflação,
porque, enquanto nâQ for
debelada, dificilmente encontraremos
um denofi'l_inador_ comum
para qua 1 quer prob_l ema. v. Ex~
vê que estamos aqu·i- neste Congresso há longos anbs. há iongo tempo, e desdS3. que a infla_ção começou a su6ir, tOdo dia
e esse reclamação de perda salarial, difi6~1dade de custo
de vida e se acrescentam nor-_
mas e principias que_vão· ~endo
destruídos pela
inflação.
A
observ,;:ção de V.. EX..& ·-é mui to
boa, ha necessidade de um pacto nacional, mas co'm- o objetivo principal de exame e de estudo da inflação,
enquanto a
inflação não
for Pelo menos
equillbrada. a luta continua.
é quase como partir para a
luta de classes.
Ainda
ontem
aqui, foi examinado o papel da
CUT, que está
intransigente,
mas
porque só sabe defender a
perda salarial, o que não adi anta, porque se se reso 1 v e oassunto neste mês,
no outro
vem novamente a mesma crise.
Deve haver o pacto--nacional,
mas
oue
todas as c1asses se
o

O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre

Sén;;idor_ Jo.ão. Menezes, em pr i meiro
~ugar.
eu
gostaria de
dlstinguir união nac1onal
de
pacto soei a 1 •

nn-- nefíflUrTI inomeritO faJ e i --em
unfãO nac1ona1_, . até
porque
essa
expressão,
como sabe V.
Ex~ ficou
muito
compromet1da
no Brasil, desde o Governo out~a. quando significou o
aniqu_i l_amento_ das opos;çôes. Nós,
que estªmos.na Oposição- a1nda ontem, 1sto ficou __claro no
discurso _de Senador José Fogaça_,
e
nôS- apartes Qué s. Exiil;
recebeu- .continuamos no _firme
propósito_ de manter nossa postl]ra ..em rel..a.ção ao. G_overno. no
sent10o de
fiscal1Zá-Jo com
táCra cor_ agem e a 1 ti vez.
o··cpacto_ so.cial é dlferente, é
um~ t.entat i va de entendi f'!lento,
em
torno o~- a1Qumas Questões
que estão_ di fi cu·l tahdo urtla so.:.
lução para a crise. sobretudo
no_ campo soe i_a 1 , _E, aí. é ond_e
entra.
pr'lorítartãment-e,
o
proble~a

s~1arial.

EVidentemente, eu qui-s dizer_,

e .o:e·s!=jo reafirmar, que o

Go.:.

verno faz uma concéssão, nesse
cãmpo- àu,
dific1linente,
v;;d
haVer enter1"dihú~ht0 na mesa do
pacto socjaJ: Foi_ o que afirme 1 , - nob_i--e Senador João Menezes, chamand_o ateriç_ãó, --não apenas para o fato de que c Governo. c;:-on"t 1 nu à
_; ntrans i gente
em
relação à indeXàçã~ salarial -embora continue
ind_examdo
a
ec-onbmi a
em
tudo,
principalmente no quê
tange
aos
ganho$ de càpit91 -, mas.
também a tê n_um pont.o _dé sustentação
iniciaJ
de meu própr_io_ plano, a prefixação saiarial, que significa um redutor
salarial, como sabe v. Ex~.
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também
imensos
prejuízos
soc;ais._ Nós _não
vivemos
na
Inglaterra.
não
vivemOs nos
Estados Unjdos ou
na
França.
Não é possível implantar-se no
Brasil um pro~rama
econ6m1co
recessivo de longo curso. sa..:
bemos
que
uma _ ·pol1tice
monetária
do
teor
dessa que
está
sendo empfeehd-i di! Pe 1 O
Governo
é
umà.~
-poTit_ica
trionetâr i a de 1 ongo curso,
de
-I onga ma tu ração .. , Os. seus re_s.u 1 t<l)dos_ n?w vêm êm se is meses,
nãõ -vêm em um ano·. Umá
bala na_agulha era umq .. ment1ra,
era uma ilusão. E __ preti.so
1óngo tempo~ doi_s. três_. qua:-:
tro,
cinco anos~_·o gover-no de
Augusto
Pínochet.
no -Chile~
ap 1 1 cou cinco am_argos anos dé
p_olitica monetár1a e
progrãmã
econôm1~o
recess1vo .naquele
pais, para poder equilibrar a
l_nflação.
C_ustou a
alma e o
_S?3n_gue do pov_o chilé_no . e. _só
conseguiU porque
tinhe poder
de repressão,
de -1 mped i r
a_s
greves,' de impedir as ma-nifes..:.
taçóes dos·- t rab.;J.l hadores,
de
i mped 1 r a reaç::ão só c i a 1 _que sé
.as
ditaduras
milita,....es
possuem. N-6 caso do:Brasi_l, ao
Que estafnâ_S asslstj_Q_do não tem
nada- e ve~ com a estrutura e a
es tra t i ti çação s,óci ó-ecori6nlfcca
dos pa1ses desenvolvidos.~ A
Inglat.err<! p_oQe s'ub'meter-.se- ã
longos anos· de
re~essão.
a

g~~~u~u ~;~{a an~~ g~'f f 7~;E!s~~~:.

~9mente umé:l! mudanç.a. na
qua 1 ida de
e nQ _padrão_ de vi da dos
seus hab.i :tantes. NO Bras ·i 1 ,
a
recessão não é urpÇJ.,pe·ql!enà-·mudança nas condições de __ '{i.da;
aqui
ela
s1gnifica
aument-o
d_rást i co da morta 1 idade- i nfanti 1;
aqui. signffiCã ·aumento
criminoso da
fome._ Fà.r.tanto,
como
i ns.trumenta 1 de_ contra""1 e
i_nflacionárlo, o p·r-:o-g-rama
r_ece~s ivo
é __ perverso. par: a . os
pa,1ses
.em
desenvolv1mento.
Precisamos_ neste mónietito, íri~
sisto, reitero. reptto_, rebãto
n.a 'tecla, -do pacto-socfal ,. _de
modo que possamos·, COm o menor
grau
de recessão
possivel,
controlar .o proc_esso inflacioO_
JOsé-Fogaça- Permita- nário. Não_conseguí entender o
me V. Ex.A. um apart_e_?
aparte que 1he deu
o _ .Se.nadór _
..João Menezes ..
S. _ Ex.a. diss_e.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com _que, antes do pacto. é pr"ec-f 56
_prazer-, Senador!
deJ?el_ar
~
ínflaçãci -pa-ra depo 1s, entao·,._ __ .faZer_ um acordo
O_ Sr. José Fogaça - Quero entre patrões e empregâdos._ Na
cumpri mentá-1 o, nobre
Senador ve:rdade, o pact.o é
para __este
Humberto Lucena,
pela
forma objet.tvo,
para
acabar
cortLa
como es~? cal ocando a questão~ inflação,, de_belar a. inflação.
De fato, não há problema mai- porque só a parti r ...C!a s:Upr-e-sor. não há problema mais
cen~
~âo dessa doença f nf fac i onár i a_
tra 1_ nisso
tuoo _do que o dos e
que
se pode pens.ar, fjor esalários; a_ -questão social
se xemplo. em ffiélhor distribuição
sobrepõe à que.stão económica.._ da _ renda, em_ parti c-i p'ação dos_
A questão não é a 1nflação. traba 1 hadotes no 1ucro
das .
mas - o
s_o_fr_1mento do povo empresas_. E _um ab_uso, é até __um
brasileiro. E evidente que a escátnia . .do GoVern.ó, . quando
inflação é um mal oue traz no propõe para agora que os traseu bojo conceotra·ç~o da
ren- balhadores participem do lucro
da,
traz
uma deQradaçãc das das
empresas. Ora, p-articipar
condições de vida dos
traba- do 1ucro_ das empresas em p 1ena
_1 h~Çl_ores ,_ __ ~_d_esorgan i za a econoperíodo
recessivo
é
uma
mia e, ao fim, ao cabo,
traz pladã.
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É

ccntrã.riO, inclusive de
minha
parte,
foram·,- também, acolhi-

das _pelo

co·ngr~s.so

,Na_cion,al.

O Sr.
Uosé FoQaça - O que. o
POrtanto,
tudo o que constiGover:--ryo _qu~ç___~~-- distribuir
pre.J u 1 zo-.
se poderemos perfs~rr tui a· nú~1~o central do Plano
de
Estabí
1
iZàçãô
EConômfC:a, ·o
num programa· de dl s·~ribuição
r-ecebeu
de renoa. num programa que al~ -chamado P 1 an·a c·o1_1 o r_.
respa 1 do
do
Congresso
cance d~sses opj e ti vop_. _quand'? o
consegu 1 r mos . cont rOí a _r o ma 1 ,

a doença da lnflação. Pã.-ra·'isso,
é evldente que um aju_st~e
severo, amargo,. duro, Sacrfti-

ci a 1 _ vai _ ?Xj gi r uri\ pact·o,- um
acorçlo
entre
a..s
partes
interessad~~- V. Ex~ está trãzendo um pontp nevr'ã'ígi cO quê
é,
sem dúvida nenhUn:"J~. o cEmtro desta questão: a
políti"Ca
salarial.
Não baSt.ã~_\..lm~_ porí:..tic;:a monetãr:1~. --~or. __ s_i
pró-pr1a,
ela_El_ l_mprodutlva, ineficiente. custosa. oheroSá e -é
desumana, p_ara, os t:r:-q.ba l hadOre·s
brasileiros. E preCiSo. uma ,dolítica de rendas.
lst"c:> e·s-t-á
s·endo dito hoje pelo Sr. Már_i_o
Henrique Simonsen: ·que é uin
homem da escola monetarista, e
está _s_endo d,ito p~_la· Sr. Alóizio Mercadante-. que.",fpi o ''áSsessor
económl co .do
Lu 1 a na
campanha presl denci'a 1 . · - Oesae·
Bresser Pereira .?-_tê' os- jov_e!ls
econ.om.i stas
qLJe assessor·áram
Di lp.on Funa:rç.- - ·nô~ pêfí ado ·em
qu,e e 1e
foi
-~ i.r:l,i s.tL;o _- Ç\_;3
Fazenda .. Por:tan_~o, ,se_ nao nóuver- uma po·l 1 t 1c_a de_ rendas_, q_u
seja,
uma· .polft1ca
sobre
salários e preç,o_s, não
canse-gu i remos
enfrént-ãr
conteúdo
dur'fssimo! amàr~o_,, d_e_ssa
lu:t__a.
contra a , nf1 açao_. _ cumpri menta
v. ExA V. ~-X~ toco·u
no ·cerr,e·
da questão, pOis essa é a úi'fíca sa 'i da que se pode ter
pâra
a cri se que hoje. se abate s6bre o País.
.
-_

Naci ona 1 .

Entretanto,
o Congresso está
aterito·para o·s aspectos nega-

flvos do__ p l_ano·. e, entre e 1 es,
deStaca,_ .constantemente, a· arracho sal~r.ia1
·

oliaiidó-- ~'ó1.to. a
insistir na
tese:- de. q_u.e... _s_~m a sol_ução do
prOblema salanal, o pacto sociâl- riâO
log_rará_
êxito',
1~1!Jl?ro_-t11e-9ue.d~Sta

~ribUne.-a

M1n1stra Zelfa Cardoso de Mel1 ó '-- c6n'-'c:i'Cada para fa 1 ar sobre
o·Plano· c-o11or
afirmou.
com
"t6aas-as letraS: "Sou dos ecoj1oinistas qu~ eQtend~m gue os
reajuste.s
salariais
nao
são
inflací6nã.rios" ..
·
--~Ç)ra:--:'!ãó. Se 'entende 'que_, agor a~- ;;:ua·-t:x-ce1 ê_nc: i a se mante11ha

COhtf-ã:r. i_a
a· - Uina - .f.órmU 1 a· que
pOSsa· r'éuidf-. ·o. apeio geral,
-pé! r a z s.o l ução -desse .. ~agno
probl em~ s_Ç:lci a 1 .

Nobre .· ·sénã.do't
Jo.ão Mene~es,
ri6$
todos que _ andamos· Pe 1 o
erã.si1 -e ãgóra,··acrránte essa
campanhã', est.iy~mb"s ~penetrando
os tna is. 1ongl nqubs ri ncões, ão
1nter-f0F-d0 P'ais sentimos·;,.;.
di gó- a .. v. _!;);<~_ ••• çqmo opos'i c'toni_st_a que sou nesta .Casa,
,
s_~QffmOS~com pesar que. decorrlOos- .PObJ.C.os meses do
i n'i c.i o
dó -~at_~ia1 GCverflo',.
oti_da '-de
f_?lta _de credibilidade_· Começa
a Ocorr.;er' ho· Pals .. Tan_to ass1m
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra- que o Plano_Çollor, que inideço a pal"'ticipaçã'o' 'Qe V,
E:x:A c_ia-lm!=lnte foi apoiado Por .cer.neste debate.
Aliás,
o que ce di= 73.% dé. ·população . . hoje,,
f:?rocuro, nesta tribuna,
hoje·_,
seQ"Ona_o _as_ últimas pesqu.isas,
e apenas desdobrar as palavras tem apenas o· raSpa 1do_ d~, c~rca
que v. Ex~, .ontem, , aqu 1 ,
p-ro~
de 29""t ·Çl:a ·população. Isto signunciou, com tnuitÇl g_portunida-- nifica que, realmênte·,-_as-_ po~
de e com muito brilhe.
--- ·pulações ut'bânas_· e r:-urals do
Brasil não e_s:t~o _sq~i$feitàs·,
Quanto ao·- aparte -do nobre Se- embora
a i nda abram um crédfto
nador .João Menezes, V. ExÂ -já de confian·ça·.ao·sen,h,ór _ presio respondeu chamando atehção,
dente da_ República que nem-seclaramente,
para o
aspecto- QUer concluiu Q primeiro ano
-- ·fUndamental da atua1 conjectu- do seu manda:tó..
ra que _é o soei a 1 . sem dúvida'
quanto ao combate à inflação,
Num país como, o srasi_1, de
quero crer que, em·nenhum ·mo:;. exten·são con-tinenta.l_.
de_ 1,1rila
mente,
o presidente Fernanao imensa
densidade democrática.
Collor de Me11o deixou ~e con- com lJma popu 1aÇãci dessrnpregada
tar com o patr1otismo e o 'éS;.. ~-sbbem2rê~ada ·cada vez ma1or;
pi r i to p(Jb 1 i co do' congre-ss-o ---v. Ex - o pr-oblema salarial
Naci ena 1 .
Todas, ou quase t'-0- é- o mais crucial, merecendo,
das
as
medidas
preconi-zadas portanto. uma malar- sensibilipelo Plano Collor foram 8pl"O.- --dade por parte do GOVerno,
vadas pelo Congresso Nacional, par~- a sua solução.
inclusive a refol"'ma monetária.
os partidos de oposição
apre=
o Sr. Uoão Menezes- Permitesentaram um projeto de lei de me y. ExA um ~parteJ
ccnve.rsão que não logrou êxito
e, no final das cpntas, prevaO SR. HUMBERTO LUCENA - Pois
leceu
o
próprio
texto não. Ouço o aparte de V. ~xA
governamental.
A reforma fiscal e a reforma_ adminis'trãtiO Sr.
~cão
Menezes- Nobre
va,
apesar
de
votos
effi senador-, V.
E:xa sempre
fala

·o··

e

umá
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com mutta prof i c; énc-; ?-.
não
exis!e.falta de credibilidade
do Governo.
Ex i sterri r_~clama
ções contr_a , 1\lét·oqos _e.
forma:s
que _o_Governo esté empregando
e que está dando nesse difícil
resul tÇlcto ~ , E essas tentativas
são feitas com que
obj _et i vo7
São .. feitas
com o o.b)etivo de
Drocurar, pr i mel i r o, equ i 1 i b-n:;,r
as fihanças do País, e.em muitos setares já conseguiu, inclusive a
dívida interna e o
equilibrio nas contas de re_cei ta
e .despesa.
Isto é um
fato fundamental. Esta luta é
.travada em torno da· inflação e
é por isso Q\..l!Sl digo e. répito
que
a politica
salarial
é
;ndispensávei.- Mas. có.mo
estabele·c·er normas. prefixar fro_n~
ti:!iras._para uma politica salariál- se .estamo~ nom
regime
inflacionár-_io. onoe é
dific_i.l
estabelecerem-se normas pa_::-é:l, a
política salarial?
Nós ficaría~os_ todos o tempo aqui reclamando, Dorque,ooaumento que
é' d.adó _ no dl a 1;;. de nov-embro
já .nã.o_ é o sa 1 á r·; o· ' QUe _ ch·ega
no · 'di·a· ·1 ~ t:le dezembro. Es.sa é
a grand_e real idade,
emit;ente
Senador--.
E..u defeodo.\)princíplb -funaamen.tç.J de que nós to.,..dos, ~todos os brasileiros, todos os poderes, temos que procurar _pensar em reuni r,
no
senti do d_e dar o combate éxqt·o
e preciso á lnfláçâo._ pelQ me·~
nos para 13-stagná -1 a, par_ a ·_que
ela se paralise, __ .pa.ra q\,Je~· er:ltão. • se · po~s.arr(. es,tabeJ.~c;:er
nor.mas. gera 1s para
todos_ Qs
outros QUadrante~ 'de açáb ..qa
vi Çja 'br-as.i 1e j'r·a. , "EnqUanto essa
i flf 1ação
não
for-··
deôeJ a'cta·,
ser-á -~tnuitci Oifícil estaqelecer-mos normas para a po 1 i t 1-cá
salarial.
par-a
a po1f.:tic2i ele
preço, será sempre es.sa corrida
entre salários e preços.
Isso .continuará enquanto ·não
houve.r eguí 1 fl;:lrio t"les-sa par:-te
da i n_f_l açao_,_ Acho que V. ·_ E__x"'
fa:z
uma exposi~çã.o_ mui' to_ t:~o<;~._,
V, Ex.ã faz uma exposiçãoc·can.:dente sobre o assunto, apre.sen,ta .o- seu ponto. de .vista.
Apen~as_ tf!:nh9 essa restrição de
Que a polittca
salarial
só
pode ser def1nicta quando a fnflação for dominada.
Enquanto
isso não for -consegu-ido; será
muitc
diffcil
estabelecer
qualqJJer
outra
norma, que na
política salarial, quer na po1 f ti ca de pr_eço. Ess.a é.- a nos-sa _opinião, com respei.to à pa1avra de V. Ex~, que é .s~mpr_e
ouvida com muit~ interesse e
muito car~nho.
o

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agra-

deço__ a V.

Ex~

Quanto à falta de credibilidade
a
que
me
referi,
espelhei -me ap_ena:s l"'l.OS re;sultados __ das pesqu1sas de opinião
públlca, e nada mais.
A respeito da inflacão, nobre
senador. acredito-. é .ninguêm
desconhece - q]Je ninguàm des-
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conhece - que nunca um Governo
se
vol teu
tanto para
o selJ
combate. co_mo o atual.
En:retanto,
estamos
em dezembro-portanto. há menos de' 10 (de±)
meses da atual administraçã-o e a inf1ação aponta para
18%.
Lembro
V. Ex~ que, no governo
anterior _do qual V • Ex~
fazia
parte
como eminente Líder- o
Plano cruzado zerou a inflação
e
só
tivemos a sua v.olta, um
ano depois, ouando
começou
a
subir para 3% (três por cento)
mensais.

Veja

V.

Ex~
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que os remédios

ne i r·o,

é

·oe

4'0%- apenas!-

E

quanto o ,G_oVêrno Se
di spõ·e
a
pagar
de aumento na· data-base
ao "funcionalismo públ ice'. Veja

V. Ex~ o que i_ss;o .representará
de prej uizo, de a_r_rocho . sa 1arial,
de poder aquisitivo de
centenas de mf lhares de·

lia$

famí-

brasileiras. Veja V.

Ex~

que isto também não corresponde ao discurso da Ministra Zélia, como bem

Rea 1mente,

lembra

V.

~X~

i nf 1ação não depen-

de de salário. Se assim fosse,
se a-inflaÇão fosse decorrente
dos salários, o Brasil seria
um pafs sem inflação. Agora,

O
Sr. Alinir- -Gabriel
-Na
qüestão do- SSrVíáor púól_iCO,
tenho um trabalho feito, numa
área unfv-ersit.ária, qu·e- ind'ica
o
seguinte:- o achatamento salarial _do servidor
póbl_ico
correspon-de,
hoje,
a uma de_missão de'48d mil
serVidores.
Aquela
h_istória
de que _o Governo demitiria 3-20 mil,- -na
verdade ele não persegue mais,
porque do ponto de
vista
financeiro conseguiu uma economia equivalente à ·oemissão de
480 mil se~vidores. Se a isso
se ajunta essa redução de reposição -sa 1 ar_i a 1 ,
é e vi d~nte
·oue os__ gastos com _o
s,!;'i!:rVJ___dor
público vão- acabar representando a metade
do
que eram,
naquilo -que· const2_tui o Orçamento Gera 1 da Uni ao_,
--- -

nunca foram 'tã·o amargos
como hoje .eles encontram uma
série
agora! O Governo C o 1 1 o r ut i 1 ide
responsáveis pe 1a· i h'f 1ação
zou todos
os
i nstrumento:s
a como os transportes à_s vezes
que
me referi. O Governo Cal-- o
Chuchu. ·Hoje,
a Ministra
lar fez a
reforma monetéria,
responsabilize- a Prefeita
Econfiscando
todo o dinheiro runQina,
de São
Paulo, como
b SR. HOMBERO LUCENA -- Mu íto
das pessoas físicas e das pesreSponsável ·pela
inflação -no
soas
juridfcas.
inclusive de· srasil,
pelo aumento que deu obrigado, nobre Senador
Almir
pelo aparte muito' emilhares_ de servidores públ i- ao transporte_ públ ice em São Gabriel,
sobretudo quando·
cos;
submeteu
a
economia ao Paulo.
Eu
sugiro olhar-se no 1UC1dativo,
sabe.
realmente,
que o
processo
recessivo
que
af
espe 1 ho
e
_ver
. quem
é se
está;
aumentando,
a p~ssos responsáve 1 . Mi r e-se no espe- superâvit fiscal do GoVerno
lar-gos, o índice de
deser'npre- "Thó e -diga:
"O
responsável
aumenta ~dia a diã, e queª- e_conomi a decorrente
também-- da
go.
·
· · --sou
éú, porque essa eqUipe edemissão em massa dos servido-conómi-ca que' tem a responsabio Governo cri oU· tóda essa ·s·i- -lidade na condUÇão dos proble- res Públicos fo-i' apreciável,
tuaçã-O que aí e;stá_ por.~ co-nta mas nacionais, _ãté agora
não no atual Governo.- Esperava-se,
do combate à inrlação. No en- CbhSeG~u i u ·
· encontr~r
uma portanto, que tendo d1minufd_o
tanto, a inflação nao caiu.
t soluçao. Então, V. Ex está se o quadr·o de servi dores públ iquanto
a V. Ex~ _instistir em batendo em um ponto que merece c os, i ncl us i v e corn .essas dee
Corri ·a-- e·xtinção de
o nosso" ap 1 a uso, o noss_o reco- tni's-sões,
QUe não se pode mel hora r
o
salário dos trabalhadores, ennhecimento.
e que nós devere- algumas autarquias e empresas
que o atual Governo
quanto- não
se
re_d_uzi r . a moS, sempre, aqui_
ficar
cha- ·públicas,
serviinflação •. data venia, p-refiro mando · a_ a tenção
do Governo procuras-se valoriZa!:' o
ficar= ·com a opinjão· da Minis- para _a preocupação ·pe1'o
1 ado
dor
rêma·necente
nao
somente
tra ·da Econofni a, -aO· asseverar, ·soé1cH ·"da -questão, que é to- _-através·ae cursos-cre _ap_erfeidesta tribuna, QUe os
reajustalmente
d~-sconhecic;lo
pelo ·. <;::oamento. vi sande -à- sua ascen. são funciona 1 , como também _a.tes
Sa1aria-is· não_ são_ j!'lf)a- Governo.
través da melhoriã--àos seus
ci onár_i os ..
O SR, HUMBERTO .LUCE.NA :_ Mui to padrões salariais.
O Sr. João Menezes- O que eu obrjgado·a_V. Ex_~. nob're· senaO Sr. Jamtl Haddad- Permitedisse"é que não se pode esta-_ dor Uut_a_hy_·Magal:hã~_s, ·que lemme u~_aparte, nobre senad~r?
belecer uma polltica exata .. ·
-bra muito bem o problem9 do
func i ena 1 i smo púb 1 i co.
E de
O SR. HUMBERTO LUCENA- Di- estarrecer o anúncio qUe V. · O SR. HUMBERTO LUCENA - Com
nobre
Senador
Jami 1
vergindo de V. ExA, ainda pre- ExA
faz de que o_ _Gov.e.rno só ··-prazer,
Haddad.
firo ·ficar com o ponto· ·de vis- Qretender i a. 1 he conceder,
na
ta da Ministra Zélia Cardoso dátéi-ti_ase .BP. _?.eu _reãjurst-e sa, o Sr.· Jami 1 Haddad - Senador
de Mel lo.
-larial de janeiro,- ·mais 40%
Humberto. Lucena, v. Ex .a enfoca
(quarenta po_r cento) . 1 Ss·o é,
esse
problema
o
Sr.
.Jutahl:' Maga 1hães - - ·comO bein a 1 ude _a__qu i ,
ao meu -mui to _ bem
sal_arial. Sr.
Presidente,
no
-Permite-me V. Ex
um aparte?
lado, o nobre Senador vosé Fopas-sado,
uma
das
causas
--da
gaça, u~ _escárnio, que só pode
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com ser repeUd_o_, numa hora como inflação era o chuchu, posteriormente, houve um aumento· em
prazer ouço o aparte de v. Ex 4
esta_; em_ que o poder aquisitirazão do problema sazonal. Era
vo do ·traba 1 ha_dor- é cada vez
-a
mudança-do verão para o 1no Sr . .Jutahy Magalhães v. meno·r. Tanto as s.-i m que as ven,ver_no_
a causa da
inflação .. E
ExA agora lembra uma opinião das estão caindo, assustadoraagora,
nobre Senador Humberto
da
Ministra da Economia. La- mente, e, _c,o_m__ i_sso · .evidenteLucena, __ anteontem saiu
publimentavelmente,
as
palavras mente.-~- .aumentam os r i scos do
cado erri -todos os Jornais que a
quase sempre não_correspondem desempr~go", dentro
d_o
quadro
minha
classe,
.a
classe:
médica,
à ação, ·
reces_s_i vo
encontra a
noSsa
é um dos fatores da inflação,
economia. E já
temos sinais
junto
com
os
donos
de
HoJe
tive a
infor~ação
de bastante expressivos, não aperestaurante.
Quer
dizer,
há
que, na questão do
funciona- nas · ém São _Paul o, mas
em ousempre
uma
desculpa.
Agora,
a
lismo público, que está aí com tros centros- menos desenvo-1 vigrande verdade é a seguint-e:
o salário arrochado _desde fe- dos do Bras i J ,
d_e crescente
quem paga a conta é
a-- classe
vereiro
deste c:rno,
1 utando desemprego no setor privadà.
média e a classe trabalhadora.
pela
reposição salarial
dos
H?.
arrocho
salarial.
sim, ·um
84%
(oitenta e
quatro por
centQ).foi dada uma
antecipaO· Sr". Almi·r Gabriel -. Sena'dor arrocho violentíssimo.· Até outro--dia, na reunião do
Clube
ção de 30% (trinta por cento). Humbert_o Lucena. permite-me V.
Militar, o antigo candidato, o
Hoje, obtive uma informação
Ex.a._um apartE;!?
candidato_derrotado
pelo
Geneconsidero ser
de boa fonte r-a 1
Cerque i r a, de'Cl arou que a
de que a previsão de
reajuste
O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois r-eunião_ do Clube Militar paresalarial
para a data-base dos
cia uma reunião da CUT_ fardafunc i o·nár i os púb 1 i cos, em j a: não.

e
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da. porque essa
salarial

não

do poder c1v1_1.

r~ivindic~ção

é fryto some_nte

tar

encontra-se

vil

com

A cl~s-se mil i-

extremamente

uma

f_i_rma que preza o seu ce-

dastr_o, mácu1a·maior do que um

pedi_dQ

de

concordata

na sua

vida._ na sua" 'história. ··ocando

defasada,
Sr_._ President~.
e
f-i""rm~s tradicionai_s que têm um
esse
é o_ roo_mento da uni.ão ·da Compor-ta·mehto eXemp1 ar, como
class.e civtl, do mpVj!!lE;:!fito __ ci--_ ..essas que _est~Q sendÇJ forçadas_

no sentido

o movimento militar,

de-

~rãst8ür_ãr_

vma

~m_quS as

no _momento

concordata,

atual,

a

pedirem

quando essas fir-

~oams se v êeemd. .dób "cti_geadc a~~c;aordeanttaraeé

0
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para mim, sem seL economista,
é mui to mais uma 1_nf 1ação de
custos, -do que uma - í nf 1 ação de
dema~da. ~ Governo preocupa-se
muito ,com a redução do consumo, mas se ·esquece de _·que os
juros al~íss_imos _que-aí estãO,
acresci dos
dã
corr•eção
monetária,
que cada dia ·mais
elevam as Q_espe_sas de financiamento do _Sé'to:r- pr'i~ado;·· é
que realimentam·a elevação-dos
'preços.
· ·

pessoas POâSam manter . Li_rr, pa- ,_,
1 0
0,,
0
drão de \Lida-_ cpnçljgnó e ,que porque estão _no 1 imite extremo.
seja respeita_do, Jl,.IS~o,
huriia- da_ sua força: ela~ _não querem
no.
uma di!?tribwição de renda __ _J;;!artH· para" Q falência, __ para a
mais equânime neste País.
~ad~sor~anização,,~ão quer~m dar
Sabe V. ExA, Senador João Lorabéns
a
v__ -~Exb.
pela sua preju1zo aos s~us f_ornecedo- b_o. __ empresário _que· é, __ gue o
colocação.
re:s. _ao_'l2 -seus cl lenteS~ E:ssa~ GoVerno proib.'iu, atraves de
firmas pedem concordata, que e medida
provi sór1à,
·que
o
O SR.
HUMBERTO LUCENA - Em -Um processo_ judicial. O juiz empresário
repasSEi' -o· aument·o
poucas palavras. noQre senado~ exami_na aquele ___processo e __ava- sa-larial al€.m de certo~-limite,
Jamil
Haddad, o- Senador Jose lia a
impo~si_bllldade de ela
mas_ não -pro~ Q_i Li c repasse do
Fogaça há pouco nos
lemb~ava
cumpri r os seus comprom_i s_sos aumento do' custo fina~ceiro.
oue o ponto alta das negocla- nos_ prazos dos _ve~cimentos. Os juros que. O_ emPreSário pações em to rijo .dQ._ P?!ctq ..- ~o c i a 1 Então, o juiz, para a inciQê~ ga,
ao banco. ~o descontar
de juros,
de- co~reçao _suas duplicatas. ele transfe~e
e
justamf:!nte _uma pol 1 t1ca çle cia
renda, o que equi__va1e a pol1- monetári_a, di _lata ~quele -prazo par-a_ o. preç_o fi na 1_ da mer·cadoe quém termina pagando é
ticas de.salários ~-9~ Rreçõs,_ p_ªr:a -que a fi rrrlª possa cumpri r ri_a,
justamente o contrar1o-Oo_ que pelo menos este aspecto, Que- o consumidor. ~sse é o-retrato
está oc_orrenôo n9 ~ras_i 1 . Há rer__transformar _ísso em má-fé vivo do Brasil que aí eStá, do
uma política de rênoas.
mas das fi r mas- é desconhecer o me- Brasil da re--cessão, Oo .'Brasil
uma
política
·de
rehdas canismo .de funcionamento das do Plano Collcr_.
perversa. PQr quê? Porque o gffipresas. tsto é um absurOo!
salário está comprim_idó lá em Não existe punição maior para
Sr. Presidente e Srs. Senadobaixo e o preço está subindo, Wma_ empresa tradlciona1.. para res-, eu a fi rmareí a V. Exz. e à
empresa .que' s.~ preze, do Casa que se todo esse sacriffcada
dia
rr,ais.
Com isso, as ·uma
vendas vão· caindo- e a recessãp que_constar no &eu cadastro o- cío redundasse num beneflcfo
vai se estabelecendo !'1a ·ecol}o- _ nome _de conc.o_rdat~r i a. Ba::;;ta ma i o r para a· Naçâo, se a i nmia, com ume_série de concor- isto_para ser uma macula. 9~e flação_ tivesSe diminuídO ace~
datas e Oe faJ ênc_i as, sendo rer,
agora,
transformar 1sso leractamente,
se a questão da
que as, concorda"tas ~começam_ e. em puntçã_o legal através de dívida externa-eStivesse sendo
ser pun1das, por Medidas·Pro~ mecanismo$ da_ lei .. e desconhe~ resolVTda· ,;...-e não está---, tudo
visó.rias que pretendem fazer cer os mecani_smos de funciona~ bém--·apêfSar dé termo-noS ã_trecom que. a economia fuja dare- menta déÍs- e·mprésas. Meus para- 1ado,- mais uma v·ez·, ab'-figuribéns a V. Ex.il~: por -tratar tão no-ortodoxo ·çjo Fundo Monet_ário
alidade 9os. fatos.
brilhantemente
este assunto . Ihternaci OD? _1:
A
impressão qu~. se tem, ao nestf;! momento ..
ler a última Medida Provisória
Li,
hoje; estarr"écido' nã imdo Governo, a respeito das _ O__SR . .HUMBERTO LUCENA - Grato prensa do País, ürilá declaração
concordatas, é que- a área eco- pela lúcid.a e oportuna inter- ão- Secretário· Nicholas Brady
nómica entende que as concor- Venção_ de.v. Ex.a,, nobre Sena- após uma reunião com a Minisdatas ~equeridas pelas Lojas dor João lob_Q.,
tra da Economi_a,
Fazenâá e
Ame r i canas e por ·outras empreP-1 anej amento, em a 1 to e bom
Como
mais
um
tes-ú~munho
sas tradicionais --que estão, há
som, ao~-j6~~á1i~tas -Qve ·c enmuito
tempo, p~oduzindo no eloquente do que V -~~- açab~. trevistavam, que a questão da
Pais, são de natureza fraudu- de aff_rmar, a 1 nda ont·em, par~ divida externa do Bras11 é um
ticipando da_ recepção ~o .P~e problema do Governo brasileiro
·lenta.
sidente George Bush, no -r:tama0
Quero, neste instante, lavrar raty ..as.sentej -me a uma meS9- ~~~a ~a-i ~an;~;es~~~i~5 ~ a-i_§Nã;
o meu mais veemente protesto e, ao- meu __lado. este.va uma re- deixou s, S-~. portanto·,- nenhuma
contra essa injustiça. Os pe- preSéntan_te _de_ um doS ·grupos i 1 usão de _ql./_E;__a_ vis 1 ta_ do Predidos de co_ncordata que estão mais tr_adicionai~.. dQ. setcr in- --sidente Geor-ge BlHrh ao Bras 11
surgindo· resu 1 tam,
eví dente- dustriai brasileiro, que nãc nada trará de prático, no sen~
mente --e não poderia ser di- era, nada ménos, _"do- -que_ a sr.ll..
tido de uma renegociação justa
ferente- da politica altamen- Maria Pia_Matarazzo. E S. S.ll.,
e a-dequaaa da nossa dl vi da expe~ante
dois
Ministros
do
ate recessiva posta em prática
.te~ha, dentro daquela idé1a do
tua1 Governo~- Min.istra ~arga- prõpri o ·Presidente.
pelo .Governo.
Fernahdo
rida Procópio;
do Ministério Collor, que teve e ·tem· o apeio
o Sr. ~cão Lobo- v. E~A me da Ação Social, e o Ministro. .deste Senado', quã 1 seja. a de
permite
um
aparte,
nobre de SaU.cfe_, __A Tceni Guerra, ver- que só se poderá pagar o ·serberava,
de man~ira - candeh~e v_iço da dfvida se- isso não
Senador?
contra o que esta_ oc.orrendo no significar
o- sacrifício do
E .dizia,_
c1ararnerrte:
cresc1mento do Páis e;· PortanO SR.
HUMBERTO LUCENA - Com Pais.
"nós,
empresários
estamos
sen-_
prazer, nobre Senador.
to,
do nosso desenvolvimento
do culpados pela
inflação;
econômi co e s·oci a 1_.
nós,,
i
ndustr
i
Çl)
s,
e~t?-mos
_senO Sr. ~cão Lobo - -senador
Humberto Lucena, v. ExA trata do puni dos pe 1 o Gover-no" .
----Era o que tinha a dizer,_ Sr.
de um ponto importantissimo do
As pa 1avras. daque}? _1 i der e.rn- Pres_idente_. (Muito bem_! Palmomento·atual. Pelo menos eu,
presar_f
a_1,
que
eu
conhecia
a.
mas. l
que tenho uma formação empresarial, não posso deixar de penas de longe, tqcararn proDur·ant.e_ o discurso do Sr.
ficar perplexo com o que está fundamente no meu esp-írito.
Hu_mbert_o Lucena-.-- o Sr. Pomacontecendo
em
r e l ac;ão ~ à
Sr.
Pr~s
i
den~e
e
Sr-s.
Sena·dq.
pe-u
-de Sousa,_ 3!õl-Secret áconcordata. Não existe para
rio, _d_efx.a
a caqeira da
uma firma tradicional, para res, a tnf1açao que aí esta,
pol ítica

s:a"la_r1al,_
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Presidência_. que e ocupada
peJo_ Sr._Iram Saraiva,
1gVice-Presfdente.
·

COMPARECEM MA!$ OS SR$. SENA-

DORES:

Aureo Mello ~ Oziel .Carneiro
-João Lobo~ --Cid __ Sabóia
de
carvalho
Carlos AlbertoLuiz Viana Neto - José lgnácio
Ferreira - Mãta-Machado- Ronan Títo- Fernando Henrique
Cardoso- Meir~ Filho- Mareio
Lacerda
Nelson Wedekin
José Paulo Biso1

dores, ·ae·vrao à sua repercusão
em todo o País.
_
_.

O SR. PRESíDENTE (Iram Sãraiva)- Senador ~elson Carneiro,
-como a
fala de v. Ex~ já foi
ouvi da pe 1 os i 1 us tres senadores que se encontram na Casa,
tenho Cétté~a absoluta de que
todos acorreçãc ao plen~rio e
teremos condições de, com 57,
apreciar todas as matérias~

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) - Está esgotadQ_ o
destinado ao expe_diente.
Estão presentes ·na
Srs. Senadores.

Casa_ 61 _,"

Sobre a me~sa. requer i ment"o de
inversão da o~dem do Dia,
que
será
lido
pelo
Sr. ___ 1.g_
Secretário

e

aprovado o

se-

REQUERIMENTO NO 473, DE 1990
Nos
termos
do· ar:t,
_175.,
alinea. d,
do Regimen.to Interno. requej r o inversão .da Ordem
do Dfa_, a fjm de que as matérias ,constantes dos i tens_ 1 e
2 sejam submetídas ao Plenário
após
a
preciação do último
item da pauta.
Sala das Sessões,
bro
de
197o:

Benevides.

1-J~

51,

0-E. 1990

em

(inCluídO
Ordem
do Di a nos .. termos do_
art·. 376, e, do
Regimento Interno)

~

4 de dezem-

-_Mauro

O SR, PRESIDENTE (Iram Sarai-

~;~á~f·:.~~~v:d~ n~e~;-~~-:ri menta,

Votação,
em turno único,
do Projeto de Decreto Legislativo ns Sj.,
d' 1990
(n.Q 218/90, na
Cãmara
dos
Deputados),
que aprova o
teXto oo··_aCOrdo sobre cooperação "cu 1 tu rã l ce 1 etif"ado
entre Q Governo da República Federativa -oo Brasi 1 e o
Gove"f<ho"
da
Repúb l l ca
·.Democrática Alemã. em Brasíl i_a,
a 7 de março de
199o-;.- tendo
PARECER FAVORÁVEL,_ profe-r:.ida
em
Plenário,
da
co·misSão
~--.-. de Rel 3ções ·E-xteriores
_g Defesa Nactonal.
__
..A -_dfscus:são .da
matéria foi
encerrada na sessão o r di ná,... i a
anterior:.

1.990_

Sr.
Nelson Carneiro- Sr.
Pres 1dente,
peço_ a
pa 1 avra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) -. Concedo a pa 1 avra ao nobre Senador ~elson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -

RJ. Pela ordem. Sem reVisão do
orador.) - s r .. Presidente, eu
pediria a V._ Ex-A
esclarecesse
ouantos
SeoaQores
estão presentes na Casa,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --Estão presentes na Casa
57 Srs. Se"riadores.
-

NELSON CARNEIRO- sr.

em
de

Art.
2A
Ficam sujeitos à iprovação-do Congresso Nac1ona!
qua1squer
ates que possam resultar_ew ra~isão do -referiao
acordo;
bem como quaisquer ajusteS complementares que, nos
ternio·s
do art .- 49, inciso r,
da Cons ti_ tu i ção Federal • aca r-retem encargos ou compromissos
gravosos
ao
patrimó.nio
nacional.
·A ri:. 3.Q Este decféto leQi.Sfã..tfVo ent~a e~ vigor na da~ de
sua publ 1 caçao.
-·
-----

0 SR. PRESIDENTE (Iram Sara i-

va·) -

Item 4:

LEGISLATIVO

N~

__

61, DE 1990

(Inclufdo em Ordem do
Dia nos tremes do
art·. 172, Il. d, do
-Regimento Interno)

Em discussãO, em turno
único. ·-·do _Projeto de Decreto
Legislativo
n~
61, de
1990 (n.Q 127/89, na Câmara
dos Deputados), que-aprova
o ãto que outorga permissão
à santa Luzia comunicação
Ltda., para exp1·o.rar, _pelo
prazo de dez anos. sem_direito=
de
eXclusividade,
serv1 ço de _rad·i od i fusão sonora em freqüência modulada,_
na Cidade. 'de L.uz:i.ânia,
Estado_ de Gofás (dependendo
da
vo~ação
o Requerimento
n.Q 468. de 1990).

Na
se~s_ãQ_ ordin.ári.a de. 30 de
nov.errtbr_O._ú) t fnlo. j:"oj _ l i do o. Requerimento n.Q 468/90, de adiaOs Srs .. senadores'que o apro-- -menta da_ discussão da matéria,
vam . . _queiram
permanecer- c.uja
apr~ciaç·ã_o
-foi
?di ada,
sert_tadQs. _(Pausª.)_
por: f.a1ta de quorum.
Passa-se à votação.

Aprovado.

O

O SR.

blica Democriltica __Alemã,.
Brasília,
a 7 de março

PROJETo. DE- DECRETO

ORDEM DO DIA

É 1 ido
guinte:

-

tempo

à

Passa-se

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva-) - Item 3:
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A

ma1ériá va'i- ~- promulgação.

É
o
seguinte
·: aprovado:

Passa-se
projeto .matéria.--

PRO~ETO

DE DECRETO
LEGISLATIVO NO 51, DE 1990
(NO 218/90, na
Câmara dos DeputadoS)
Aprova

o texto do acordo

sobre Cooperação Cy1 tura 1
celebrado entre o Governo
da Rep~blica Federativa do

e o Governo da Repúbl ica Democrática Alemã, em
Brasflia,
a
7 de março de
Bras i 1

1990.

· ·-_O
"aú-t.or
requerimento.

à

ret ft.. a

.

~ aPrecfa_çãO

o

da

Sol ici.to ao nob-re :senador Afonso Sahc.h.O. o parecer.~da Comt ssão d.e. Educaçã-o . --

O SR.

AFONSO

SANCHO (PFL -

CE. Para em i t.i r ___ paracer.)
Sr.
Presidente,
Sr's.. Sehadores, ·che-ga_ a esta
comi ssãc,
para parecer, o Pr·oj_eto de_ Decreto Legislativo_ nA 61, __de
1990 (n.Q 127-B, de 198S na Cámar a
do.s
Deputados..),_
que
"aprova. o. ato que outorga_ permissão à_S~nta Luzia Comunica-

ção Ltda., Para explorar, pelo

!'residente, se V. Ex.a.
estiver
prazo de.iQ_ (dez}
anos.
sem
de acordo.
eu faria um apelo __ O Congressb Nacionar decreta:
dire.-r-t-o de exc1usividaóe, serpara que os Senadores compare- vfço· de radfodi fusão sono.ra em
çam ao .Plenário, porque há' náArt. \A Fica a_provacb o texto- freqOêncf_a_ rrfot:lu1ada, na cidade
mero hoje capaz de votar a e- Qo ac~rdo _sobre
cooperação de _Luziânia. Est~~o de
~Oiás.
menda cons;t i tu c i o na 1 que diz cu 1 tural celebrado. entre o Gorespeito à remuneração d·os de- Verno da República
Federativa
POr meio da Mensagem Presiputados estadu!3-is e dos verea- do Brasf l e o _Governo da Repú- __ 9encial n~ 371, d.e 1989, o Ex-

ce 1 ent. i' ss i mo Seri_t}_Or- -pres i detr'l;:e
da Repúb1 ica submete
ao
Congresso Nacional_ ato que outor-

ga permissão de exploração
canal

nos termos do art.

XII,

art.

combinado

223,

de

modulada~

de freqüéncia

49,

com_ o§

inc1so
1~

da Con·stitot"ção

do

Fe-

dera 1, ato esse co·nstante da
Portaria nQ 98, de 24 de julho
oe 1989, publicado _no'01ário
Oficial da União do dia 25 de
julho de 1989-.

-

-

A documentação anexada à men-

sagem presidencial

inf_Qrma_que

sete empresas· foram consideradas aptas a receber a permis-

são
cabendo.
Presidente da

entãp ao Senho·r
f1epúJ:? l_ i ca,
n_os

termos
do ·art.
16 e ·· sàus
parágrafos do regulamento dos
serviços de Radiodifusão, com
a redação dada pelo Decreto nQ
91.837/8_5, determinar
agraciada. Foram elas:
Televisão Rio
Rádio
Ltda ..
Sistema
Ltda.;
Santa
Ltda.,

~ormQSO

Oe

Apãrecida
RB

de

FM
Tambor t 1
Ltda.; e
Jornal Rádio AM

a

~de Constituição, uustiça e Cidadania.

A discussão
aa
matéria fo~
Os Srs. senadoreS que 0 ápro- -encerrada na sessão- ordinária
vam -- - que i ram
- permanecer de 30 de novembr-o ú l t í mo.
sentados. (Pausa:)
Em votaç-ão o projeto, em ·turno único.
_
_
AProvado.

A i:lreSTdêilêia esê·1 ar~ce oue
se abstiveram de votar os
nobre
senãdorês -Jutahy· MaQalhães. Porilpéu de SoUsa . _ Ne 1 son
Wedekin- e Almir Gabriel_.
A

matéria v a i

à __ promu 1 gaçáo.

·É 'ô _ seguinte.
aprovado:

o proje"Ço

PRÕ<J~tô ÓE PÉC:RETO
LEGISLATIVO NO 61, DE 1990

lNO 127/89, na
Câmara dQS Deputados)
Aprova o -ãto que outorga
pe·rmlssão à Santa Luzi a co- mun. i cação L tda . , para ex-

plorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem dir~ito de
exclusividade, serviço de
radiodifusão
sonora
em
freqüência modulada, na cidade de L.uziânia, Estado de
Goiás.·,

·-.Luz i âni a

Ltd~.

o

Ficou pend_é_nte, no en_tanto_,_ p
parecer da C_omi ssão _c;le .Const__ituição e Jus~iça e Rec;lação.

PARECER FAVORÁVEL. sob n~
377. de 1990, da ComlSsão

em·votação.

Goiâni_a

o presente projeto fq.i eP<.am1nado pela Comlssão de
Ciêncja
e
Tecnologia,
Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados,
tendo
tido parecer
favoráVel de seu_ Relator, - Angelo Magalhães,
e _aprovação
unânime daquele ComiSsão.---

parecer e.fpvorável.

Não havendo quem peça a pálavra, e_nct;)rro a __ çji seUs são.
.

.Ltda.,

processo foi exa'mi nado pe1 os .órgãos
técnicos. da que 1e
Ministério constatando-se que.
a empresa
supramenciónada atende às ex.igências do Edita)
e aos _requi.s_itos .da l_egislação
específica de _ra,diodi fusão __._

o

Ein ~ dí scussão "ó 'projeto,- em
turt:"O ÚJ;~ co . _ _LPa_~sa.)
_- ·

Co!J1Unicaçã~

de

cia
ao respect1vo _Tribunal
Reglonal e determina outras
prov1dências, tendo

O SR. PRESIDENTE (Ir•m Sarai-

va)-

Comunicação

Luzia
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0

éoriQr_eSsQ :Nac.iOna·l- -çfe-c~ret'a:

~

-os Srs -- Senadores que o aprovam
queiram
permaneç:er
sentados,_ (Pausa.
Aprovado.

A matéria vai à sanção.

É o seguinte
aprovado:
PRO~ETO

o projeto

DE LEI DA CÂMARA

NO 80, DE 1990
(NO 3.681/89, na
Casa· de origem)

(be iniciativa do SuperiOr
Tribunal de J_ustiça)

Introduz mod -1 f i Cação na
estrutura organizacional da
4a Reaião da ~ustiça Federal. da competéncia ao respectivo Tribunal _Regional e
determina--outras
provldênctas.O CongreSso- Naci ona 1 decreta:

Art.
1ol:i:--"Fica apr-ovado o ato _ -_~rt_. 1.s2. ficam_ criadas, com os
respectivos cargos de- Juiz -Feque outorga-permissão- à
Sa~ta
Luzia
Comunicação .[tda., par·a· deral e Juiz Feâera1 Substituto. 2 ( duç.s) _Varas na
Just i_ ça
explorar, -pelo prazo de 10
Fedéral_ de_priiJleiro grau, as(dez) anos, sem direito de_exSím · dlS'tE1buídaS
na
Seção
clusividade, serviço de radioJudiciár_ja
do Estado_ do Rio
difusão _sonora em freqüênçia
(3rande_ do _Sul:
1 (uma)_ no MumOdulada. na cidade de- Luiiânicfpiooe Uruguãiana e 1
nia,
Estado cfe Goiás, áto a.
{umaJ no 'Munlcíp1o -de Santo
que se refere a Portaria
n~
Angelo.
se . de 24 de j_ u 1 h o de 1 Q89.
Art. 2~ Este decreto legislativo enj:_,r:a em v:tgor_ na data de

s·qa _-p-ub_l_ fc~yão :.

O

SR.

PRESIDENTE (Iram

Já no· Senado, -esteve o Proje.: Sar? !__va )' :-. ,t:"tem 5:
to em análise nesta Comlssão.ã
-~PROJETO DE LEI DA CÂMARA
di sposi çSo dos Set"'ad_or~s Qarà
recebimento de emendas,-- no·
N° ao; DE 1990
prazo
re-gimenta 1, ·não
tendo
receb 1 do. qua i squer repa,ros_.
· _ - ·rEm ~r:e9Tme ·-de -·-urgencf·à.
nos_ terrrioS_ do· ar_t ,_ 336. -c. do
__ ~eg i mente ).nterno)
Diante da
regu_laridade _ doS
procedimentos e do
testemunho
Vcitãção, ~em turnO Único.
m1nister1al
de que a empresá
dCl ProJeto de Lei da Câmara
santa Luzia Comunicação Ltda.,
n&.
80,
de
_1_990,
(n&.
atend_et _a
tqd,os os __ requisito~
3.681/ss.
na-- casa·
de
técniros e _legais para recebi..:.
origem),
de
iniciativa do
mente
dape_rmi ssão,
op i nanioS
--superi_or Tr-ibunal de Justjpela apr_ovação do ato. _na for~
..~á.- Que_fntrQduz modificama
do presente Projeto d~ D~
_ção na eStr:~turq__ :_ or·gani:tacreto ~egislativo.
Ci o na 1 _da_ 4 Re.f9- ião Qa Just-iça FE~d.éra 1 , da
competênÉ o parecer, Sr. Presidente.

Art.
2~
Ficãm criados,
no
Quadro de Pessoal
Permanente
da Justfça Federal de pr1meiro
·grau, 2 (dois) cargos de Diretor
d_e
Secr-eta r i a, -do Grupo
D!reção e.A~sessoramento Supe·rlores, Cod1go JF-OAS-101 .5.
Art.
3~ Ao Tribunal Regional
Federal da 4~
Região
incumbe
promover
os
demais
atos
nec;essár i_ gs à
execução desta
lei,
inclusive a especialização de Varas.
Ar-t. 4.s2. As despesas decorrentes da execução desta rei correrão à conta _das _dotaç_ões
orçamehtárias
consignadaS
à
J_ust_iça Federal
de primeiro
~grau.
·· ·
Art. 5~ Esta 1e i entra em vigor na ·õá tã de sua pub 1 f cação,
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Art.
6g Revogam-se as disposições em contráci.o.
-- _

O

SR.

radorias nos E.stBd.os de Roraima e Amapá é ap9oas
uma exigência da elevação _desses an-

PRESIDENTE (Iram

~tgos Ter_ritór_ios_
à _ _condição
de EStado. · Sonienté · aQora é que
se efetiva a criação das suas
Procu_radorias ~

Sara i v a) _- Item 6-:

PROJETO OE LEI DA CÂMARA
N.c:

1 00,

DE

1990

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiem

(Efu -regrmeae urgência,
nos termos do art. 336~ c, do
Regimento_ lnternoJ

Votação.

Os -Srs. Senadores que o aprovam _c
Queírãm .
permaneCer
sentados-. (P~usa.)

em t_urno ún'ico,

do Projeto de Lei
n"100,
4. 759/90~

or1gem),

va) - Em votação o-projeto,
turno único.

de

na
de

da. Câmara

1990Casa

(n.ll.
de
iniciat_iva do

nos

Estaaos

de

A matéria vai à sanção.

L o . s.e9u i t1te
aprovado.

Ror a i ma e

Amapá e dá outras providên-

o projeto

cias, tendo

PARECER FAVORÁVEL·.-

rido
em
Comissão

PJenário,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NO 100, DE 1990

Profeda

( N,g_ 4. 759/90, ·na
Ca;:; ·d~ bf- f g·em)

a-

·. .:: dti cOrist i tu i ção, JUst 1 ça e Cidad.ania.
A

discus_são: _da

maté_ria foi

encerrada na sessão ordinária
de 30. de _novemb_ro ú 1 ti mo.

Em votação o proj et_o, em tu r--

no únJ_co_

O, Sr.

Mauro Benevides- sr.

Pre.s,i d~nte, p_eço- .a_ paJ avra.

o. SR. PRESIDENTE (Iram Sará i-

va) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro B~nevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMOB

peSsoal requ is~ tadc., aos qu_a is
se poderá atribuir Gratifica~
ção _ _ a_e_ Representação
de
Gabinete.
Parágrafo úniCO'.- Na_ i mpossi-b1lfdade oe provimento
nas
Condiçõ_es fixadas neste artigo, a contratação será
feita
pe 1 a Gr_a ti f_i cação de Representação de Gabinete, cujos valores expressos no Anexo II desta lei serão acrescidos de noventa por cento.
Art.

3,g_ Ficam criadas, na Ta-

dera1. os cargos e funções de
conf i ariça -da ·categoria Di reção
e . Assessoramento Super i or_es.
código DAS-100, constantes do
Anexo
I desta lei . e acr_es_cidas à -tabela de
GratifiCação
de Representação de Gabinete
as quantidades do An_exo ll,
Art. 4~ Fica o Poder Executivo- autorizado a abrir ao Ministério PúhYlco Federal, créditO

especial

de

Cr$

(De iniciativa do Ministério
Públ i cc-da ·un;-ão')

75.433.526,96 (se-tenta e Cfr'ico

A__r-t.~.l,g_ Ficam criadaS:, no âmb;-ito· db Ministério PúblicO- Federa 1 , as Procurador i as ·da República nos Estados de Roraima
e Amapá. com sede· em suas

ParágrafO: únfco: "65 rectJFSOS
neÇ:eSsát_i_q_s_ à exe-cu_ção -ç:lo::_ Oisposto neste art n;Jo serão atendi dos à ç6nta __da_s dotações do
Orçamento Geral àa Uni"º' . --

mi 1hões_. quatro_centos... e t·ri nta
e três mfl, quinhento_s e vinte
··~ Oi spõe
sobre a cr 1 ação e seis cruzeiros e noventa e
das Procuradorias da Repú-- seis centavos). para atender
blica nos Estados de Rora1- as despesas iniciais de instama e_ _Amapá e dá ?Utras lação, organização e funcionamento das Procuradorias da Reprovidências.
pública nos Estados. de Roraima
e Amapá.
O Congresso Nac'i'Oha 1 decreta:

capitais.

CE. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do ·orador.)- Sr. _ Art._. -~,g_ _As. UnJdades criadas
Presidente, Srs .Senãdores. por esta lei contarão_ com pesdesejo
apenas esclarecer à soal_ do Quadr-o .Permanente do
Casa oue a crJ acão das_ Procu- Ministér.i.o Público Fe_deral e

Art.

5~'Eàta

let -entra em vi-

gor na data de sPa publicação.

Art. 6,11. Revogam-Se a_s dispostções em ·contrário.

FUNÇ0ES DF CONFIANÇA A SEREM CRIADAS
(Art. 30 da Lei no

G R U P 0
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bela do Ministério Público F.e:-

Aprovado.

M1nistér1o Público_ da Un1 ão.
que d.i. sp6e sobre a
criação das procuradorias

Dezembro de 1990 -

D E N O M I N A Ç A O

, de

de

C

0 D I G O

de 19

QUANT~DADE

Procurador-Chefe

DAS 101.4

02

Chefe de Gabinete

DAS 101.1

02

CoordE'nador

DAS 101.2

D A S

.

Assessor

04

.
DAS 102.1

02

-----T O T A L

10
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O U A N 'r I D A D E

. '"

no

Dl:IDMIN,o.Ç;\0

"

de

que

OFICtl't.L lU

H

J.45l,JS_

OBS., 1. ,;., ac.-~~s<:il'o ii 'l'al>eh do 11intuério P•iblico l"C'df!"Ull
2. Vatorea de 1'<'V'><<>lro/90, a aerarn ~ .. ajuot .. do~ nao me5!114a ipoo:as •
~!J::-"~:::·~~~2~~ rou•joatca doa ~en<::irnentoa doa Serv!dor.,a l'ublic:oa

O SR. PRESIDENTE (lram SaraiItem 7:

OFÍcr-o Níl. S/54~_'6E 1990
(Em regime -·de urgêlicia,

bilhões,
cento
e tres__ m1lh6es, quinhentos e sessenta mi i_ e setecentas) Let_ras
_Fi nanCEd r-as do Tesouro do
Estado -da Bati ia (LFT-BA).

ºe

nos termos do art. 335_.
c,
do_Regimento Interno)

de 500.000. 000 _LFT:-SA;

6.167,75

4.UO,J2

va)

o

em 15-2-93. 15-5-93·, 15-893 e 15-11-93, em parcelas

REWJNEPJ,Çii.O

------- - ----------\------,---ortcl"''' I
"
------1---"

15-7-92

550. ooo _000

-----------------08

Quana-fç(ra 05

e 15-10:92 a~
resgate
sera
de
e !;53. 5$0.700.
respectivamente; bem comõ

em

Ati&XO_II
':I'Mlf.L.A DE: GAA't'tfiCAI;XO OE AF.Pf\E.<;EN't'ANTC Vi':. GABIN~E
fll.n•• )o ela L<! I

lD

A preteri.di da _gpera'çã-ó _"tem por
objetivo a captação
_recur-

b) 2.ooo.ooo_OQQ_ lFT-SA.
coJocadas em jan~iro
de
1991 e. resgatadas no per iodo 15-5-94 a 15-8-94, ã ra-

zão __ Çe .500. 000.000 . LT~_BA
por mes; e

c) 2 _000-0.00-000
LFT-BA,
colocadas em
fevereiro
de
1991 e resgatadas no perfo-·
do 15-9-94 a 15-12-94~ à
·razão- _de-5oo.ooo.ooo LFT-BA
po_~ m~~:

A operação s-e acha autb:-- 'i zada
pela Assembléia Legi~l~tiva do
estado,
através da Lei
n~
4.704, de 19-10-87. que
fi_xou
um teto .de 2~ .ooo.ooo~(vinte e

so~,
a
CU$~QS=razoavels. com
do
Vistas a po•siQilitar o sane~ um mi lhõe::;) de Obrigações
mento da-s fi nariças dO- estado, Tesoaro da-eahiª (oT~BA), para
vo à proposta para que seja implementando mecanismo _de fi- a emissã.o.de_tais títufo~ p'ªlo
executivo e~tadual com
aut_orjzado .o.Gov_~r,no doEs- nanciamefltp Çle )ongo. prazo qu-e Poder
tado_ da
B_a_b i a a em1 t. i r e permite o ajustamento Qa flu~o vistas a capt~r recursoS- para
c_o3ocar em~rne_r:-_ca.QQ...vinte e oe caixa sem_ inviabi 1 izar o sá_nea.r -- as finanças do es-tado.
do1s bilhões de.~etras Fi- __ bom andamento- -_de__ projetbs e Tal quantioad~ de OT-BA équipeló critério estabele~
nanceiras do Tesouro doEs.:...· pr.oÇrama·s~ de .úiter"ess~ _d_a po- vale.
;3.tac:lo____ da ___e~_hi a~-. LFT.:-BA pulação e .~-struti,JJ:'as produti- cido pelo Senac;io Fed6ral,
(dependendo de parec.er) .
vas daquele eSta_O_o.
~~~~é;
c~~v~;;~~~ç~~
nÓT~~/e~m
As
condições básicas da opeA
Presidência 6s_cJ ãrece_ ao ração, .segundo informado pelo BTN (multipliCl!ção- do montante
OTN por 6,17 OTN de janeiPlenári_o que recebeu do GõVér--·· governo
-do estado através de das
ro -de_ 1.969 e co_r'reção do re--:
nadar do E_stac:io da Bahia ofíd_ados_
comple~t~entares
a11exados sultado
R~lo
ínOice
1,3548
cio soJ ici ta:ndo.::a re.ti fiç.aç:âo ao pedido.:origina1, são as
(IN~C
de jan~i~o~de_19&9), a
do ped1do de-emissão de Vinte segui nt_~s:
175.541.436. 6TN. E.:s~a
quantie do i-s b i 1 hões d~ Le_t r as F {-dade__ de
SJN t:orres~oride, senance i r as do 1~sovr_Q;__ do_ Es.-fãdo
-a) quant i d-6-de: · .
da Sahia (LI:T--BA)_ pár_a um togundo
o
valor.._
da
.BTN,
.
E;:!:m 16.i4.103.560.700 LFT-BA;
11
um- BTNF = Cr$
3432).
tal
de 14.103.560.700 (Li='ib) valor
nominal a Cr$ 1 4. 1 03.560. 700., ao
BA).
-unitário-: Cr$ 1,00 cada, em
-16-11-90;
ASsim.
Cons1der"~nçlo que~
Solicito
ao nobre
Senador
gundo
informado pelO senh-Or"t:)""mo"aa:l idade:
Luiz Viana Neto c parecer
r!omfna·t i va..:transter fv"e1 i
Governador cl.o ES-tado da Bah-i a,Comissão
de
- AssuntosEconómicos.
d} prazo
d~
resgate_: __ de tal ·autor-izaçãO jama_is fof _ufundamentar o
13 (treze) a 48(quarent.a .e tilizada par·a
O SR. LUIZ VIANA NETO (PMOB -õi to)
meses,
à razão de lançamento de "títulos pelo es...:
SA. Para emitir parecer.)
-soo.ooo.ooo LFT-BA por mês. ta do e que as 5. 821 . 6oo-. 0'00
Sr.
President,_e,
Srs. Senadoa
parti_r de_ 15_~1-92, con- LFT-SA mencio.nada~ nos anexos
que acompanharam a solicitaçãO
res, nos termos do que estabeforme cronograma;
original, relativas ao giro de
1 ecem os art. 7~ e 9;;. ..da Reso~ ~,.._~ -e) rendi mentes~
i
Q!Ja]
ao
títulos em 1991 ._ serã9 objeto
lução n.ll. 94, de 1989, do Senada.s Letras
Financetr_as
do de lei autor_izativa
especlfido Federal, o Governo do EStaTesouro Nacionai. observa_do ca. fica comprovado que
do da Bahia svbrnete à del ipeo
cr-itériO.' estab'eiecido ração pretendi da possu 1 a i openteração do Senado Federal um CluPelo Decreto
Estad1,1;al
n&. gra1
autorização legislativa.
plo pleito:
z.~44, de 29-5-89;
f) forma
de
colócação:
No __que se_r"efere ao pleito de
a) o pedido de eleva~ão
---a·'fravés- Oe ofertas
r;:lúb 1 i- elevação temporária dos _limitemporária _do 1 injite fíx-ado
-cas,
nos
termos
da
Reso
i
utes,
nos termos do qüe estabeno art. 3_g_., -I, da resoluçãO
çã-o n&. 565/79. do Bacen;
lec.e:ao art. 7:>J. da· Resoiução
supra, de modo a possibili:- g) resgate:
pe"1o~
valor n:>J.: 94. de 1989, a instruÇão do_
tar, neste exercic_io a connominal, ac~esci~o do
res- pedido pode ou não ãchar-se
tratação d~ operações de
adeqUada,
Segundo a 11nha de
pectivo
rendlmento.
crédito em valor superior
o
Acolocaçã"o
e
·datas
de inter:pretação . adotada.
ao montante dos encarQos
Vencimentos
dos
títulos parágrafo único de tal artigo
com amortização da d_ívida,
observará
o
_seguinte estabelece:
(dez por cento) . acrescido
. c~_ônograma:
de 1 O%. da Receita 1 íquida"Os :pedi dos de que trata es-te
real, mantidos os demais
artigo deverão ser encaminha___ ,._a) 10.103.5"60.700 _LFT-BA,
1 imites;
colocação em dezembro Oe dos ao Senado F.ec:fera 1 , i n_~:1990 e resgate nos perfodcs trtlf dos com~
b) que aquela unidade da
-15-1-92
a 15-12-92 e
15-1Federação seja aut-orizada a
94
a 15-4-94,
razão de
em1tir
um
adicional
de
500. 000 .. 000 por mês. exceto
·I - lei autorizativa;
14. 1 03.560. 7_00
( quár:_tc;>rze .

Of í_c) o
n.c. S/54·; _d_e l9so
(n.~;. 135 na orígerri), relati-

-so.: c

da

s·o.

se-
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cara=terfsticas

da

operaÇão: prazo, taxas de juros,
encargos, cronogr~ma f i -

nanceiro; e
! II

--1 n~ormações_ sobre a situação
_ f_inanceira _do
~

requerente.-"

A questão gue tem geradO alguma controversia, no que ~se
refere_ à tais disposições_, e a
relacionada com~ que se _d~ve
entender
_por
_ "1 e i
autor i zat i va 11 • Ser i a a e·x; s;..
tência de autorização legal
para realizar a operação ou

uma le1 auto.rizc;ndo, e_specificament-e, ·que o Poder E;xec.ut i v o

pleiteasse ao Senado Federal a
excepcional
elevação
dos

limites?
Se a ·pr-íme·i ra alternativa for o entendi.mento_ correto,
o processo ..se _acha adequadamente instruído, se a se~
gunda opção for a corr.eta, não

3,g_, I, da Resolução n.ll 94/89.
se _
_reduz
para
Cr$
2.791.700.000,00, ou seja,
apenas 5% (cinco por cent_o)~ acima do limite.
Õbserve:...$e. entretantõ, que -õ
limite ultrapassa-dO- querestringe o montante das co_ntrataçõ_es_ __ ~m cada ano ao montante
_do_s_ _dispêndios com encargos. da
dívida ·na _e~er-Ci"cio.__ acrescido
d§!_ 1 O% (dez_ por cento) da Re:ce_ita: __ líquida reaJ -:-.f.oi artiCt,.Jl adP com o prppó~i to. d~ democratizar o acesso ao credi_to
pUbJiCo, isto é, de evitar Cjue
grandes tomadores se apropriem
da . _t91;a 1 i da de dos recursos
disponíveis no mercado, o que
nãq · ·é o cas·o do ES.tado da Bahia, .haja_ vista_ a aprec1áVel
fo1ga de que dispõe tal unidade da Federação em sua capacidade de __ pagamento ( 1 i mi te do
art._,_3A II).

resta dúvida de que a resolução do Senado Federal está por _No que_ se refere à 1nstrução
merecer urgente ret i fi cação-, processual, o pedido se acha
de modo- a tornar tal a prg_yi- adequ~d~_mente informado,_- tendo
dência suficientemente clara. _cumpri do as exigências estabe-lecidaS pela Resolução n,g_ 94.
-ct_e 198_9, do_ Sena-do Federal,
g~~~7~~. ~~s g~~~c~~~~~~Tc~~~: j_s_to _ é, _anexado~: cópia da 1 e i
temente atend1das pelos docu- autorizativa, detalhado-as camentos encaminhados em anexo racterísticas básicas da opeao processo, pelo menos compa- ~a~ão e anexado informações
rativamente com__ a instrução sobre a situação financeira do
habitual da maiqria dos pro- est;;:tdo. Sua _instrução inclui,
cessos da espécie aprecjadoS igualmente, ·declaração .do Gono corrente ano·,- especi a 1 mente verno estadual de que aquela
o pleito da prefeitura de Ma- t•.lnidade da Ffederação tem cumce1ó _(AL), ãtend1do em março prido-as d"fSposições do art.
próximo pessado, em condições 212. da Constituição. do art.
bastante assemelhadas._
3S_ do Ato das
Disposições
Constitu_cionaís Transitór.ias e
Em termos d~ impacto da ope- demais exigências fixadas pelo
ração sobre os limites de en- S.enado Federa r. Tais documendividamento .estabelecidos pelo tos, dotados de fé pú5Jica,
Senado Feder-al
através da nos_ pare_cem suficientes até
Reso 1 ução n.ll 94 , de 1 98-9, as que esta Casa baixe
novas
evidências apresentadas pelo instruções.
Governo do- Estado da Bahia,
através dos anexos _ao pedido,
No que se refere à apreciação
dão conta que a operação pre- ao p1e1to pelo Banco Central
tendiOa ultrapassa apenas o do .Brasil, conforme orienta o
Resolução
nst
limite para _o_crescimento ~ art.- gR., da
nual
da
d1vida
f~ndaQa,
94/SS_, __do_.Senado -Federal, proachando-se,
contudo, dentro ~edlmento articulado. com visdos limites da capacidade téc- tas a.assegurar que as autorinica de pagamento e do limite ~ações sejam emitidas com sufixado pelo art_. -2-" da resolu- ficiente conhecimento da sição supra - qoe estende às de- tt,.Jação_ de cada interessado,
mais unidades da
Federação mas sem descuidar de outras
dispositivo const.ttucina1 que variáveis, ·no~ par-ecem rélea rigor se aplica apenas à U- vantes _
as
seguintes
nião, dado o contexto ~estrito prel i m1 nares:
do art. 16.7: da Leí Maior,
ex
v f art·;- 169 - ao vedar a con.:.
_a) a opção por ouv1r o
tratação de operações em mon-Banco. Centra 1
que, nos
tante superior às despesas de
termos da re~olução, funcapital. ressalvadas umas pouciona como órgão de suporte
cas exceções_ não pertinentes
técnico do Senado Federal ao caso em aná 1 i.s~.
não constitui, em hipótese
alguma.
a abdicação por
Além disso. cabe obServar que
esta fnstituição de seu dinão computados os 5,8 bilhões
reito de decidir os pleitos
LFT-BA programados para 1991,
das unidades da Federação,
com vistas ao giro da dívida,
dentro dos limites constie que se acham computados nos
tucionais, alnda que
em
demonstrativos que instruem o
contrário_
à recomendação
pedido
ao que o estado.não
dos órgãos de assessoramense achava obrigado o exceto -(seus pareceres não lidénte ao 11 mi te f 1xado no art .mitam o exercfcio do poder
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discricionário_ con{er-ido ao
órgão deci s_or);

b) o que o SerladO Federa.l
espera_ do Ban::c_o Centra 1 , em
todos os casos, é uma apre_ci ação têcni_ca, fundada em
dados,
índiCes e i nd i _cada. res, tão atual fzada ·quanto
p_os_sív~l _e jama.is apreciações gené-ri_cas ou Juízos -deva_lor;
c) o
pressUpOsto
doutrinário, com relação ao
Banco C_entra_l -instit-uição
da mais altÇl
rel_evânc;ia
para a Nação -, é de que no
desempenho de suas atribuições este deve manter abso1l:l:ta__ _neutraJ 1ga9e di.ant~ de
d1sputas politlcas. orientar a sua burocracia para a
missão de orientar- evi__;:a_ndo- -á.ific;_ultar ~-a-s- instituições sobr-e como suprir
falhas formais de instrução
processua-l ou complementar
informações
necessárias,
_ inviab_i 1 izando a constitu_i- ç_ão de "feudos de poder".

Quanto ao caso em análise, a
resposta d.o B.anco Central à
solJcitação da Comissão de Assuntos_ Econôm_j cos
apresenta
alguns aspectos interessantes,
quajs_ sejam: em primeiro lugar, o Bacen não ·opina concJ us.ivamente __sbbre o pleito do
est_ado da Bahia, alegando que
j'o Ban.co -Centra 1 encontra--se
impedido
de
se manifestar
quanto ao enquadramento ... -nos
1 imites
. . . vez que o Estado
não_ encaminhou
elementos
imprescindíveis
para
a
aná 1 i se" e refer-enc1 ando
6
(seis) exigências, quaSe todas
de precárla sustentação,
a
sabe_r:
11
a) ped_ido de registro no
_Bacen, contendo as características dos titules a serem emitidos;"

Tal reqUisito -não é exigido
pela Reso1ução n~ 94/89-SF,
pelo contrár1o, a redação de
seu art. g.ll~sugere que o pleito seja remetido .ao- Senado
Federa). Ainda mais, não se
trata aqui de verificar se o
pedido está dentro dos limites. pois o estado reconhece
que isso não ocorre ao pleitear a elevação temporária dos
mesmos. Scobre às. .. características dos títulos, acham-se indicadas no art. 1A, Parágrafo
único,
da Lei nR 4.828/89
(cópia anexada ao pr'OCesso) .
que estabelece que as LFT-BA
terão as mesmas caractér1sticas das LfT-BA.
11
b) cronogramas de colocação e vencimentos dos referido~ títulos;"
. _

Embora isso tenha sido feito
com equívocos, como a ·omfssão
de que os valores indicados se
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c) prazo
Pe _ re_sgate.:
de
autorizativas deve.r:·ão incluir,
as
.
_
_
.
segui nfes 13(tréZe) ã A8(qUarenta.·e
o.iinformações~: a) ../alor~- b) _obto) mes~s;
j et i vo
da
·operação-;
do período 1991 a 1"994.
c) condições
_finan.ce_.ira.s
d) rendi_men__to.s. :____ i gua 1 ao das
eási __ca:s; d) prazo para o exer:- -Letras F'i_nanceir.ã_s _do.~_·T~sour-.o
11 C) demonstrativo relatiNacional, observado o. critérjp
ciçio das au:t?rizaçõe.s.
estabelecfóó·peiO De-61"-eto
Es..:.·
vo aos ú 1 ti mos 1 :2
( d_oze)
As-sim, --.à vis.tã 'dOs eteméntO:s taPua·l __ n~.Q _2 .. .4.4'4, ,de_ 2,9-5-'89 ;" ..
balancetes mensais daquele
Estado, vez que __ os
encami- a_nte·r; ormente
considerados_,
espe-cfa Tnfeltlt'e -- dos - pr6pos f t'os
e) fõrmã
dê ·colOcação:, atrã-·
nhados à De1e·gacia Regional
do Bacen divergem frontal- da o-peração e dQ fato_ do __esta- vés de. __ofer:tas públl.cÇtS. .nos
mente dos
enviadas ao PE-. do,. d-íspor de capacidade de ·pa-· termos- da Reso 1 u.ção n:st 565/79.
·
~
gament_o, à, __ luz -dos
cr-i_:férfo.s do B_ace_n; ·
DIP;
fixados
pela_ Resolução
nRSõO que dizer dos dados que 94/89:-cto- Seriado Federal,
f) ...c_o l_oc.ação.
d.oS
:t f :t:'u l àS:
acompanham o process-o? Não se- mos pelo acolhimer,-to dO -pedi-~ -1--0_. 1.03_._560·. 700 LFT:_SA em de:
z-einbro· de__ 199_0 .- 3. d.OO.. cro·o ,_000
ria possível analisar pelas -do. nos·. termç_s do segu_i nte:
LFT-BA em jãne'iro de .. 1991,
e·
duas vers.ões,
_; nformando ta 1
2. oOo. 000.000 -LFT-_B_A em fevecircunstância ao Senado?~ Foi .Q
reiro_ ·ae- 19!:}1;
estado
consultado
sobre
as
PR"JETD~ DE RESOLUÇÃO
divergências?
gJ venci.nierito.- ·dos ~-:úotulo-s: a11
N_.c. 67, DE 1 9.90~
par_tir oe _1_5-1-92', sen-do a úl.::d) pagamentos efetuados
t.ima-- parcel.a- de 500.00_0.000
por aquele estado,
relati.Autoriza o Governo do LFT-BA em 15-12-94.
vos às suas dívidas conso-

acham expressos em milhares. o

processo se fez acompanhar .de
dados sobre o montante de LFTBA a ser resgatado em cada ano

lidadas interna e

de 1A-1- a 30-9;"

-~xterna,

As informações sobre os paga-

mentos efetuad_os, sa 1 vo me 1 hor
ju1zo,
acham-se
anexadas ao
pedido submetido pelo
Governo
da Bahia à apreciação do Senado Federal, tanto
em valores
correntes como em valores corrigidos, bem como separando os
encargos
das
amortizações.
Resta pendente o que entender
por "dívida çon:;rol i_dada", haja
vista que tal conceito acha-se
pendente de definição legal.

Estido·da·Bahia a emitir um
total de 14.103.560.700 de
Letras -Ftnancetras do Tesouro do Estado da Bahia
(F~T-BA),
com
temporária
~levação
_do _ 1 imite fixago
nQ_-_ar-:t. -.se, _I. da ResolLJçac
nQ _-94, de 1989, do Senado
Federal.

Àrt. 1 ~--É_ b Governo do Estado
da Bahia autorizado, nos
te~
mos
do_ que _es tab"e 1 ece _o-- ar t .
7SJ. da _ Re_sci-1 uc;ão
n-'< 94, -qt$!
1989,
'dQ 5 __erl~~d9 F_e,dera 1 , a· 1$-·
levar t.erhp6'r'ariament·e, erti at:é
6%- (sé.ls-Pàr ce-ot.o'). o·1_in1"it_e
11
e) lei
aut_oriZ:át_iva da fixado. no.. ar'!:, 3~. -r~ da r_e5:6~
sup·ra, man"t tdos i na 1 te";"
emissão .de que
se. --tra·t,~ ,--- 1uÇão
uma
vez que a lei. apresen- rados !?5 dema_is_ .l.imi_tes.
tada refere-se
'a 01-BA e
Art. 2SJ. É o Governo do Estado
não a LFT-BA;"
da Bahia auto:-izadc.._ nos
termos
do
que_estabelece o art.
Aparentemente,
quem analisou
9~. da
ResolUção
n~
94, Qe
o pedido deixou de apreciar
do Senado Federa 1 . a eLei n~ 4.828/89. também anexa-- 1989,
mediante registro
no
da ao pedido,
que
c.laramente mitir,
autoriza o G'overno do·~Estado·a. Bancó Cen-tral do- Br_as U , o '!;o-- de
14.103._q60.700
substituir
as
OT-BA tal
bi l_hões,
~cent'o
e
"existentes _ou já _autorizadas (quatorze
três
mi 1 hões,
ou i nQe11to.s
e
em lei'' por LFT-BA.
sessenta mil ·e setecentas) Le11
f) cópia
do projeto de tras Financeiras do T.~souro do
Bahia (LFT-8~_), elei
relativ_o
á
proposta Estado -da
á · ·
-- Cr$
orçamentária para 1991. a~ qui valentes. -.
-14--.
1
03.
560.
7oa·.
ao em 16 de nà-.
companhad~
de
Ou~qro
de
vembro de 1990, mediante atuaConsolidação da Despesa;"
lização
do .
limit.e
de
Para
que,
se
o p_rpj e·to se :21.000,000 de ·obr-igações c;lo
Tesouro
da
Bahia
(OT-BA),
fiacha
a i nda
sendo ____apreciado
1987,
com
pelo Legislativo estadual?_ Com xado em outubro de
ao" saneamento das fibase em que ato legal o requer vistãs
nanças do_ estado e
aju_st_e
no
o Bacen?
fluxo de caixa, sem que sê .tnNo
que se_ re_fere às cons i de-_ v1 abi 1 i:Ze o -bom andamento de
rações. contidas no i t.em 1 II __ do_ pr_C?j ect'?~ -~e _pr'?~raniã~L
of1c1o
do. Banco Central, _çlado
Par:ágrafci único. A em.i_ssão e
o fato de
expressarem
juízos
que
de
valor sobre assuntos da e- a colocação dos títulos a
Se-- t·erere es~te .artfgo será économia doméstica
do
estado,
permitimo-nos não rea11zar a- fetuada com observânCia às seguintes cOndições bás~~s_:
prec_iações adicionais.

a

QUanto aos aspectos formais,
cabe assinalar que, segundo
o
que .estabelece o ar:t.· 15, da
Reso 1ução nR-_ 94, de .1 989,
do
Senado Federal, as ·reSolUções

a) valor
nominal
un_i_tário:
Cr$ _1, o o cada·. 16-11-90;
b) moda 1 idade:
transfer;vel;

nomi,ni?-.t ~

ya,_-

Art.
3~ A presente aut_orização será exerÇj da . a_té. 2.8
d,ê,
fe\lerei ro de 1_9_9_1 ...
Art.
4S< Esta resolução _eritl:''à
em
vig·or
na
data
de
sua
publicação.-

É

o paracer. Sr. Pres i cJenté.

O SR. PRESIDENTE (I rà'm S-ara iva) - O _p_arecer c_o.nç.1_ui.u
pela
do ,P,rojetq_ .de R~_
sblução n
67,
de
1990,- que
"autoriza
o_~_-Governo_ dó Es..tad_o
da Bahi a a eriii ti c -um 'to.ta_1
de
1A.10-3.560.7.0.o de Letras f.'_inãnceiras- dO tesou-ro do Estado
da
Bahi a
( LFT_-BA),
cem
t~mpor_~ri?~-eleva~ão do. limite
fixado no_ art, 3_ , I, da Resq1 Ução n~ 9-4, de 1969, do Sen'a'do Federa 1 " .•
apr:-e~en"t,gS:?O:-

Passa-se
f!lãtEfr'-i.a.

à.

d_i scUSsãO

',,

o_ sr. .OdàCi r' soar=.es

PresiQe_n~~.

o· SR.

- ..da

pe_ço a

~- -s_r ..

p~lavra,

i·:.:·
a

PRES.IDÊNTE (I r·am· 'sara_
va) - Pa·ra- di_sCUti r. cOricedo
pa 1 ayfa ___ ao riobre. -Senador õ'da-:~
c: i r _Soares.
·

o SR. ODACIR SOARES .(PFL ...:
RO. Para dfscutir. Sem _reVisão
c;lo
orªçlor:_--~,) - St.·. P_r:'eS i c:lerrt;fo! ...
srs. -senaaores. As decisões
des"t:a _C~asa
têm o_ caráte:r de
ser i_edade.

rndªi9o_. oe- v._ Ex,;:. sr-.

preS r::..dente, se asslm me permite
o
rgimento,
se esse ofício·; --que
foi dirigido pelo Banco
Central ao_ Senado Feidera_l, no dia
2~gde nõyembro,
na
últ-ima
quinta-feira, referente ao emprést frrio' do Goverr:~o dó
Es:tado
Çla _Bahia, .tfp_; substitu_ídq-por
·algum documento_. uma _vez_ que
essa
_ manifestaçãO do Baryc9
central desaconselha o emRrestimo pretendido.
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esclarecimento a V.

manece

irrespondível até este

Ex"-, Ser Presidente,
uma vez momento.: Quer·o apenas __ que- _fique, através de oflciq, o Ban---que
registrado, _se _ÇJ. decisã_o

co Central diz que falta no
processo a lei estadual especffica autorizativa do lança-

mento das 1et r as,

e também de-

saconselha a emissão dos títulos, por constituir essa emi_s-são duas vezes e meia o volume

da dívida interna do Estado da
Bahi a.
-

do Senado for f~-vorável, que
estamos decidindo .contr:-ariament.e. ao q~.:~e diz o -Oficiq do
aanco Cerit rç 1 .

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

·va)_ ..:.. :A PresidêJicia êip_enas

se

_1ouva no parecer Oe-_ilustre.
rel ater, que eSclarece que a
questão está saneada. A PresiDe modo que, para dar serie- dência tem que se_ a ter aQ r_edade, para dar atual1dade ao latório, porqUe há um brocardo
processo, peço a V. Ex~. sr. que diz·:
"o .-que. está nos aiuPresidente, me info_rme acerca_ tos está no m_u._n_do" .
das
providênciaS levant~das
pelo
Banco
Centra 1
nessa
O Sr. úutahy Magalhães
sr·.
informação.
Presidente, peço a
palavra
para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-
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Não. podemos ficar sujeitos_ao
Banco Centra 1, mesmo em m,a.té.rias dessa ·ordeni. CTaro que_ um·
parecer do Banco Centra 1 , ~a
sua pos i ç:ão é importante p·ara
que o Senado examine e form~ a
su~ _ opinião
e, depois, a sua
decisão. ·
Deixo claro, Sr. Presidente.
que enCaminho -fa'lora·v~lmente
ao pleito do Governo do'Estado
da Bahia, por entendê-lo justo
e legal.

O SR. PRESIDENTE (lraffi Sarai-

va) - Em-votaçãO.

Os Srs. _Senadores que ___aprovam
a matéria queiram permanecer
sentado~~ . (Pausa.. )

O_SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Com relação aos 22 biAprovado.
lhões, o Banco Central havia- Va J ;..- COncedo a palavra ao noA matéria vai à Con1-isS_ã_Õ Dise manifestado contrariamente, bre Senador JutahY Magalhães.
retora, para a re_dação fi na-1 .
mas posteriormente o GovernaO
SR.
-úUT
AHY
MAGALHÃES
(
PS
DB
dor do Estado-da Báhia encaminhou outro ofício reduz1ndo ~ BA. Para discutir. Sem_reviO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiesse v a 1 o r. Ta'nto que a Pres i- são do Qràdqr, } _':" sr, ·Pras i- va} - Scibf'e a mesa,_ parecer d_a
dência havia feito a leitura dénte.. ·,.?-rs ,-_ .S.$rià_Cío~es ,·· ·a·_ mafli: Comissão
Diretora que será
desse documente .. encamfnhaçfg festação do Banco_ central fo1 lido pelo Sr. 1R. Secret.ári_o_. ·
pelo Governador do. Estado e. -Spbre o ·p·ro_cessb'.orig-in;;ll, que
portanto -ficou resolvida
a foi . i:Otálm~rite ril'odi fi_cado por
_É lido o seguinte
questão.
acréscimo de toda a documenta.ÇFo que se_ fazià nede'ssi!iria,
o Sr. Odaci r soares
Sr.· se essa documentação faz parte
COMISSÃO DIR.ETORA
Presidente, peço a
palavra do processo.
PARECER: N0.409, OE 1990
pela ordem.
A manifestação.do Banco CenRed3ção final do Projeto
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- tral é
opinativa,
não
é
va) ---Tem V. Ex~ a pa 1 avra.
decis6ria. A. deci_são do Banco
~e
ReSolução ng 67,
de
t:entra_l será go_ster Lo r.
Na
1990
O SR. ODACIR SOARES (PFL
hora _d;;a_ ~mi ~sao_ do's ti tu 1 os,
RO. Pela ordem. Sem re.vJs_ão do se_ o_-_Banco Centr-al fizer o reA Comissão Di r~tor.a apresenta
orador. ) - Sr. Presi de.nte, se _gi srfro.. a em i ssã6 será rea li- Fi redação f' i na l do__ Projeto. de
4
v. Ex me permite, -no Ofício zada: se não_ registrar,
não Resoluçãc r.-'< 67, __qe 1990;-.:-que
nA 444 o Banco central elenca haverá a emissão oe títulos.~
autor:iza. c Gov~r:ry.o .~.Qo J::~t~dQ
uma sé r i e de exigências ou e·
da 8ah1a a em1t1r um total:-de
não
foram
supridas
pelo
·14.103.560.700 de Letras FiO SR. PRESIOENT~ (Iram Sarai- nanceiras do Teso_ur.P_ do Es:t;_ado
pedi do. Estão- na:s 1 ~tras
a,
b,
c, d, e, f,
do ofício. E va) ...... -cont-inua em discussão. da
Bahia
(LF-BA),
com
·
diz: _"a quantidade de titulas ( p"ausa ~)
temporária- elevação do 1 i_mi_t!á
fi xadQ _no· art. 3R., ·r, da Resopretendida em uma única emis-Não _haVendO quem pêçã a pa 1 a- lução n,g, 9_4, de 1989, cfo __S.e;nasão corresponde a 2,4 vezes a
está
encerrada
a do Feder"al.
·
quantidade do total de títulos vra,
da espécie em
c i r cu 1aÇão" . discussão.
Ma is a i nda:
"em face. das .conSal a
de Reunião da Comissão·,
E"m__ -VÇ>ta_Ção-:
4 de dezembro de 19.90. - ·Iram
dições etualmente apresentadas
pelo
mercado
de títulos" - e
Saraiva, Presidente
PomPeu
o
Sr.
Cid
Sabóia
de
carvalho
de Sousa, Relator AntôniQ
esse obstáculo é . de ~arátêr
genérico -~-estaduais e muni- - Peço a palavra_ para encami- Luiz Maya - Nabor Júnior.
a
votaçã_c,
Sr .
cipais, a realização de tal nhi3Tr
ANEXO AO PARECER
emissão
podera
trazer Presidente.
N,g,-- 409, OE -1990
conseqüências
1mprevisíve1s,
O
SR.
PRESIDENTE
(Iram
Saraiseja para a situação financeiTerri V. ExA a palavra.
ra daquele estado, seja para o va)
Redação final do Projeto
-Qe Resolução nQ 67,
de
funcionamento do mercado daqueles titules". 1990.

Mais uma vez quero dizer a V.
Ex 4 , Sr. Presidente, apenas
para ficar clara a minha posição, que não estou contra-ª
pretensão do Governo do Estadoda Bahia. Quero apenas dar seriedade à decisão do Senado
federal
referente a matéria
desse tipo. Nós temos cobrado
do Governo federal e dos Go-:
vernos Estaduais transparência
nesse tipo de comportamento.

O .. SR.
CID
SABÓIA
CARVALHO (PMDB- CE. Para

DE

en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.),- _Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa
-matêri·a tem, evidenteme_nte, c
merercimento
des~es
cvidados
que o Senado está exerc_endo_,
·mas quero deixar bem claro. que
a f"\.lnçS,o do. Banco Central nesses casos .não é i mper i aT; Na
ver-dade, a decisão maior é
desta casa, e gosto muito de
chamar e aten~ão para a imporO ofício, a meu ver. apenas tância das decisões do Senado
_excluindo-se o montante, per- Federal.

_ Faço saber -que o Senado Federa 1 aprovou, e e1,.1.
,
Presidente, nos termos do art.
48, item 2.8, do Regimento I_nterno, promulgo a seguinte

RESÓLÜÇÃO

N~

Au~ortza

o

t>E

i

990

Governo

dO

Estado da Bahia a emitir um
total de 14.103.560.700 de

Letras Ftnancetras do Tesouro do Estado da Bahta
(LFT-BA),

elevação

com

do

temporária
limite ftxad~
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no art. SQ, Ih da Resolução
nQ

94

Feden 11.

de

1~89,

do Senado

o SenadO Federar r·esõ1ve:

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Secllo ID
Art.
3.g, A p_resente autorização será exercida até- 28 de
fevereiro de 1991.
Art. -:As: l;sta resolução entra
em vigor
na dáta
de
sua
publicação.
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dade, trata-se de emenda assinada por todas as Tideranç.a·s e
por boa parte do Senado da.
República. A emenda oríginal
era do Senador Pompeu de Soa-

sa, fd''í modificada pelo Sena.:.:
dor Nenson Carneiro,
com ·a.
da Bahia autorizado. nos ternossd-apôí5 e·ae-·outros- srs:·
mos
do que estabe 1 ece o art.
O SR. PRESIDENT_E___(I ram Sara-i- SenãdOr"'eS: :-_·É emendã mui to per7JJ.
da Resolução
nA 94, de· va) -=Ém-a1scuss·ão a redação -tinente---. pQ·rque: a matéria ver1989,
do Senado Federal, a e----f1nal. (Pausa.)
-·sa--soore-a qoestão da limitalevar temporariamente, em até
-ção da remuneração dos-deputa~
seis por cento, o 1 i mi te fixaNão __ havendo __ Querh ·peça --a pa 1 a- dos estaduais e vereadore~,
do no art. 3,~;;, I, daquela re"" vra_-encerro a-qiscusSão-.
solução,
mantidos inalterados
É de salientar que há ·um ela.;.
os demais limite-s.
Em votâÇ:ão.
morna _ópinião púOlica.
Cada
- --vez que a imprensa noticia qué
Art. 2~ É o Governo do Estado
Os sr-s. Senadores que a apre- vai -haVer· um aomento de remu- qUe i r-arn" · - permanecér neração de deputados estaduda Bahia autorizado, nos
ter- vam
mos
do que estabe 1 ece o art: sentadós . ~ (~a usa. )
ais, a opfníão pública entende
9,~;;
da
Resolução
n~
94,
de
--- C!Ue é o Par 1 amento,
no set.."
1989,
do Senado Federal, a eAprovãda.
conjunto.
que
Se
está·
mitir,
mediante
registro no
beneficiando.
Banco Central _do Bras i 1, o toA
Recentemente----...- não
sei
se
tal de 14.103.560.700 (quatorze bilhões,
cento e três miO SR. PRESIDENTE (Iram Saraf-_ verdadeira ou não- saiu a no-tícla que- uma das Câmaras dôlhões, quinhentos __ e sessen:t.a .. va)·- 'Ite~~S:
mi 1 e
setecentas)
de Letras
·eraSil te~la ~~mentado a remv~
Financeiras do Tesouco ·ao- ~s- .
PROPOSTA DE EMENDA À
neraçao dos parlamentares·para
coNS!-Ifl.qçÃo
N.Q.
5.
DE
1!389.
um
fiiilhão --de
meio
âe
tado- da Bahia (LFT-BA). equi ---valentes a Cr$ .•......•• ~ •.••.
- ·cruzefros. Isso aumenta a tre'.;.. ·14.103.560.700,00 em 16 de_no-·--VOtaÇão-,- em prime i r o tu r-:- -~mer;da _i !"r i ~Ç~ÇâO- 1egít i ma --Que''- a ·
vembro de 1990, mediante atuam~._ da Proposta de Emenda à
op1nfao púb1ica :sente poreslização
do
limite
de
. COhStitüiçao n_g_ 5, de 1989; ·sas decisões que beneficiam os
21.000.000 .de _Obrigações
do
de autotia_do Senador Nel- próprios t?-ªr1_?men:t~~~s ..
Tesouro da Bahi9 (OT-BA), fison Carneí~o e outros SeA- matéria- é a.l t.amei1te-correxado em outubrQ_Qe
19S7,
com
nhores Senadores. que disvistas ao saneamento das fipó~ so~r_e a remuneração aos
t~. e não apenas moralizadora.
nanças do estado e ajuste no
. deputados estaduais e- dos Na
sua essênc_i Çl, ~--_- _gropõe gue
-vereaaóres.
---- ·
fluxo de caixa, sem que·se innenhum deputado·aa ··ASSembleia
viabilize o born ___ andãmento . c;le
-Legislativa
possa
perceber
A -diScUSSãO~~aa matéria fel :mais do QkJ.!L;?:/::3 d~gui }o Qu~_;os ...
projetas e programas.
-encerraoa nã SesSão .ordinárlá- neputados Federa1s recebem, e
Parágrafo úníco:· A emissão e de .14
de maip_f2al?sado, sendo o !Jlesmo se apnca com rêla'ção
a cal ocação dos. ti tu1 os
-QUe __a_presEmtada emetida à
propos i~ aos- vereadores;· tendo como rese refere esta
artigo· serão tura.
A mâtérfa
foi, então,
ferência as Assefnbl é i ª-s- t.eg_i s·
·
etetuadas com observância das encaminhada à- Cómlssão Espe- lativas.
seguintes condições básiçaS:
--c1a1,
para proferir o parecer
O
S~.
Mansueto de Lavor
sobre a
~mend;;~._~
no _ prazo
a) valor
nominal
un1tário:
imp~orrogável de 30 dias.
En- - Permite~me v. ExA um apar~e?
Cr$ 1.00 cada~ em 16 de novem- cerrado esse prazo, nos termosbro de 1990; -do art.
361 do Re~imento InO SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
terno, a matéria fo1
incluída DOSO -'-Pois não-. senador.b) modal idade:
nominativa-- em Ordet'fl_ do "Dfª, ·s_et'fl_ 9 referi- do parecer.
·
O
transferivel;
Sr.
Mansueto de Lavor
- Poder-se-ia
argumentãr · que
c) prazo de resgate: de treze
A
votação da propositura, essa pr-oposta - que antevejo
a quarenta e oito mese~;
__ que, ryps termos do disposto do vitoriosa-, de ãutbrla do eart. 354 do Regimento Interno, minente senador Nelson tarnel~
ro, feriria a
autOnol"(lia
c;lps
d) rendimento~:
i~ual ~_?_d~~-O depenç:ie, para a_~_l:-la aprovação,
Letras Fi nance 1 r as do Tesouro·-··do- voto
favorave 1 de 3/5 da Poderes Legislativos estaduais
munic'-fpa-;s-.~-· ·Acima
desse
Nac.ional. observado o critério comPosição-da tãsa.
dEwe Sér e
estabelecido_pelo Dec~eto
Es- feita_ pelo processo eletrôni- princfp-io -qUe não é cçmstituci o na 1 ,
se_ concret i z~da a
tadual n.Q. 2 .. 444, de 2-9 de maio co. (P~usa_,) .
-----·
de 1989~
-emehdà ·'""'- estã- a própria i nsti- ·
tuição do- Pod~r Le_gislat1vo
e) forma de colocação: atranac1onal --no caso,-o co.n~res
vés de ofertas públicas.
nos
O Sr. __ Fe_rn?mdo__ I:"'E;mrique Car- so Nacional - e o zelo que
se
termos da Reso 1ução n.~< 565, de doso - -sr, ·Presidente, p·e--ço a deva ter ·também pela preserva1979.
do Banco --Centra-l
~do- pa 1 a v_r a,
-~-- _ _
:_ .
ção dos Poderes Legislativos
Bras i 1 ;
,
esté.dl.lã'is
e munic-ipais. A siO SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- tuação como está -se apresenta
f) colocação
dos_
titules: va) - Co!]cedo a_ pa 1avra a_o no- caótica
e a 1 tamente 1es i v a ao-Conce~ to·
tfa·
10.103.560.700 LFT-BA
em de- bre
s-enaaor Fernando- Henr 1qve próprio- · Instituição. Ppr isso~ aplaudozembro de i 990, 2_, 000.000.000 _cardos_o.,..._
-- __
LFT-BA em janeiro de
1991
e a iniciativa do autor e o- en-2.000.000.000
LFT-BA em feveO
SR.
-FERNANDO
HENRIQUE caminhamento de V. EX~
CARDOSO (PSDB --sp. Para encareiro de 1991;
minhar
a_ votação. Sem revisão
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARV.
ExA
g) vencimento dçs_tít~lo~: .a do___or_;;tpor, ) _"':"__ sr:-. Presidente. e DOSO- Nobre Senador,
Senadores; esta ·matéria-;- tem
inteira raZão. Na opbrtU"'"-partir" de
15 de_ janeir_o___de Srs.
1992, sendo o ·da-úl-tima p~rcé- qu_~_já.fo:t obJSto de amplo de- nidade em que elaboramos
a
1a de 500. 000.000 _l,.fT-f3A efJ) 15 bate- no senado da -Repúb 1 i c a, € CohS'r-ituição. essa matér_ia foi
o --pr-iht:ípfO
de dezembro de 1994.
da maior pertinência. Na ·ver- também debatida.
Art.-- 1s: É o Governo do Estado

ª
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vencedor que democratic~mcnte que um deputad_o estadual. Ind_o
nos pareceu o mais adequado e ao Estado do Ceará semana pascorreto fo ·; que cada Casa Le- sada, no avião encontrei-me,
gislativa assumiss:e os riscos com um deputado estadual que
e as responsabi 11'dades da fi- perguntava_; . "Quanto· vocês esxação da sua remuneração.
-tão - _ _ : ganhando?"
Respondi :
"Líquido, recebemos cerca de
Não- obstante,
os
abusos SOO mil cruzeiros." Ele disse:
estão-se verificando e, como
"Pois estamos em torno de
eu disse, a opinião púb1 ica 800 mil cruzeiros líquidos".
não distingue entre quem abusa Vejam que há uma diferença ene quem não abusa. Isso atinge tre uma Assembléia Estadual,
-como disse bem V.
Ex~
a onde o deputado percebe b.em
instituição parlamentar no seu ma 1s que o Deputado Federa-l .
co_njunto.
_Há casos, como a Câmara Muni-cipal de Salvador. onde realNão estamos fazendo nada de mente a Nação fica espantada
extraordinar1amente violento. com o que ganha mensalmente um
Ao contrário. Na verdade, essa vereador da Capital baiana. E
norma prevalecia na Constitui- não há de ser some~te a Câmara
ção anterior, nós é que a al- Municipãl -de- Salvador-. Mui tas-_
teramos. dando um voto de_con- outras Câmaras municipais pafiança na descentralização das gam prodigamente e o ônus po-·
decisões. No entanto. parece lítico disso é cobrado de toque é preciso a 1 nda haver a 1-- dos nós, como bem salientou V.
guma norma mais gera 1 que 1_ i_-- Ex>l É da mai.or importância,
mite os abusos. E a emenda a- --quando debatemos esSa proposipresentada pelo_ Sr. Presidente ção, que também formemos a odo Senado e outros senadores pinião de que devemos·aprová-diz que nenhuma Câmara de Ve- la 1mediatamente. Até lamento
readores
poderá ultrapassar que esta vo-tação tenha demora~
65% do orçamento para o cus- do tanto.
Senador
Fernando
teio da atividade legislativa. Henrique Cardoso~ Isso se encaixa dentro. _da luta de V,
Não é que obrigatoriamente Ex~. com excelentes propositudeva a t i ng 1 r os 5%, que ser i a ras traz i.das _ao Senado, to-das
a
interpretação malévola e de alto cunho político, todas
perversa. Ao contrário, que de grande v a 1o r é_t i co. E r-a onenhuma ultrapasse os 5%. E_ há aparte CIUe tinha_ a fazer a v.
casos em que as. Câmaras de Ve- Ex.lil..
readores ultrapassam os 5% do
orçame1:1.t.o, o. que também não é
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARadmissível, mormente quand_o se DOSO- Agradeço·a V. Ex~. nosabe que e 1as norma 1 men_te não bre Senador_. Apenas esclareço
rea 1 i zam trab_a 1 hos diários e, que a proposição é nossa, é de
muitas vezes. são noturnos.
todo_o Senado, encabeçada pe1o
Sr. Presidente do Senado. EsEm passado mais remoto, a a- tou aqui apenas coadjuvandO
tividade parlamentar não era uma decisão C!Ue d_eve ser embasequer remunerada. Não se po- -sada na vontade coletiva do
deria, nos dias de hQje, em Senado.
que houve uma prcfjssionalização generalizada na sociedade,
sr~-Presidente, eram estas as
exiQir o mesmo. Pelo menos é considerações que
tinha
a
imperativo que o Senado aprove fazer.
essas emendas ...
O Sr. Mauro Benevides- Sr.
o Sr. Cid Sabó1a de Carvalho Presidente~ peço a
palavra
-Permite-me V. Exa um aparte? para encaminhar a votação·.· - -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR-

DOSO - Pais não. Ouço
com prazer.

V.

Ex~

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho

-Estou ouvindo o -debate que
V. EX~ proporciona, nesta :tarde,
no
Senado,
e
quero
manifestar-me, concordando com
as suas opiniões e com esses
cuidados que o momento político nacional está a exigir; inclusive a mora 1 na c i anal está
a exigir a aprovação desse
projeto de autoria de V. Ex.A
Creio que o debate toma destino muito série e muito claro,
no momento em que esclarecemos
que não é possível continuar
esse desregrado aconteci mente
pelas Câmaras Municipais e pelas Assembléias Legislativas,
de ta 1 sorte que um Senador da
Repúbl ica recebe bem menos do

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a palavr-a·- ao-·
nobre Senador Mau~ Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

Dezembro de 1990

fruta perante a opinião pública do Pafs.
Sr. Presidente, a justiffca..;
ção dessa emenda constitUcional, também por mim subscrita,
o nobre aut·or ressa 1 ta em duas
alíne~s:
--

-

11a) cOlabOrarcom
a
indispensável participação
dos segmentos políticos dirigentes de nossa sociedade
no sentido de assumir uma
atitude exemplar de maior
austeridade no domínio dos
gastos públicos;
---

b) opor obstáculo válido
aOs _pr-ocessos de tie:compbs ição e campanhas de descrédito_ público do fundamento
mes-mo
da
deinocracl a
representativa. "

Estes d9_1s objetivos-, assim
cl aramen_te· deli nea'dos, garantirão, sem dúvida, a aprovação
unânime da Tnater;a, a ~artir
do instante em que V. Ex adotau as cautelas previstas na
Carta Magna ·em vigor e no próprio Regimento.
A Casa Se
manifestará, integral e unani-memente, a favor dessa ·emenda,
da qua 1- - ~ autor·,_ cbm b MO~fSO.
apoio ir-restrito, o eminente
Senado-r Nel soh Carne-1 ro~ ·
O Sr. Odaci r Soares - PeÇo__ ·a
palavra Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Odaci r Soares.. ·
.O SR. ODACIR SOARES (PFL TO. Para encaminhar a· votação.

Sem revi são do orador.) - Sr.
Presidente, Srs.
s·e-nadbt-es, .
nosso Presidente,_
Senador Nelson Carneiro, pela
iniciativa de propor essa emenda à Constituição, fixando
os limites da remuneração dos
deputados estaduais no máximo
em 75% da qUe 1a_ es tabe 1 Sei dã
para os Deputados Federais-. e
para· Os vereadOr"es em até 75%
dos vencimen-r:os dos deputados
estaduais. E emenda à Cons~i·t-u~ção que :tem uma importância
multo_ grande. para o restabelecimento da moralidade- das
remunerações percebidas. hoje,
pelas assembléias estaduais e
pelas câmaras de vereadores
deste País, que. por falta de
pressuposto. terminaram extrapolando os valores dos seus
venci mentes.cumprimen~o

CE. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no
curso _da tramitação desta i m-portante matéria, a Bancada do
PMDB, através a sua Liderança,
já teve oportunidade de expressar integral so 1 i dar i e da de
Neste encaminhamento de vota-a iniciativa, da qual é pr1----ç:ão,
desejava- s·implesme_~:tte
meiro signatário o eminente .cumprimentar o Senador Nel-sonse·naaor Nelson Carneiro, que Carneiro pela feliz 1n1Ciâti-enríquece, assim com mais esta va.
inicjattva, o- seu. brilhante
currículo parlamentar, ass-inaO SR. PRESIDENTE (Iram Sarai--1 ado por expressivas pro·posi- va)- A Presidência solicita a
cões, muitas das quais trans- todos os Srs. Senadores não
formadas em lei, garantindo, saiam de suas bancadas.
Essa
portanto, essa 1magem de res- votação será realizada através
peitabn idade que S. Ex;;. des- do paine1 eletrónico. Para sua

·
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aprovação precisamos de 3/5 da
composição da Casa.

los para um ato de legíttma to, que espero -s-eja aco1hido
defesa, não de defesa do Sena- pelo Plenário.

do, mas em legítima defesa do
Portanto,
a Presidência rei- Poder Legislaitvo· do Brasil,
tera a necessidade da presença· porque, se não o _dignificardos Srs ..Senadores.
mos, estaremos comprometendo
irremediavelmente
democracia
Continua em votação.
em _nosso P_a í s.
o Sr.
Pompeu de Sousa - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu_ de Sousa.

va) -

Quarta-feira 05.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) -

A Presidência

lemb_ra

a

O Sr. Meira Filho- Sr. Pres1dente, peço a palavra para
encaminhar votação.

Ó SR. PRESIDENTE (I~am Sa~ai
Va) -Concedo a palavra ao nobre Senador Me i r a Filho·.-

necessidade de os Srs. Senado-- O SR. MEIRA FILHO- (DF.
t"es _comparecerem à sessão con- encaminhar a votação. Sem

junta do___ Cpngressc Na c i o na 1 , a

rea 11_zar-se _hoje. às 1 8

e

30

horas

mi nu_t"tls, .quando será a-

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSOB - preciado veto
pr~sid_encial,
DF.
Para
encaminhar
a cuja votação se iniciará pelo
votação.)
____Sr_,
Presidente, Senado. _(Pausa. )
Srs. Senadores, no encaminhament.o da votação dessa emenda;
O Sr. Marco Mac1e1- Sr. Prede autoria do _nosso . eminente sidente. peço a palavra para
Presidente,
Senador
Ne 1s.on encaminhar a votaçã~ ._
Carneiro com as várias lideranças desta Casa, 1nc1 us í v e
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiCC.'m
minha
assinatura
cc- va) -- Concedo a pa 1 avra ao noautoria mencionada na inter- 6re Senador Marco Macie1.
venção anterior,
do Senador
Fernando Henr1que Ca.rdoso -_,_
O SR.
MARCO MACIEI..
(f'FL dizia eu
ser
praticamente _PE. Para encaminhar -a votação.
desnecessár 1 a minha i_ nterven- Sem r'ev i são do or~dor. ) - sr.
ção, de vez que a argumentação-_ Presidente, Srs. Senadores, em
fundamental já foi trazida pe- rápidas palavras gostaria de
los oradores___ que me precede- externar a· sefitlment_o da banram. Cabe-me apenas acentuar o cada do"_meu partido, o PFL, e
caráter defens1vo qu~ ela re- di~er que estamos integra1menpresenta em rel_ação il_ presar- te de acordo com. a aprovação
vação da dignidade do Poder da re_ferida. pro-posta de emenda
Legislativo no Brasil, porque constituciqna_l._
costuma-se assoei ar a_ si tu?,ção
desse Poder a.o processo de aConcor_damos3::qrr._ O parecer que
p1 icação daqui lo que fi_cou co-, foi a essa pr-oposta pro latada
nheciQo neste país como _a le_i pela corníssão que _examinou _o
de Gerson, ca 1 uni ando,
a 1 i ás, · assunto. E v i dente que_ se torna
um bri 1 hante jogador de fute- fundamen_t_a 1 • neste instante,
bol craque do futebol, que se estabelecer- l:í.mites à
r-_~rnune
fez de garoto-propaganda de ração,
quer d_os 1 egi s 1 aClares
uma companhia de cigarros, di- -estaduais, quer dos legisladozendo que se deveria
levar res municipais.
vantagem em tudo.
Daí por que entendo de_ bom
Esse processo,
que se a 1as- a 1 vi tre que o Senado da Repú-trou por vários _legislativos blica aprove a referida pr-oestaduais e
municipai_s, com- posta de emenda consti tuciopro_me:te a própria Instituição _nal,
cujo primeiro subscri_tor
Poder Legislativo;
e isso o- _é o eminente Presidente desta
co.rrendo, Sr. Presi d~nte, Srs. Casa, Senador Nelson Carneiro,
Senadores,
irá comprometer a de fOrma que aqui
possamos.
democr-acia, porque este poder estabelecendo
1 imi.tes sobre
desarmado é. o. P.9_der popular essa matéria, evitar que conpor excelência. Todas as vezes tinue a imprehSà~a-registrar a
que se quer atraiçoar ou ferir ocorrência de· abUsos no tocana democracia, fere-se o Legis- te à
retribuição financeira
1 ati vo,
porqu--. é o Poder de-- dos membros do Poder Leg is 1asarmado, o poder do povo,
pe- tivo_ a nível munic1pal e a flírante o povo; é o povo perante vel estadual.
si mesmo.
Portanto,
em ráPidas- pa 1 aSr. Presidente, é preciso que vras, Sr. Presidente, Srs. Seo Legislativo Federal ponh~ um nadares,
solicitaria aos emicobro a esse processo__ de des- nentes colegas, de modo espemoralização a essa contamina- cial aoa_que integram a Bancação desmoraJ_-i:?:adora que, fe- da do Pi="L, o voto no sentido
li zmente e se não me e.ngano, da aprOvação da referi da pro-na Bahia,
encontrou quem se posta de emenda constitucioopusesse a essa de~radação da nal,
de acordo com o parecer
d-ign-idade- -de- --Leg i-s ,-at-i--v-o--,-que -a- -e-1-a- fo.t.- con.fer ido_. pela
Sr.
Presidente, Srs. Senado- comissão que~u a matéria
res, volto a dizer: vamos to- e, portanto, com conhecimento
dos votar. Vamos convocar to- de causa, se pronunciou sobre
dos os companheiros gue est~- _ o as_sunto.
j am
nesta Casa.
Sete 5_7 Srs.
Senadores que se encontram no
Esta é a razão da minha manisenado Federal. Vamos convocá- festação, do meu encaminhamen-

Pa~a

revisão do orador.) - Sr. Presidente_, Srs. Senadores ma "is uma
vez o Senador Nelson Carneiro
vai receber o aplauso da opinião_ pública naciohal. Estou
em pé de igualdade com _todos
os companheiros que se mani-f_estaram . favoravelmente.
à
matéria_. E preciso que a Nação
saiba quanto é que ganha um
senador da Repúb11 ce. o- Senador Cid Sabôia de Carvalho a-cabou de dizer que um sen~dor
ganha 500 mil cruzeiros.
E é
esta a verdade, p·ois a no'tfcia
que se espalha pela_ Nação é
que um senador_ brasi.-1eiro ga:...
nha_ 1, 5 mi 1 hão Çll,L _2_ ·mi 1 hões_ de
cruzéiro"s. É prec_iso que o Senado Federal·esc1areça à opinião públ1Ca qual
o salár'ío
ganho por
um
senador
da
República.
Novamente,

o

meu aplauso

ao

i lustre Senador Nelson Carne-i-

ro,
que, ratificando o_ que eu
disse a i tida há po_uco, re_cebe o
ap1 auso cre to-da_ a opinião pública naciof'lal pela iniciativa
dessa matérta-qUe regUlaménia
esse pernicioso fes'ti_val
de
remuneração de ve~eadores e,
deputados estaduais.
Parabéns, Senador!

o Sr. Maurfcio Corrêa
Sr.
Pras i .dente. peço a pa 1 avra.
O SR .. PRESIDENTE (iram Sara;va) - Concedo a palavra ao nobre ~ Se.nador . Maurício Cor.rêa,
para encami~nar votação.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (POT
DF. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.)- s~.
Presidente, Srs. Senadores: o
PDT marcha exatamente na mesma
diretriz.traçada pela propostção
do
Presidente
Nelson
carneiro.
Na verdade, ~rande parcela da
falta de c~éd1to de que hoje
goza a comunidad~ política nacional decorre exatamente desses abusos que são praticados
em termos ae subsídios pagos
aos diversos parlamentares espalhados pelo Brasil aforá.
A medida é extremamente co~
reta, tanto que, por inspiraçãO do nobre Senador Mauro Benevides, conseguimos que o Senado votasse uma resolução QUe
fixa os subsídios dos deputados distritais de Brasília e-
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xatamente dentro desses
metros.

parâ-

Portanto,

--trata-se de uma
p~ovidência salutar, absolutamente oportuna. Espero que,
com seu prestígio, S.
Ex~
apresente
imediatamente
uma
p~oposição com relação ao art~
220 da Constituição --já há
proposta, mas seguramente não
com o peso da Presidência -,
para que haja uma tramitação
urgente, para que os institutos de pesquisa não solapem,
como_

solaparam.

candidaturas

de diversos políticos que não
sat ts·faz iam os interesses de
grupos dominantes.
Ass i_m,

cumpr fme-nto

o

nobre

O

•

Sr. Cid Sabõia de Ca-rvalho
Presidente, peço a palavra pela orqem.

-sr.

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiTem a palavra v. ExA

va)-

O
SR.
CIO
CARVALHO (PMDB

SABÓIA
DE
CE.
Pela

ordem.)
-Sr. Presidente. solicito a v. ExA renove a votaçã~.
Pois alguém deixou de
votar.

o

Sr.

Ãffonso Camargo -

Presidente,
pela ordem.

peço

a

sr.
palavra

O SR-. PRESIDENTE (I raffi Sara iv a) - É sobr_e a votação?

Affonso

C_amargo -.

Senador Nelson Carneiro pela
excelente proposição, que, na
verdade, devolve ao Poder Legislativo
um
pouco
de
credibilidade.

O
Sr.
Exatamente_.

O SR_. PRESIDENTE ( 1 ram Sara i~
va) -A presidênci_a sol i_cita a
t~:>dos
os srs :- Seúiâdores as só··:
mem a suas bancadas. A votação
será nomi na 1 .

PR. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) ~ S~; PreSidente, fiZ
vma rápida contagem e
dos 47
Srs.
Senadores- presentes na
Casa constam do painel· apenas
45. Não estou ent_e-nnendo-. -

O S-R. PRE~SIDENTE (Iram Sara iva) - Tem a palavra v. -Ex.a.

O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB -

Estamos
l:irocéd9-rido ã vot-açãc:i
da proposta de emenda à
Constituição.
sem
prejuízo da
emend,a em orimeiro. turno.
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VOTAM

"SIM"

à

votação~)

OS SRS.

SENADO-

RES'
A ffonso camargo ---Afonso
Sancho ---A 1 mi r Gabriel - Ami r
Lando- Antonio Alves- Anta·.:.
nio Maya - AureO Mel lo--Car:los- Lira- Carlos Patrocínio
- Chagas Rodrigues - _C_f__çl_ Carvalho-·- F. Roilemberg- Fernando Cardoso -: Hugo Napo_l eão
c Humberto
Lucena - Hydekel
Freitas --Jamil Haddad- João
Lobo
-João Menezes - Uorge
Bornhausen JOse
Fogaça
Jutahy Maga 1 hães .- Lavo is 1 e r
Maia - Luiz Viana Mansueto
-de Lavor - Ma rei o Berez6sk i Mareio Lacerda- Marco Maciel
- Mario Covas - Matta-Machado
~ Maurico Corrêa -Mauro
Benevides -Me ira Fi lho··- Nabo
Junior- Nelson Carneiro_
Ne 1 son·_ Wedek i n - Ney Maranhão
- Odacir Soares- Pãulo Bisol
Pompe_u de Sousa_-- Ra í mund_o
L ira - Roberto Campos Ronaldo Aragão - Ronan Tito~
RJ.,J~ Ba~ce 1 ar Severo G'ome-s _
Wi 1 son Martins ..
VOTAM "Não"
Senadores:

CYs

O SR. PRESIDENTE (I r a~ Sara iGerson Camata
va) -A_ Pres<dência
re_alme_nte
conf1rmà
a
questão suscitada
Rachid- Saldanha Derzi
por V. Exa e vai processar noA presidênCia e"sC 1 a·r·ece_ C!~;!€ vamente a_ votação. Há Senado_O SR. PRESID_ENTE (Iram sa:f-.a i-para
aprovar
a
emenda _, _sao res que alegam que votaram e o v a) - vo·t~:lram s rm 47 _ srs.
s~~
necessâri os 4_5 votos "sj m•r. o_ voto não apareceu ·no· painel.
naaores; e Não. 2-.
---- -vote_ "não" a rejeita_.
A
pres i dêncl a
des 1 i gará
o_
Não houve a_bstençâo-.
Os Srs.
Seria-dor-es
já podem painel, solicitando
aos
S.rs.
votar. (Pausa. )
Senadores ~ermaneçam em seus
TotaT: 49 votos~
lugares.
(Pr-ocede-se à votação. )
A matéria foi aprova-da.

o

VOTAM

RES'

~-~~

"SIM" OS. _Sf?~-·

SENAÇJO-

Afonso· Cc:imatgo ~ Afonso
ancho- Am1r Gabriel
Amir
Lando- Antonio-Aives- Ante-_
n,o Maya - Aureo· Mel lo_- Carlos
Lira- Carlos Patrocínio
- Chagas Rodrigues - c 1 d Car-valho - F,_Rollemberg·- Fer- ..
nando Cardoso - Hugo Napoleão
Humberto Lucena - Hydekel
Fi"Ed tas - Jártli L Haddad - João
Lobo João Menezes - José
Fõgaça - Jutahy Magalhães
Lu1z
Viana - Mansueto de Lavor - Mareio Berezoski - Marco Maciel
Mario
Covas Matta Machado ~ Mauricio Corrêa- Mauro Benevides- Meira
F 1 1ho --Nabo r Jun i o_r - Ne 1 son
Carneiro
Nelson WedekinNey Maranhão - Odaci r_ Soares
-Paulo Bisol
Pompeu de
Sousa- Rachid Derzi
Raimundo Lira- Roberto CamposRonaldo Aragão- ~onan Tito Severo
Gomes
Wi 1 son
Martins.
_

0

VOTA

"NÃO"- O SR.

Gerson Camata.

SENADOR:

Sr. Rachid Saldanha Cerzi

-Sr. Presidente, não
esqueça
V. fxll do precedente que estamos abrindo.

O SR. PRESIDENTE

(Iram Saraiva)
Nobre
Senador
Rachíd
Sáldanha
Derzi .-a Presidência
escl ar1:lCe ·a V. Ex A:. que Senado-res
comu-nicaram à Presidência
que digitaram o voto e o mesmo
não apareceu no pa 1 ne 1 A Pre-sidência
está. acatando essa
questão, não cr,iiando_no_vo tipo
de votação. Pelo Regimento,
o
Senãdo_r
presente
tem
que
votar. A Presidência não está
agindo
contra o
Regi menta.
(Pausa.)
Os
Srs.
Senadores
votar. (Pausa.)

já podem

A ·pre5idêncià solicita a tod_o_s os
Srs.
S.enadores
que.
votem. ( Pªusa.)
Caso a·l gum Senador não tenha
vot"ãtlo, a Presidência
processará à votação_novamente.

É bom que todos os Srs. Senaobservem que não se trata do "efei-to Saraiva". Estamos cumprindo o Regimento.
do~es

É a seguinte
aprovada:

a materiã

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NO 5, DE 1989
Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais
e _dos Vçreadores.
As - Mesas- da Câmara dos Depu_tados e do .Senado Federal , nos
temos ·do art. 60, .iriciSo' I.. ãa
Constituição, promulgam a
seguinte emenda constituc1onal:
Art.
,~ O§ 2~ do art. 27 da
Constituição Féderãl
passa
a
vigora_r
com a segufrite relação;
~--"§
2.ll
~ remuner~ção do:;;
deputados
estaduais
será
fixada em cada legislatura,
para subseqüente, pela
Assembléta_ Legislat1va,
observado--o que dispõe os
ar_ts.
'150, li, 153,._111, e
153, _§ 2 2 I, na
razão
de.
no máxfmo·.
75% (Setenta e
ClnCo- por
cento)
daguela
estabelecida,
em ·esp~Cie,
·para os deputados
federais."
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Art. 2~ É acrescentado ao
art. 27 da Constituição Federal
o
seguinte
item VI,
renumerando-se os demais:
"VI
a- remuneração dos
vereadores___ corresponderá a,
no máximo, 75% (setenta e
cinco por cento) ctaguela
estabelecida, em especie,
para os deputados _estaduais, ressalvando o que ~is
põe o a rt. 37, XI . "

Art. 2~ É acrescentado o ar~.
29 da Constituição Federal
o
seguinte item VI, remunerandose os demais:
a remuneração dos
vereadores CQ~responderá a,
no máximo 7~% (s~tenta e
c,nco por cento) daquela
estabelecida,
em espécie
"VI

para os dep_utados
estadua i_s, r essa 1 v ando o que di s-

p6e o art.

37, XI."

O SR.-PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) - Em vota~ão a emenda
presentada
a
proposta

emenda.
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ade

Para
esc1 arec i mente
d_o
Pl-eriário, será 1 ida a -emenda
pelo Sr. 1~-secretário.
Ê lida a seguinte

EMENDA NO 1 (de plenãrio)
Oferecida à proposta de
Emenda à Consti_t_u_ição n.ll 5,
de 1989, que dispõe sobre a
remuneração dos deputados estaduais e dos vereadores.
Art. 1.11 É aCrescentado ao
art. 29 da cons~ituição Federal
o
seguinte 1tem VII,
renumerando-se os -dema_i s:
"VII --b-tota1 da despesa
com a remuneração dos vereadores não poder_á u_1 trapassqr o montante de cinco por
~~g~6ipi 0 ~-?,
rece_i ta
do

-p~trocfnfo-

Chagas
ROdrigues -· Cfd Cárvãlho - Francisco Ro 1 l emberg - F e~[lando
Ca~doso
_Hugo Napoleão Humberto LUcena
HydekeT
F~eftas
Jamfl
HaddadJoão LobO - Joã_o Menezes ..
Jorge
Bornnausen
- Jutahy
Mag_alhâes- Lavoisier· Maia
- -Luiz Viana- Mans_ueto de
--Lavo~ - Ma~cio Berezoskí
Ma~cto
Lacerda- Marco Mac i e 1 - Mar'condes G_ªçie l h_ a_---._
Ma~io Covas Matta Machado
--""'"Mau_ricfó Cor~êa
Mauro
Benevfdes
--Me ira Ff lhoNabo r Jún-ior Ne 7 son
caneiro
Nel.Sofl
WedekinNey Maranhão-- Odac i r - Sóa-res --Pompeu de s·ousa --.- Rachid Derzf.;.... Raimundo
Lira
_ Roberto Campos - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito
Ruy
Bace I ar
S_eve:ro Gome:s _'-WiLson Martfns.
-

JOS efe1tos são, por natureza.
suspensivos - contra a decisão
do
-supremo
Trfbulial._ em
Plenário, o qual, por -sete votos cOntra _quatro, .deferiu a
segurança ao __ Sr~_JoSé ·Rubens
Pi 11 ar .. Acentua o Senador . A1berto _ HOffmarin em· sUa ·-comlinicação_que. no ca~o. eStá. configurado o pressuposto objet1vo- para o cabimento dos embargos ·;nfrfriQer:ltes à"decisão do
Plert~rio
da~uela
Corte._ uma
veZ que se_ verificaram 'quatro
votos divergentes, - conforme
previsto ·no _art, ~3-~, parágrafo
úriíco,o_ do "'Regimento".Irrter:.oo _Oo
STF.

.

.

·

Esta cOmunicaÇS:õ_ foi, efp dãta
dé ontem, despachada à
Comissão ·de ConStituição, -Justiça_ e
C i dadã:rlía.
·
·
.
Sus_C_l ta mos· a. pre-sente ·_ques_fão
de ordem para quê.. ·-a'· ""E"gré'gi a
VOTAM "NÃO"
O$ __ $RS.- SEN_ADO- Mesa declare suspensas as proRES ,~
vidências para a convocação do
Sr. - José Rubens· P il1 ar - e'- o
-Gerson Cama:ta - Uosé Fo- conseqüente afas.tamento do Segaça - Uosé 1gnãcio Ferreira nador Alberto Hoffmann, até
que se pronunci_e _a _Comissão- Q_e
- Uosé P~ulo Biso1.
Constituição e Justiça s_obre a
O SR, PRESIDENTE (Iram Sa_rai- eventua 1
ef _i cá c i a_ st..g:open;:; i v a
va_)_ .;...;-_VOtaram_ "sim" 47 Srs. do recurso· -a que -se refe~.re .a
C6munfcação do em i néhte repre=Senadores; e. "não'~, 4 .__
sénfa-nte- dõ Rio Grande c;lo Sul,_
Não houve abstenç~o.
que se encontra_ no_ ~.xe_r~JciQ.
do manda to. _em su_bst i tu i çao ao
titular.
To ta 1 de voto_s: 51_.
A

emendp _ fq_ i a?_!'PV:ada ,

matéria V o 1 tará à Or_dem do
Di a n·a q'Uarta-fei r a,
ái a 11,
para o segundo turrro.
A

o Sr. oda:ci r Soares
sr.
PreSi_dente, PS!ÇO a
Pa__l_avra
pela ordein.
-6.-S:R. PRESIDENTE (Iram S-araiva} -Concedo a palavra a V.
Ex"
_O

Era o que_
Presidente_.

tinh~

a_dizer,_ Sr ..

o
Sr.
Iramsarafva:··1"
. Vice-P'resiáenfe.-._ -deixa a
ca_~
deira -da
presfdêncfa' que é
ocupada pelo Sr. Nelson
Car~
nefr'o, Presidente.

O SR. PRESIDENTE

(Nelson~~r

neiro) - A Mesa esclare qy_e
recebeu do PrB;sidente do Su.;..
prElmo Tribunãl. Fed_ª-ral comunié6Ção da decisão profet~da em
mandado de segu_rança. comun icação es_s_a 1 i da em P.l enári o. A
interposição-_ possfve-;, · ou
provável. ou _anunciada do nobre s~na_d9r-___ p. l berto_.___1:-\0fff!]ann
não - i mpede-·~· __o Cumpr·; menta da
deciSão jLiOicial. ço11;"dc;ta em
mandado de_ segurança, i ncl us 1ve porque fjcarfamos aqui aguardando a, pu_b_l j cação do acórdão e, conseqüentemente,· a
apresentação
ou
não
de
- embar_gos .

SR. ODACIR SOARES (PFLPela ordem.) - S-r. Presidente, na sessão de ontem, a
Presidência do
Senado
deu
A presidência esclarece que ciência ao Plenário de oflcio
nao está votando porque o Re- do EXm~ Sr, presidente do STF,
gimento Interno não_o permite. comunicando qu~ aqUela alta
Logicamente sendo autºr da e- Corte, em sessão plenária reamenda o nobre Senador Nelson lizada no Qia 28 pãssado, por
Carneiro, a_Pre51dência-contf-- maioria,.deferiu mandado
de
nua presidindo, para que o au- segurança, para que a Mesa Oo
tor tenha condiç9es de exercer Senado Federal, por· seu Presí-:o seu sagrado voto.
dente, convoque o Senhor José
Rubens Pi11ar, como suplente
!? que a Mesa. -v a _i taze_f -é redo Senador Carlos Chiarell r.
Efn votação.
para pi--esta-r o compram isso· 1 e- meter todo o process_ado ao ePeço aos Srs-~ Senadõres dígi- gal, substituf-lo e tomar pos- xame da Com i ssã_o de Caos ti tu i se perante esta Casa, na _forma ção, Justiça e Cidadania. D~
tem seus votos. (Pausa. )
de seu
Regimento Interno, em pois, decidirá e-m definitivo_t
face da perda da suplência do
(Pr;Qcede-se à votação.)
Sr. A 1 ber.to Hoffmann.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarOS SRS. SENADOneiro) -_._I.tef!t 1:
VOTAM
"SIM"
._·N-a
mesma
sessão--foi--lido
OfiRES:
cio do Sér:tadór ··Alberto Hof"TPROJETO DE RESOLUÇÃO
N-2 45, DE 1990
Affonso
Camargo - Afonso mann.
dirigido ao Presidente
SanchOAlmi~
_Gabriel_
do SenaQo Federal, comunicanqo
Ami ~
Lando - Antonfo _Al_ves que,
tão lo~o publicado o aOhcluídó em orctenl: do Ola
- Antonfo Maya - Au~eo Mel- córdão, S. Ex _oporá o recurso
nos termos do art. 172,
lo
Carlos Lf~a- Ca~los de éffibargos infringentes-- cuII, b, do Regimento Interno)
RO.
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O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
o Sr. Ney Maranhão- sr. PreComó L'Íder. Sem revisão do sidente, peç-o a palavra como
Líd~!". . . . ____---orador. )
Sr. Pres i dent~,
.cót'no disse o nobre Senador
Marco -Maciel, estamos em pro0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carc
Cardoso, -que al-tera· reda- cesso de entendimento das ban- neiro) -·canC:eõõ a t;Jalavra ao
·- - ·
ção do art. 16 da Resolução ca-dáS com o Bahco Centra 1 para nobre senador.
do SenadO Federal n~ 94, de a quest~o do endividamento dos
O SR. NEY MARANHÃO (PRN --PI"~
1989, que dispõe sobre li- estados.
Como_ Líder. ~sem revi são do
mites globais e condições
Conforme V. Exa esclarece, orador.)
Sr.
Présic;tente,
para as operações de credito interno e externo dos nãO-chã poss i b-11 idade de se a- comO -Líder---do'-P"RN-. também es-:
municípios e de suas res~ diar a votãção da matéria para_ tau ____d_e~aÇb!"do- 'com _a L Lderançã
pectivas autarquias e esta- amanhã. Ass1m sendo. solicito do Senador Ronan Títo.- a tidebelece 1 irn1:tes e
cóhdiç5es à Bancada do PMDB-se retire do ranÇa do- PSDB, do senadQr~~er
no
para a conces$ão de garan- plenário"; P2i s nos deci ar?.itlo"s nando Henrique Cardoso,
tias, tendo
em obstruçao a- esse voto. Va- serit i dó- de Que SS-tãmo5 em enmos evitar a votação, enquanto terld i merrto para ~o·tar·
eSta
PARECER FAVORÁVEL. Sob n~ tentamos -o acordo entre as ma tér i ã _. Cõmo nã·o 1"\â- ôut.t-á-_J;:lci:'::"
·s 1 Ç:ãõ- reQTmenta T pãra "QUe 91 a
323, de 1990, da ComissãoBancadas e o BancO- central:
seja retirada da pauta. ·peço
de
Assuntos
O Sr. Marco Maciel -Sr. Pre- tambêm aos 1 ideraQos do'~RN se
·Econôtnicos.
sidente, peço a palavra como re~i__r-em do plenár~o.
Lfder.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson CarA discussão da matéria foi
encerrada na sessão ordinária
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cac- neiro) --As Lideranças pediram
às
suas bancadas ·se·--reti r assem
de 26 de outubro.
rte i r o) - Conce""da· a palavra ao
tibbf'e Senãõbr.
··
do pler1árfó_,' -DO . exerc'fCio 'de
Passa-se à votação do proje'"'
uma faculdade que o Regimento
O SR. MARCO M~CIEL (PFL - 1 hes concede.
to, em turno. únicoT
PE. Como Líder. Sem revisão do
É evi di;!:hte: em ç:onseQüêr1ci 2!_,_
Peço aos Srs. Senadores ocu- orador. ) -·Sr. Pres fdente; --mi_nha~pbsição -é- a mesma do Sena·a falta de número.
pem seus 1 ugares:
dor Ronan Tito. Como ·não é
o Sr. Marco Macie1 -Sr. Pre- possível um entendimento réQiA MeSa adia a votação desta
sidente, peço a palavra para mental vo1tadó-PêFã·a adiamen- matéria, bem como a do item 2,
to ·da matéria, so-licitaria à que está em·regtme de urgênuma questão de or9em.
Bancada do PfL se retirasse, C1a, par~ a·pró~ima se~são,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cac- declarasse obstrução. para que
possamos,_
a·manhã, renovar os
É o seQuihte o item cuja
neiro1- concedo a palavra a
votàÇãO , =- ·taf!}bé_m
fica
V. Ex
entendimentos sobre a matéria
e cheguemos. quem sabe, a um
adiada:
O SR. MARCO MACIEL lPFL- PE. te~~o que signifique o pensaPara questão de ordem. Sem re~ mento das diferentes Lideran2 -·
visão do orador.) - Sr. Presi- tas e, conseqüentemen!e, do
PROJETO DE'RESOLUÇÃO
dente, gostaria de :indagar: ã ~enado sobre esta questao.
NX< 6~. DE fS9Q ---_-_.
v. Ex A, tendo em X:'1 sta enten;::o
sr.
Fernando
Henrique
dimentos que se
process-am,
(Incluido.em Ordem do Dia
neste instante, entre as Lide~ Cardoso- Sr. Presidente, peço
ranças part í dá r_ i _as com assento a-palaVra como Lídsr.
nas termos do art :-T72, I I
no Senado Federal e dirigente-s
b,
do Regimento Interno)
O SR._ PRESIDENTE (Nelson Cardo Banco C.e.ntral, se não seria
possível deixar _a votaçã_o des- neiro) -, Conçeda·a pa1avra_ ao
Votaç::ão, _em turno únicoA
do Projeto de ResOlução _'n
ta matéria _para
a
sessão nobre SenáOor.
62.
de 1990,- Oe autor i a dO
ordinária de amanhã.
O SR.
FERNANDO
HENRIQUE
S~nador ~~Y -~ar~nhão,
q~e
da nova _redaçaQ -a Resoluçao
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- CARDOSO ( PSDB
SP.
Como
n.Q--94, _de 1989_, tehdo
neiro) - A di fi col dade é çlu_e L i der. ·sem revi são do orador.)
não há possi5il idade de ad1p- -Sr. Pres'ident,e,_ como sabe V.
mento da matéria estando o Ex_~. o Projeto d~ ~e;Solução n.c.
FiARECER,
pr--oferido __ -e_m
processo
em
regime
- ae -~5. de 1990, ·conStetite do item
? 1 en-~fr i O, d~ ÇOfD Í S$ã-Q
urgénc1a. Não posso suspender 1 __ da
pauta.
é de minha
- de
Assuntos
a urgência, a não Ser que a autor·; a. Jâ explique;· ao Se.nç;,:Econômicos, favorável
·ao
mesma seja r~tirada. Existindo do as -raZões pe·l as qua fs prQurgência, o projeto ter·á que püs a renovaçãó da oecisão
projeto com as Emenda~ que
Como eifet i vaméhte
ser
votad9,
salvofalta · anteriOr,
j:lP~~es~nt.a ~e- IJi<.S 1 a _4.
de quorum. E a única hipótese éstathiClS ·encaminhando uma negoem que não ·será votada matéria ciação- ·com os estados e com o
O SR. PRESIDENTE (Nelson C~r
em regime de urgência.
Banco Central, e, até qUanto nei ro) - Esgotada_ a ~ _Q_r-.dem do
se
possa -pressentir~ a reu- o;a.
Não havendo nenhum pedido-de nião de ontem foi bastante poO Sr. Ronan Tito
sr. Presiretirada da urgência, a pr·es'i- sitiva neste sentido-. haverá
déncia tem que co·locá-la a vo~ um entendimento, --seria melh'or dente, peço _a pa 1 avra para uma
tos;
·· St2.' não votássembs, porque teria- breve cornun i ca_ção.
-houver ~uorum, qualquer déci- mos qUe tomar duas resôTuções,
são sera acolh_ida pela Mesa.
uma c·ontrária à outra.
·O SR. PRES-IDENTE (Nel SO!i _Carneiro)- "Terfl.a_ p<;i_lav:~a V. Ex.a
O Sr-. Ronan Tito- Sr. PresiAssim, somo também o meu peO SR. RONAN TITO ( PMOB - f,fG . ~
dente, peço a palavr.a co~o dido ao dos ·lideres; se não
hOuver qual quer _O:utr-·a a~r-t i f í- Par-a breve'" comqni·qrç;ãO";- Sem
L'Íder.
-cio regimental- nós, lfde'res, reVi são do orai:fbr. ) ~ sr:. P-reO SR. PRESIDENTE (Nelson Car- ficaremos __ aqui__ para votar -, sidente, Srs. SéhadoFes, -hàje,
neirc1- Concedo a palavra a deveremos · ~pêd i-r- às bancadas na se.ssão dO. ~CohQre~So Na_cibnal, serâ de Suma impo~tãricia
v. Ex
deixem o plená~io.
Votação. em turno único
do Projeto de Resolução n1
45,
de 1990, ae autoria ao
Senador Fernando Henrique

-r.

•
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a presença dã minha bancada no
Senado Federal oue--busca a

justlça

social

e

que busca.

principalmenLe, fazer

justiça

aqueles nossos irmãos que trabalharam por este ·p_afs, que
contribuíram com a PreVidência
durante 35-anOs e que-terão a
possibilidade de ver reajustadas as suas aposentadorias.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONÂL (Sel()lo II)
proCedi menta c r 1 mi na 1 contra o
vosé Ignãcio Ferreira,

~enador

num

processo

adVersário, ·po_r
lúnias, injúrias
que hav1am sido
mim no curso

eleitoral.

. do

meu . PTB,

pret.emsas ca-:
e
difamações

cometidas por
da

_:_canthdato ao Go\ief-'no dO 'Esp(i"'fto santo_ apoiado:
PDT, ,, P"I:,

campanh_a

-

PCB,
tros ps.'

PC c;lo 8, PSB

e oU-

O_S_ CAMINHOS PERCORRIDOS PELÓMENINO PQSRE PARA SE TORNAR
- UM HOMEM MUITO RICO

Pelo fato ___de ter_ t_omado coNão _é menttra que A1buíno _Anhecimento desse pedido neste zeredo nasceu pobre, cOmo não
i nstan"l;e,
é J mportante que me é menti r a que e 1 e se torn·ou
~renuncie agora, antes
que a muito rico. Numa
sociedade
Com1 ssão de Const) tuição, Jus- c_omo a brasiJe.í.ra~ mutante,
tiça e Cidadani_a se
r~úna
ess_e t 1 po de "mi 1 agre" não é
amanhã. Cons i de ró mui to. imPor- tãc:i raro a.ssim. Seria possítante, porque quero fazer da ve 1 , se fosse nécessár i o, c· itribuna do Senado um apelo Vl!;- ta r plJ_tros__ exernpl os.
·
emente à -comissão de C.óhsti--tuiçã_o, Justiça_ e Cidadania.
Aos homens que saem do nada e
no sentido de que forneça essa constroem grandes
fortunas,
licença, para que_co~tra .mim co_stuma"'-se
perguntar:
'maS-.
Então,
neste instante, Sr. possa ser instaurado o proce- como é que _.você
con_s..egu i u
Presidente, encareç~ à minha di menta cr-i -mi na 1 , e o fáço ·há ·1 s·so?" A resposta quase nunt;:~
bancada não _falte a votação de instante mesmo em que tomo co- vem, e se vem é pela metade. O
hoje à noite no Congresso. nhecimento desse fato. Este é que esta cartilha pretende. é
porque precisamoS Oe 38 votos um gesto de diQnidade. Apêio mostrar como. -de ·qUe maneira,
"não" ao veto, para que se ao P 1 enár-- _i o, _apos 'ª-provação" da -que métódos empregou para eh-faça justiça aos aposentados. Comissão de Constituição, Jus- r:-i_Quecer:, o=menlno pObre qUe
tiça e Cjdadania,- a qual tam- se transformou em um homem
Gostaria de lembrar, também, bém apelo veemen-temente _._neste mui.to__ r:ico.
Sr. Pres.idente, a_ apreciação· sentido, que_ ó ~lenário secunda Lei de custeio e Beneficias de ~ decisão dessa. Comissão
Nada temos contra os que meda Previdência, que se arras- favorave 1m~nte -._i(' conç_essão 0? 1 horam de v i da. I nconformar-'se
tou por muito tempo no Con- 1 i cença. e ãiJt.or i ze a i nsta_ura- com-a poprezs;~. é natu,ra 1 da es· --·
gresso Nacional, principalmen- ~Ção desse pro,ce:!;>sb:
pécie ·humana. e -e muito bOm
te po_rque buscávamos_ um acor:do
que seja ass-im, Os grandes hOcom
a
-p residênc-ia
da
Realmente, creio ser abso-lu- mens da história da humanida~e
República. o acordo foi fei~o tamente importante, pois sou se re_be l ari'lm não só con.tr:.a. a
e abrimos mão de algumas prer- homem que · não assino embaixo própria ppbreza como a pobreZa
rogativas,_que normalmente não daquilo qUe não posso compro- de seus semelhantes.
·
fazíamos, mas, em nome do a- var,
tenho as minhas convi c-cordo, o fizemos, a fim de que ções, que nãb são postiças,
Esse não é· o caso de Al~ufn~.
os aposentados pudessem rece- Taça afirmações da gravidade que se revoltou contra a sUa
ber suas_ aposentadorias rea- das que foram feitas com a pobreza,· fazendo de tudo (Ou
justadas imediatamente e não responsabilidade plena de ar~ quase tudo) para vencê~la, mas
prossegu1sse aquele bloqueio car com as C-onseqüénci as do pouCa atenção dahdó às di f_ique vinha acontecendo.
que eu disse,'e é absolutamen- culdades alheias. TantO-é que.
te necessári_o que isso ocorra. tão logo asaumiu a Secretaria
de P 1anej amento, propôs a _ ::_deVejam bem, feita a votaÇão,
por acordo, o projeto foí amissão de funcionários públiEntão, faço um _aeelo ã Comis- cos.
provado e encaminhado à Presidência da República e 0 Presi:- são de Con_sti_tu.içao,_ J4st_i_ça e
E nessS,
fui1ç§.o-.. "aChatou o
C'"idai:tar"íTà- no ·s_entido d~ que
dente
da República apOs 0 ·-~ãprove
·o ·peC:fido. 'de ·-·rlcenÇ~ quanto pode os venci menteS_ dos
veto ..
servidores_.
- ·
prévia, e també-m sOl i cito a V..
Por isso mesmo concj to os Se- .. ~::><:j;, ·- Sr-~ _P!:'ê.?J Qer:rte ._ t)~~:t_a ___ o_~
como "não· ·é- f-áci r~-- fiá:Sc~r -poo're
nadares do PMDB e convi do os portu_ni dade, na este1 r a desse
demais Senadores não faltem. pronuhc"ia~ento _no prazo qye e virar rico. Albuino nunca
ho_j e ã _no; te, ã sessão_ do con- ~enho.
fç;ça_ constar .do~ Ana 1 s "Çev~. J i mi j;es. para a Lcané;ar. seu
gr_esso Nacional, para-que pos- Uf!la peçg. gu~ ~. uma.,.c;;tr~1lha ,Qq obj et'·tyo "~ _tornar_-SE;l! mi. 1 honásarnes apreciar o v~ to_ apost"o ~or_:-rupça_o _.no.- Esp1 r:~to _ ?,~nto, rio.
por Sua E-x_cel êrlci a~ '.o _Senhor pbl s ço_-z:s 1der:- o. abso 1 yt.amente
Empresário- funcionário e ao
Presidente _da Repúb Ti c-a.
necessar 1o __ ,fl_q_~e_m reg1 strado_s mesmo. cqntratante _de __ obras da
os fatos que c;>Corr_er~m n.o meu Companhia Vale cto __ Rio Doce~
Alpuíno participava d_e várias
O Sr. ~osé Ignácio Ferreira - Estado do E·Spíri to Sant_o.
firmas, ·_ quçndo.- entrou para o
Sr.. Presidente, .peço ã. Palavra
Governo.
Fingiu que se afastapela ordem.
Esta, a oportunidade que V.
Ex~ me
oferece com base_ n~ va de algumas__delas par_a que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- Regimento,
Antecipando-me a elas pudessem :cont i nua·r con_neiro) -··concedo a palÇlv.ra ao_ .de c i são_ de amanhã da _ Com i_ssão ~~atando obras públicas do Gonobre Senador.
·
de Consti_tuição, -JustiÇ8 _e Cl- verno do E_s_tado_ ou abocanhasinteiridaoania,
formulQ este apelo sem, mais adiante,
como
O
SR.
.JOSÉ_
IGNÁCIO veemente a este Orgão Técnico-.~ nhas, ey.s ver.bas que e 1 e,
do Planejamento,
FERREIRA ( PST
ES. .
Pela: no
sentido da concessão da Secretario
repassava
para
os
municípios.
Ordem. )
-Sr_. Presidente,
11cença.
trata-se de uma situação sinCprn_o_ essa,_s__ empresas,_ para não
gularissima, da- qua.l tomei co-"
DOCUMENTO A QUE SE ÚFERE deixar rastro de seus
cri~es,
nhecimento i!!I!;Jora: a Pres i dên--·o Sri. J.Ost I.GNÁC[O FERREIRA não podiam aparecer nas rfcfci a do Sénado_~_reçebeu do Pre-:
EM SEU DI SCURSQ :. .
taç.ões
municipais,
Albuíno
sidente do Supremo Tribunal
constituiu um procurâdor:-ora,
Federa 1 _um of í c f_ó, qüe submete
CARTILHA
,DA
CORRUPÇÃO_·
procurador
é
o
homem
"Que
faz
a esta Casa pedido de licença
NO ESPIRITO SANTO
prévia
para instauração de
a::: cois.as em nome de_alguém,
Como não foi possível à ·câmara, na última sessão do Congresso, conseguir o Quorum para derrubar o veto aposto_ pelo
Senhor Presidente da RepUblica, ficou suspensa a votação,
até que o senado Federal fornecesse quorum suficiente pa~a
que se votasse, se apreciasse
o veto.

1
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no caso o próprio Albuino. Assim, a Dia~onal, de proprieda~
de de Albu1no. participava de
concorrência no interior, através do procurador de Albuino, Marco 'AntOnio Trés. Trés
ia Rara.as licitações em nOffie
de AlQu1no e com mais duas em-

presas suas;

ffi

Dezembro de 1990

a Porto A:z_u 1 e

a

MAM.
Como regra geral, sô a
Diagonal, a Porto Azul e a MAM
eram convidadas para participar dessas concorrências._ Se
ganhasse a OiaQonal, ganhava
Albuíno,

procurador.

atraves
s~

de

g~nhasse

seu

a Por-

7705

to· Azu; . ganhava o procurador
de Albuí~o. Se g?nhasse aMAM,
gannava
o
procurador
. 9~
A1buíno. Fecha--se o cerco,

dinheiro- que· Albuíno

l

e-_o

i_berava

para ·as municípios voltç)va di:-;
rei~inho·-

para

Albuino-.~-crime

o
bolso
perfeito?

de
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Nada disso. o crime a mer.tira, tem pernas curtas .. AlbuínO
se.
· esqueceu
_de
. a 1 guns
detalhes. o endere~o das três
empresas era um s6, o que já
começou a despertar suspeitas.
E. Q telefone das três empresas
era o mesmO. Tudo, por mero
acaso, em Vila Velha. E o pro~
curador:- d~ A lbuíno_. M~rco- António Tres, estava em· todas.
Ganhava tudo, o procurador de
Albuíno. Parecia que armara· a
arapuca direitinho, para mamar
o· dinheiro público. Oue·nada.
A história policial most~a oUe
não há crime pe~feito. Por outro lado, a facilidade com que
abocanhava as verbas repassa~
das pelo chefe Albuíno, naCop1an, fez com que Três afrou-c
xasse a vigilância~ E acabouassinando pelo menos um con~
trato para realização· de obras
públicas com date anterior à

ENi;FER

......._.
f O I - - . o J - . . . . C - o ......... ~W~

"""'"COV....a.,.......,...,E.,....,.,..,,,,,._~•

p-" -·,. ..._.....,,."""""""" u.zr. no"'"""''""
=:.-:&:.'.:;.~:...""i,=

... -

abertura da concorrência, deixando a pro~a de que tudo não
passa-va· de baralho marcado.
Como é qu'e pode ter contrato
j'á-·assínadc antes- de Saber (?)
quem·g-ãnharia o di'réíto de fa..:
zer a obra? Maracutaià pura.
Esses fatos,
áTém de outros
qUe"o eleitor encontrará fãrtamente
documentãdos
nesta
ca·rt i 1 ha, estão abundantemente
pi"'ovaoos com do-cumentos hábeis
e
autênticos.
reproduzi do-$
por fac simlle neste trabalho.
E todos se constituem em cri-mes
dê---ação púb1 1ca'. · ouer
dizer: são crimes que devem
originar
processos
movidos
pelo Ministério Público; independente de queixa~ ou, d'izendõ ,dé ·outra fOrma, um oromctor
públ·ico;-~ao tomar conhecimento
deles. deve imediatamente mandar abr-ir 1r1quéri'to policial
para oferecer denúncia.

-'•·'·

,-;•-..;-.•

Um
inquérito policial bem
feito incluiria,· necessari·amente. uma dévaSsa contábil
nas
empresas
'!!-'dmi ti1 stradàs
pelo procuradOr ·de Albuíno,
Marco An\ôni o :Tr.és, .o espe_rtalhão que firmóu contra-'l;os ·com
prefe1 turas --antes mesmo· . (jé
"ganhar" as concorrências de
cartas marcadas.

E era bom que 1sso acontecesse, para que não ficasse nenhuma acusayão sem prova. seria' múito 1nteressante, por
exemplo, verificar o destino
dado por_Trés à d __'tnheirama que
ele_ r;eêebeu dos· municípios ~
que os ·rrlu.niCfpios r:.eceb_eram Po
Secretário Al_bUÍf!O, _da Cop12m.
Dá até para aáiviMhar' o resul-tado do rastreaménto de ·alguns
cheques i2m~1.dos por - Tr<-és. ·o
objetivo desta cartilha é fazer um retrato de corpo intei-
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.:go men no que ·nasceu_ pobre

e. n.;1o por '1rilagre; virou

ri-

co, e hoje coer ser o Governªdor do Espl~ito Santo.
Julgue
você
mesmo eleitor capíxaba.
se Albuíno Azeredo pooe ficar
com a chav~ do cofre, que contém o dinhei~o dos 1mpostos

pagos _

p~!

9

f.}OVO ._

; mpm~ to~

sp-

bre o fe 1 ~ao., o arroz. a gasolina e o alcool e sobre tudo o

que se co_nsome. Não é

que Albuino

Az~redo

bre.- como não· é

mentira

nasceu po-

mentir.::l

que

ele se tornou muito rico. Numa

sociedade como a bras i 1eira,
mutante,
esse
-tipo
de
"mi lso~e" não é
tZio·
raro
assim: Seria pa.Ssívei ·,'Se foS-

se

necessário;

citar

'out~OS

exemplos.
Aos homens que saem
do nada e constroem grandes
fortunas,
costuma-se _perguntar: -"mas,
cõtn6 é que você

consegu 1 u
isso?"
A
reSposta
quase nunca vem, e
se vem é
pela ._metade. o. que ·esta ·cart_i-:lha pretende é
mostrar
como,
de
que maneira.- que métodos
emprer;~ou
para enr i quecefr,
ó
menino pobr€ aue se transformou em um homem muito
rico.
Nada.
temos contra os que me~
lhoram de vida._ Inconform.:;~r-Se
com a pobreza é natural da es~
pécie humana, e é m~fto_ bom
que_ seja assim. _os ~r.;sndes_ hgmens da história da humanidade
se
rebelaram não. só corítr"a_a
própria pobre~a cqmo a pobreza
de __ seus se me 1 hantes. Esse r1ão
é o caso de Albuino,
que
se
revoltou contra a sua_pobreza,
faze rido de tudo (ou quase tu~
do)
para vencê-la, mas pouca
atenção· _dando à~:_ di ~-i c~ 1 dades
alhe1as. Tanto.-_e que, tao logo
assumiu a Secretaria de Planejamento,
propós a demissão de
funcionários públicos. E nessa
funçãQ,, achatou o quanto pode
os vencimentos dos servidores.
Como nãO é. fácil nascer pobre
e virar rico, _Albuino nunca
tevoe limites para alcançar seu
àbjetivo
Qe
tornar~se
mi 1 ioQário.
··

través do prdcUrad_or d~ Á1Qu1~
no, ~Marco· Antõnio·Tres. Tre~
iào par-e âs"lic}taçóes em _nom~
de Albufno e com mais duas empresas suas: a Porto Azul e. a
MAM.
Como regra
geral, só~
O1 agona l , a Por-to Azu 1 e a MAM
eram· convi dadas para· part i·cj-:par_ dessas· concorrênc i ~s. _ S.~
ganhasse
á
DiaQonal. ganhava
A lbL.Jíno,
a traves
de
seu
procUrêldor. :se. garihãsse· a Porto- Azul, --ganhava o pr:ocurador
de A_lbufno .. se ganhasse a MAM,
ganhava
o
_procurador
--~e
Albuíno. __ FeC:_ha::-$e o cerço:e o
dinheiro que Albuíno _ 1 ~beraVa
P'ªr_;;~ os muniCfp1c;)s volt.ava direitinho
p~r?
_o _ Qol.so
-de
A lbufno. -crime perfett_o?

.A COMPANH.J~ HABITACIONAL
DO ESPIRITO SANTO
tohab~ES, - sOCi ed_3de de Ecónómia M'sta criaaa
nos
termos
da
Lei n 1 1 .419. de 22 de junho de
1965,
- i nscr i ta
no
CGC/MF
n~ 2.8, 1 39,. O 1 2/0001 - _1 O,
à'Av. Vitória,
~.045,
Bai~ro
Nazare_t,
nesta ·capital, nesté
ªto- répresentãda- ·pelo _seu· Di,..
reter
Presidente
Sr.
Etury
Barros,
brasilejr:o~
casa·po.
Advogado.
Carteira
de Iden_t.

1

2045B2~ES.

CPf/N~

317.709.757-

72,
residente e_dom.ici11ado_à
Rua
N.?.
~parecida,_
4$,
Centro-Boa
E~perança,
~.
porseu· Di reter de Administração, e
Finanças
Sr. Alzira Assumpção
Valejo da
Silva,
brasileiro,
casadôk -~ ,ECobomi s-tã,Cart.
Ident.
_ 50904-ES. .
CPF/N~
836.113.707-97;
resi"ctenJ:r=.- e
domil_i_ciãdo à
Rua
Araribóia,
142,
Vila Velha-ES-, doravante
designada, Contratante ou simplesmente Cohab-ES
e a Firma
ESTEC ~ Estudos
Engenharia
e
Construções L tçl_a. es t·abe J eçida à_ Rua __ Desembat::"gador Augusto
Botelho,
493, PraJa da
Costa, Vi la Velha~Es, inscrita
no
CG-C/MF
_sob
_ o
n~
27.124.684.0001-90, neSte ato
represeptadÇI. _ pe 1 o seu 0.1 reter
Empresário-funcionário e
ao Antônio Fabiano Grandi Monteimesmo contratante de_obras da ro,
brasileiro, ca_Si;~do, e Encompanhia - Vã1e
do Rio ooce_:- genhei i:"o_
C i vi 1,
_ CPF /N~
Albulno, participaVa de várip:s 014.730.857.-72.
residente
firmas·,, quando entrou para o do~j_ct.l ia_do
,_ "Gove~no~.Fingiu que se- afastaResolve
va de al~umas 'delas para que
elas·pu·dessem continuar
con~____ ~
tratando obras públicas do Go-- Apr·ovar
Primeiro-Term-o, de
verno.-do· estado c ou abocanhas- Aditamento e - (i 1 egfvel
Cansem,
mais adiante,
inteiri-- trato de C_onsu'lto_r_j~ n 05/89
nhas. as verbas_ que ele,
como celeb~ado e~_(ilegTvell-- entr.e
Secretário~' .dó
Plane1amento, o
DER-ES
e a· t:ETE_C-~_Estudo~
repassava para oS
mun1cfpios. 'de
Engenharia e
Consultori.a
Ltda.,
visando aditar e reti'Como essas empresas, para não f'icar.-os_ itens 1 -valor e 2:da
Despesa
da
deixar rastro_de seus crtmes, Natureza
não podiam apª-Cecer n~s _1 ;·çi- Cláus~la VI - Valor e Natureza
do Contrato_ acima
tações
munic1pa1"s,
A1bu1no da· _Despesa
constituiu um procurador .. Ora. mencionado, opjetivando a élaprocurador S o homem que
faz boração 'do Proje;tQ. ··Final .de
as
coi·sas em nome de alguém, Engenharia, inclusive obras de
no. caso o próprio- Albuíno .. As- Arte Especiãis. aa Rodonia) ES
si.m, a Dia~onal, de proprieda;.. .... -13o-. Trech_o· MOntanha - Caju.:.
co_m extensão
to ta 1 çle
de de Albu1no, .participava de b i ,
çoncorrência
no
jnterior, a- 2~,0km.

cte

e

o:

1

~1tór1a,

-

27 da jUlho de 1990.

1 Jegivel p ~cão
Menezes Tovar Presi-

Assinatura

~uiz

de

dente do Conselho
E.stadual.

Rodovi ári·o

Rio de
Janeiro-RJ na Rua do
Ràsário n~ 76 - cartóriO dO 7~
Q_ffcio de Notas - Tabelião Dani l.o
Cana1 frff.
perante mim,
Antqnio Magalhães da Mota. Tabel ião Sub_stftuto,
compareceu
·como
.outorgante
•
Eneter·Consu ltor 1a, Proj eto·s S_/ A, co_m
sede
na Rua Desembargador Augus-ro Bcitelho, n&.
493,
Pra1a
da costa-Vila Velha, _ES_, _ins,c.r-; ta no CGC/MF sob o
n~·
1.9 ."7"37. .341/000~ -88,
nes'te .ato
~-re-pr-esentada por
seu
Di re1;or
Pres tdent.e _ ___ .José
A 1 berr-o
KOster,
brasileiro,
_casadq,
Engenheiro. C i vJJ, portador da
C~ftéira de Identidade
número
175-0,
CREA/ES,
CIC
n~
014.661. 7S7-87,
residen-te
·e
domici 1 i ado nes.ta cidade. na
Ruã.Antonlo Basilio
nk 163,
apto&.. 802-T 1 j uc21 e- 0 i reter An:{onio Ca~los Tancredp,
Qrasf-leiro.
casado, Engenheiro Mecânico, portador
da
Carte i r_a
de. Praia comprida,_ Vitória-f;S.
E~ perante mim, pela outorgante
foi dito que, por este públ ic_o
instrumento nomeava _e
constitUia Seus bastantes procuradores_, para agi rem í ndi vidu~ 1 mente.i hdependentemente
dá_ ordem de notOeaç~o: Myr i 1 o
·orews MorgadO Horta. bras1leiro, casado,
Engenhe1ro. ·carteira de Identidade n~ 79.5$9.
SSP/ES CREA-ES 47-Q, residen~e
na
Rua- Moacyr_ Avidos. 592.
Praia do
Canto.
Vítória-ES.
residente à Rua Desembargador
João MáriOê 1 de
Ca rva 1 ho
1 81 ,
apt~
401
~~irra
vermelho,
Vit6ria-ES, com Poderes para
repres-entàr
a outorgante perante órgãos_ da
Administração
Di reta
e
lndireta,
Federal.
Estadual e Municipal, lnclusi_ve perante Junta Comercial,
Cartórios. Conselho de Profissões. _regul amentaOos_e enf i da"des sindicais, para representar perante quaisquer clientes.

COMO OfPROCURADOR DEr
ALBU NO EMBOLSOU MAIS DE CZ$ 13 MILHÕES
POR UMA OBRA
FEITA PELA.CESAN
Par8 a solução do prob1-ém.9. de
áQUa nos bairros de Santo Antonio de Pouso Alegre e Sobrad f_hho, _em eoa Esperança,
a
Prefeitura
firmou
convênio,
recebeu o_dinheiro e abriu uma
"licitação pública",
que de
licitaçao_nada tinha
e
muito
mE_! nos era púb_1l ca ._

As empresas convidadas eram
três:_ Diagonal,
gerida pelo
procurador_ de Albuino, Marco
Antô6io Trés: _MAM, do procura--d_O': de; Albuino, .Mar:co Antônjo
Tres;_ Porto Azul, do procUrador
de Àlbufno, Marco Antôn1o
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TrêS. ,Qüer dizer: o procurador Trés, Marco An']:ón1o de 0,1ivei·
de Al·buíno fazia (e eventua~T ra.
mente -até assinava)
todas as
c) "C:onf.orme- ·se··~·p-ode ver i f i propostas
da concorrênc1 a, _oque é uma aberração, uma
imo~
·car·, _as firmas Porto Azul Serviçç
áe Eng:- Ltda .. e MAM -Ter~
ralldade e uma afronta à lei
que
regula
as
licitações rap1 anagem e Eng. L tda. .
pos-_públicas. Neste caso, a vence- ·suem- -urrr sôci·a em comum: ·a Sr·.
dora fo1 a Porto AzUl .
MãFco Ant:6nio Trés_.

entender.
O Go·vern-d' do ,Estf!do
projetava úffia imãgem dé ihoperânc1a, 1napetênc1a, lriça·pal:idade de realizar,
1 erdeza
na
tomada de QeCis5es·, persegul-çâó- 1 mp 1 aCâve 1 contra. ps · ·q-~..re
dele divergem po-liticamente,
mÇl.u uso· da máqUina aefmin.istrativa- e·deSrespeito contumaz:.inClusive para com os ãuxi 1 i aUm detalhe.
que
serve pare
O "DJNHEIRO QUE ALBUÍNO DÁ
res
imediatos -das· horrnaS de
demonstrar que a
"llCltação''
ACABA NAS MAOS DA COP~AN
convivência democrática. · Se
-DO PROCURADOR DE ALBUINO
cont í huãsse como estava,
"r:>o":. .
foi
armada, s~mpre em beneficio do procurador de
Albuíno:
-lítiCa ofici'l,l estaria _·-r_adada
as
propostas foram abertas no
A CopHm, ·_chefia-da por Albuf~ - como está - à o fracaSso.' Flor
dia 16 de agosto de -1988. -Mas rio, firmóu convento· com aPreisso, r9só1V?;u invest.ir pes·ao
despacho do pr~fe_ito de Bça fe-itura MUnicipal 'de Conceição do. · Em obras, em rea 1 f:;:aç5é5,
Esperança, homologando a vi to- . .do Castelo, em ·r5 ·de novemo:---_o ·em ril_udanças de - 'Co_ffiPórtaméríto?
ria
do ·procuraQor de Albu.fno de
1988,
no -vaio!""' de
Cr'$ Nada c;:lisSo. Em pub-licidade._era datado de 8 de
agosto d.e 8.720".006,·oo~- destinados
à
1988.
isto é, sete di as antes _construção de dua.s- a-r-qui bancaE, _a_ Pãl-t H· de mea~os deSte
de conhecer
as propoStas,
O das nb ·g-inásio-de ~sporte~s- da- -ano, j oQ6u "pesadO~ · comprando
prefeito
Já sabia quem--ere o ·queia cidade.-·oors dias antes espaços em jornais, rádios e
ganhador. E o pi ar é que sãb i a da pup í_ 1 caçãb d6 -convénio,
a esPécialrnente~te1évisõéS,- Fomesmo.
Para encerrar este_ca- Pr::efe~tLifa
de
Conceição. do ram malS de Cl'"'$ 400 inflh9~s
pítulo, um detalhe
e'starrece- Castelo expedia
três
cãrtaS- gastoS- CaOa"-inêS, p:;,:r'a. lriod ff idor-:- a Porto Azu 1 recebeu todo convi t"~ para· a
execUção ·das car: a imaQerh dO __ Govei"lnó, Parã
o
dinheiro contratado,
mas re-spectivas _obras.
A
quem? tranSfOrm~r á
realidade numa
nada
fez_. Ouerr realizou as o_-- Dieg_onal·de Albufnop .represen~ farsa. Focam_mais.de_Cr$ 2 bi_bras, por aomlnfsl!"aÇ:ão direta tada-·pelo-proCur'ador--:-.de Albuí1 hões _gastos
em
propagar'ldi:l,
foi a Cesan.
no~
Marco António .Trés:- MAM, para mudãr' _a_ 'imagem do Governo
de propriedade . ·do - procurador ·e, porta""n"eõ._ .me'lhorer a--;:magem
·_Cr$ ae --A-lbuíno.
Marco António de Albuíno._ Dinheiro eSse suValor
do
_conv$ri_o:
Trés;- ··Parto-·AzÓ1, -.de proprie- ficiente bar·ã.
13.257.443,41.
pOr exemplO,
Cal cear
é.m
funcronament6 -- óS
dade do procu~actor· de Albuíno,
Pagamento:
3020, de 18-11-88 Marco Ant6ni_o Trés.
nospitafs 'que b Governo ericon.:.
Portanto,
- Cz$
5.554.743,67
NF
n~
não
1 mpoftãva êl'.liem ·vencesse a .trou ___ prõnt:os. ·mas não cOlocou
135,17/11 - 3o21,~ de~1a-11-as ''lic-itação", em qualquer hipó- para 'funcionar,
como· os de
- Cz$
5.445.614,23
NF
n~
tese,
o dlnneiro- conveniado Presidente Kenn~dy, dà 'Pol_ícia_
136,17/11
pela
Coplan,
repassado pela Militar ('Vft6rlã) é de L'inhçí- ·
Coplan,
chefiada por Albuíno. res ,_ atacando
o problema de
Assunto:
Execução dos~ serviiria parar nas mãos do procu- saúde no. sul. no". rio r tê -e--_ na
1
·rador
·de
AlbUíno.
~
Grande
Vitõriã.
-co"m
tal volume
ços de abastec1mento d água
·de dinheiro recolhido do Cbri-nos distritos de Santo Antônio
E ··desta vez, :-calvêz por mero-~ ·-tribu"inte, _ o_ GóVerno
tãlli_bém
de Pouso A 1egre e São· José do
'acaso.· o·procuradofrde
Albuí- __ podér-iã __:moaificª·_r 6
qUadro
Sobradínho.
·no, ·qUe preparou ·todas as três penitencfário do-estado. A imCarta
Convite:
n.st 42/88, de- propostas e venceria com ·gual- punidade cOntribui" Para b
i:iü"16-8-86 (Doe. n>< 3)
quer· delas, vencev··atraves da menta
·da · cr1mirial idade. -As
--Farto AzuJ e ~bqcanhbu
intei- ·prisõeS es_t_ão com _s·ua · lota~ão
Observaçãor Do exame procedi_--:
ri_nhaL._ sem a falta de Llm cen- -triplicada· . . Mas,
õ · Govêriib
do na documentação,
constata-- tavo,_ a_ verba
repassada pela prefere -"iriVe"strr~· -~m'-PU5Tici•
mos as seguintes irregu)arida----Cõjjlan:·ae Albufno: ··cr$
dade; "para_·"vendér" s_eu_ Çandídes:_
- -8.7~o.ooo~·oo ..·
dato à op"iniã9 pUblica. I"S"sa·e
~moral? ·confira. a r:espeito. a
o simples fato de a Diagonal, '·opinião sobre _o· ass_-unto, --d\:1
a) A abertura e julgamento sJa .. de propriedade. de A1buíno\ ha-· Procur_a_dor
Regional E-ler:toraJ
c. c_onvi te n.~~; 4 2/88, se dava as ver recebi do
~e
aceito uma On_of_re de Faria Martins.
14
horas
OQ"--a; a _1 6-8-88. En-- carta-convi te para parti c i par
~·
tretanto, a··-ret-er1da 1 icitáÇão . .-de uma
"1 i citação"
de verba
c) Em total _afr_ohta aos P~infoi
homologada- pelo Sr. Preforneci-da pela Coplan, chefia- -..cfpios
morais
da_ l_egal ldadé
feito_ em 8-8-88,
isto. é,- 7
da_ por_ -Albuíno. _-·já ·é uma adm.inistrÇltiyQ, · a
cláusu1a
(sete)
diã.s antes da abertura
im-oral i·dade.
o
resultado da quar_ta w.--vàlõr e Pagamento', "do
11
das propostas.
1 i citação"
não tem import_án- -contrâto~·__oe Emprei-tada de· Obra
c i a· nenhuma. De qua r quer
for- n-'l- 6/88, e.stabelece qué ~ "Fica
o dinhe-iro iria todo ãs aju_stado ·ºvalor_ global de. Cz$
b) Três firmas participaram_ ma,
mã.a.s.
do
procurador
d~_Albuíno.
12.0-pO~OOO.OO. O.. pagamento
da licitação:
EEfse procurador: de Albuíno te--· será --efetuado no ato da assiria ficado com _todo esse di-- natura. do Contratou.
1 - 01agona1 Eng. Proj
Ltda_
hheiro só pçra· ele? Essa percotou
Cz$
17.346. 280·, 2"\;
só a polícia podéria
tendo
co_mo sócios·~ Saturn1no gunta
se -se
dispuser a
Freitas Moura,
Arnaldo
de responder,
Freitas Moura,
Albuino cunha rastrear todos os cheques emi-·
tidos pela Porto Azul e pela
Azevedo.
MAM. Como aqui
se trata de_
2
Porto _ Azu 1
Ser v. Eng. ~-c r 1 mes
de . ação públ 1 c a, i ssci
A 1 bu ítio" _ a:sSLimfci _ a· Çópl an em
Ltda.
cz$
~3.257.4.43.41:
não está fora _de propósito ..
-_fins de 1,9~7.,Pouco _ _:tetnpo ~de~
tendo
como sócios:
Marco ·An.;
··
'~pois, amparado -"t10s est4d.os~re~
tônio Trés, Newzete -stut-zeneUMA MUDANCA OE IMAGEM,
_ al izados. pela
Secretari_a de
ker Trés.
FINANCIADÁ POR RECU.RSOS
Planejamento, chefiada por Al00 CONTRIBUINTE CAPIXABA
buího,
o· Governo 'do
ES"tádo
3 - MAM Ter rape 1 . Eng. L tda.
passou a fa 1ar em d_em1 ti r mais
cz$
16.244.53'1,57;
tendo
Por
que
Albuíno subiu 1:anto de 10 mil. funcionárioS pObliCOf!lO
sócios:
Marco
António .. nas pesquisas"? Nã:o é
diffcil ·cos e .eXtinguir- diversos·ó,.---:

a

L•
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nos porões do Palácio Anchieta
a
hip6tese da candidatura de
Portanter tido a idé1a
de promover .Albuino a governador.
as demissões em massa, nascia to.~. .nã·o ma1S convinha demitir.

gãos_ úteis

de

Mas.

depois

logo

administração.
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especializado da Secretaria

vez será ex
a ter o Ten
rio administ
missionário:
por um de
Secretaria c
As dcmissc
fonte palaci
Companhia

ri~ A cn·i.rnltHr~ /'P~1\

lf'n<P

O g::norno ostá
ta-nb:Jm,

v&r!os dr::.:'5os
ea
.,

tr;::.:~·~.·---~;:.'""'~

1\.nchicta e
tir da pró-

garante_ que, eleitO
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1n-
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s~

sabe qual o destino. Mas. a1n- _ O SR.
ALMIR ~ABRIEL (PSDB da há tempo para saber. . . NunPA.
Pronuncia
0seg-uinte
ce fo_L_ pre_c i so que uma das discurso.
DE AGUA POTAVEL
Sem
revisão
dQ
muítas_
empresas
de
_Albuino
EM BAIRROS DE BAIXA REND-A
oraaor. )
Sr.
Presidente,
vencesse
diretamente
uma
Srs.
Senadores, era meu inteBastava que· uma
No
Município de Boa ESperan- c-oncorrência.
resse, ao voltar do Chile, faça, durante Qrande parte da das empresas ao seu procurador zer um r-e_lato da reunião que
gestão de Albuino na Coplan, o_ fo~se a vitoriosa. E isso era
houve sob o patrocfnio da
Or:procurador de A lbuíno, __ Marc_o -firmemente garantido pela mongan1zação Mundial
de Saúde e
Antõni o.. Três.- funcionou cOmo tagem das 1 i çí_ tações.
da Organiza~ão das_ Naçõe~ U~i
uma espécie de
receptador
de
das,
a traves. dos seus orgao_s
dinheiros_ forneci dos pe 1 a Coregionais. respectivamente,
a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- Or~anização
plan. através de convênios corr neiro) -A Comissão de Consti_ Pan-Am~ricana de
a Prefeitura Mun1cipal.
Saude
e
a
Qrganizaçao
dos
Estuição,
Justiça
e Cidadania,
tados Americanos.
A arma·ção era mais ou menos_ atr-avés de seu ilustre Presisimples: a Co"p'lan àSsínava
dente
e -dertlaís membros aqui
0 ·s
presentes, tomou
conhecimento
convêntos· e_-_ repassava
o d1- do ape 1 0 de v. Ex~ A Pres i dênTodavia: ass1stin"do a uma ennherro para execução de deter- c i a 1 ouva 0 gesto dé
v. Ex .a, trevista
de S. E:x.ll. o
Sr.
Mimi nadas
obras: A prefeitura
nistro
ao Traba1ho e de Previmontava uma lic,tação púbfíca,
querendo se submeter, como topara.____a _qual convidava apenas dOS nós devemos
fazê-lo,
ao dência Social, Antônio Rogério
Magri,
na_ qual _ele afirmara
três ·empresas:: __ ·a_ 0 i agona 1 , -de- - exame do Pod_~r__ ~ud i c i ár i o.
que era 1 mp·ossível ao Governo
propriedade de- A 1 bU í no. ger i'da
De
modo aue a Mesa considera atender - a
tudo o- que ·o· co-npelo
procurador
de
AlbUÍ11o,
nobre 0 gesto de ·v. Ex~ e cer- gresso Nacional havia c_olocado
Marco-- Antônio
TréS~
a Po,rt6 tamen·te 0 pedido. será aprecia- na Lei de Bel"!efjcios, _e, de
Azul. de propri~dad~_do_p~ocu- do, sobre
diversos
aspectos,
outro 1 ado-, que era
1 ndi spenradar -de Albuíno-. Marco Antõ- com a·- 1 iberdade que caracterí- sâvel
que o
Congresso desse
nio Trés; e a= MA-M, de proprie- za:.:a __Comissão de Constituição, meios para o
Governo
Federa1
da_de do procurador de A l_bu i no·
Justiça e c.i dadani a.
prover
essas necessidades; e,
Marco
Arrt_õnio
Trés~
Quer
em terceiro
lugar,
que ele
dí zer:
fosse .qua 1 foSse o rea V. EX.:. mandaria uma equipe de serviMulto
obrlgado
sultado da concorrência, o di(Pausa.)
dores
federais
até
o Chile
nheiro da obra, nem sempre repara
examinar.
nesse país,
Vo 1 ta-.:.. se---à 1 i sta de oradores.
a 1 ;-:z.ada.
repassado __ pe I a
cocomo se dava o sistema de preplan, chef_iada por Albuíno, ia
vidência,
e,
em função-do apara o cofre d_o... procurador
de
Concedo a
palavra
ao nobre prendizado que·- lá·
puaessem
Albuino. E de lá, a1nda não s_e senador Almir Gabriel.
ter, aplicá-lo no Brasil.

co~ocÔ~~~A§Ao~~tiiRo
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Çüero
tomar
a paciência dos
L1deres do Governo e solicitar
apoio
QQs
c.ompanhei ros ao
S~nado.para fazer uma apreciaçao m~1s ampla e gera1 sobre a
questao v.:.~ sAguridade social.

o

_ F-ois
bem, eu me lemb_ro, à época, !:1Ue a·queles parlamenta-

res

que constituíam o tentrã·o

e outros que çonstítuíam a esquerda mais radical deste Pais

sem:pr·e uma quantidade
benef i' c i os
e_xtraordi nár i a, pa_ra serem i n-

~repunham

de

Sabem
todos que a seQuridade
soei al
se
1ni c i ou- 1a pelos
anos
de
1880, na Alemanha
e
se irradiou para a Inglater~a.
para a União Soviética e para
~ .Frat')Ça, só_ depois
chegando
as_Americas,. inicialmente pelo
Ch~le.
depo1s pelos
Estados
Un1dos _e,
c:;lepoi s, por outro-s
pa1ses da Amer1ca Latina e do
mundo.

No particular aspecto do Br_qsi l, as primeiras iniciativãs
aconteceram
lá_ pelós--1-doS_=ae
1904, 1908; e Rúi 8€'-r!Jpsa.
j_?
na sua candl_da"tura a Presidiên-

cia da República,- se ·camprometia
a
fazer apr-ovar tOda umà
1egis1ação oe _seguro social da'
ma1or
impor_j:á_ncia para 0 B_r_a-_
si 1 daquela época. somente· ne
dêcada
de
20
_o
prime.irO
estágio d~ s-eguridade socíaJ.
corresponde_nte à -Caixa de Mütuas, apareceu em no-s-so -País.
Foi
na dêcada_ d? ....4ÇI.. ÇLu~---~.fve:mos o esboço _e 0 _1m cio -da_ organiza-ção
-da
Previdência
Socia1.

=:w
diria,
com
rar;:;.
e
e;.;traord i nár i ç, fe 1 i c i daae. que
nos pudemos. como const1tuintes, colocar
na
Constituição
de ou'tubro de 88 as base_s da
seguridade social que
colistituem, sem d.úvida, o ponto mals
avançado oo segvro- so.c1 a 1 no
mundo. Somq_s_ hoje,_ talve=, uma
das seis únicas repúbl_i_cas··que
têm '!a Sua Gonstituiçâo estabe 1ec l do o tu_Qdament?. d~ ~f:!guridade soc1a1
- Lembr<amo-nos,
à-_ época, quão
difícil foi fazer Uma articul·ação entr<e- aqui lo que se pretendia pudesse çonstituir__ o
c•::mJur:to
de_ beQ~_fi_ç:ios_ QUe- a
segur1dade dever1_ç, oferecer
e
os
custeios_ para que essa_ s·e..:gur i da de pudesse t_e_r 1.,1ma condição de equilibrio e que lhe
fosse poss i v e 1 • a parti r_ desse
equilíbrio, atender a uma cOndição bási.ca,
a
de prestar
serviços,
especialmente àqueles que têm perda_-__da s_ua Capaci_aade
laborativa e
àqCH~les
que, pelo fato de não te.rem
1 ngre.ssado _=-DQ_- _merCado fo·rm.a_l_
de trabalho, _pudessem ter amparo-_dado pela _sociedade atra_vês do GovernO, -a fim de con..:
tarem com uma condição di gnã
de vida.
Uma das frases mais importantes e sérias ao
nosso Presidente
da Constitu_:(nte, o Dr~
Ulysses Gu marães, foi
exa~a
mente cons derar a atua1 Constituição b asileira uma
Constituição c dadã.

chi_í_çios ·no teXto e no bojo dos
princípios constitUcionaiS~ De
outro lado,
os parlamentares
que constituíam p Centrão não
v iam

nenhuma f órmu 1 a capaz tfe

garantir os custeios_ para aqueles beneficios.
Lembro-me
mui to bem de :que. ao preparar
o' que--seria a orçamento tenta-

tivo da segur_ídade social,

le-

vamos em conta trés h i pó t-eses:
uma hipótese _ótima, __ na qua-1
60% dos eusteTos da seguridade

""SOcial pudessem V l r das folhas
de salários, e 40% viessem d~
contribuiçã-o
_geral
_ da
-sociedade.
De outro lado,- uma
·segunda hip~ótese nos lev<?ria à
possíbi lidade de_ que 66% vies;;,.
-sem das folhas_ de- salário-. -e
·outros_, 34% viessem Oa contribuição da socied_ade. Por
fim;
como terceira hipó!-ese. faríamos um custe1o correspondente
a 75% v1ndos das - folnas óe
salários.
e
outros
25%.
da
contribuição
da
sociedad_e.
Para a ·prirõeíra e se·gunaa
hipóteses,
colocamos como aos-o·1 utamente
i nd i spensáve 1
que
novas fontes de cusi:_ei o pude-ss.~m juntar-se àquelas que tradj c i ona 1 mente vinham sendo u-ti11za.das p~16 Repub-lica
brasj1eira,
e, dentro d1sso; ln.cluímos o faturamentà, a
çon""
tribuição_ s·obre o --1ucro,
a
contribuição dos
estabele-c"im~ntos
agr íco1 f?.S,
opé. r?-Ç6~$
ftnancerras, enf1m, uma
ser1e
de
fotites
Que_ gã·rahti-riam a
c:_cindição de asS-S!i;JÜf'âi'" entre 34
e- 40'7<
da co-ntr-1 bu i ção da soc1eOade para QUe a PrevidênCia
Social- se estendesse -·até· os
limites da seguridade, na medida em que, do lado 'da previdência, ex1ste sempre a heces~
sidade _de um contrato de contribuição e de recebimento Qe
benefí~ios,
enquanto que--na
seg~r1dade social
?
condição_
da contribuição
não é funda~
mental para o seu éstabe1e~i
mento.
~

~

~

Depois
de marchas e contra--marchas,
de
dif1cufdades
extraorctinârias,
de
imenso
tempo destinado a negociações,
term1namos
p-elo modelo que
está
contido
-na
~tua1
Cons ti tu i ção. ~Qual
fbi
nossa surpresa na
hora
de
transformar,
em
prática,
aquilo QOe fo_í poSto
na const i _t_u i ção?
Em 1989,
O
Governo-- -do- ~enhor José Sarne~_
i~cluiu 15% do~
recu~sosque
eram do
Fi nsoci a l pa-ra- pagamento
de
encargos
orevidenciários da União. Maioc a i nda a no$sa _ sur_presa ao
verificar
que, em 1990-;-.. d Gdverno federal aumenta essa re-
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tirada de dinheiro para pagamento
dos
encargo-s
previdenciários --da União f!
oUtr-ps. E agora.
na prôPosta
para· '•1991,- assistimos ao G"overnb ·pi" Opor, atravéS --ao ·orçamento, -o-desvio de cerca_de 4%
c:lbs
recursos
reterenteS
às
contribCilçõeS
dOs ·trabalhadorê~--. ··ce·rca de
20%
de desvio
das cont-rfbuições relati_vas ao
FihS:Oci~l ·e- c-erca
cl_e_ 55% tfe
desvio --do -'"~que _. ·Ç::orresponde à
cont _ r1t?Ui-ç_ão_ sol?fé o, 10C~o; _ Em termos-· ·ae dinheiro, -respeC-tivamente. cada um, desSes
ítens corresponde a 6i- bilhões
7,55 mi_1 hões-;
94 - b i 1 hõeS ~ e
66~-fui1h5eS e-71 bilhões e 270
milhões. o que dá um tàt"al ·de
_desvio de 227
bi 1 hões e 688
mi 1 hõ_es de_ cru~e!_ros.
.,_--·

e

Ao
lado
dessa
condição de
deSvi o·--áe ã'P1 i ca'ção, que vamos
ver-- que ·~-reeorsos estão sendo
deSt i na_do_s Çi ~r-e·as nunca per~
ti néntes- -à seguridade soc·i ~ 1 ,
há tal'nbétn~·a -· poss1 b í 1 i dade
de
contemp1 arnros-;-· no Orçamento do
ano···ciue· vem·, _subestimações
de
réCéitas que- -çhegam aos seguintes núme~os: na contribuição ·sobre_ a fo_"! h8 de sa 1 ár i os,
elas· atinQ:em a c-erca_.ae_40 bi-_
lhõe~ de crUzeiros'; nao_çontribuicãO sobrl:l' --o
faturamento~
atinge~
a -~40 bilhões e 554_
mi 1 hõéS dê cruZe i-rós;- e
sobre
a- cõn"tf-iOUíção_ de lucro, a. 2
bilhões~ 799 milhões,
perfazendo um to ta 1 de 48;3 bi 1 hões
e•340 mil~ões de cruzeiros.
Se
fi zermo_s- a soma de que liá
de- suoestTrTiàçãó. é do qUe fiá de
d"esvl o. - -- che~afuÇlS
a uma c1: fra
que se ?,Qrox1 ma a 700. b i 1 hões
de cruzeiros~
sr. p·ri:ú5 ·rdente e srs. senadores, este-- não é
o ·'fato que
consiàêró
mais
sérfõ:
máis
grave. O fato -m;:d~f sério e
mais gr~ve que S. Ex~ o Sr.
Mini_stro- do Trabi:i.lho ·e da PreVidêriciã
social
deveria
ter
1evadó--em-:-cohtá- era-- .p.: soma de
re_cu.r.sos-que·fot-am-desviados e
não reJ:)á5sãàos _à área d~ _segurlaade
Sôcial - he'Ste ano de

~~90 to~~~eãe rsg-~r~~f h6~~r!a!~~-

milf16es
de Cruzeiros.
âSi:firi\
discriminãdos:
despesas
de
pessoal e
administraçãO:
255
bilhões,
dos· __ Qüâis -o repasse
do Tesouro-foi'-- apenas
dé 31
bilhões.~ Sã1do a .favor da Seguridade social
no valor·· de
233
bi 1 hões.
905
mi 1 hóes.
Fi n50Cfã1 : 6 -Governo, -a te
outubro~ arreCadOu á importância
de 292'bilhÕei e 483, ~ ~epa~
Sou apenas
88 bilhões e fração, dãndô--um SaJdo a favor da
segurfãàdê
sociãl
de 203 bí1 flões e 7oo--m; 1hõés.
Na contribuição sobre o 1uCró, _o arrecadado pelo Tésóurô
foi- de
123 bi 1 hõeS ·e 2.88 rnil hões. e o
rêpassâdb fcii apena·s. 53 "-bi_l ~
hões, sendo o sa 1do ·a ·favor da.
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mi lh6es.
O

to ta 1 dO __ não como disse

repassado

antes,

pe~faz,

a

importância de 507 bilhões e
492 milhões de cruzeiros. Além

do

não

dado

repassado,

outro

há

absolutamente

grave:

a

Seguridade Social, a Previdên-

cta Social
saldo
180

dispõe,

hoje,

de

em caixa estimado el"!tre

e

dUzentos

cruze i r os.

-Somado

bi 1 hões

de

esse sa 1 do

com os 507 bilhões que ficaram

na

mão

vemos que

_de___ Tesouro Nacional,

durante _o

ano

de

1990 a Previdência Social pode
dispor de uma importância que
ultrapassa o
1 i mi te de_ setecentos bilhões de cruzeiros.

Ore., Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um lado, há a a-

firmação do Sr. Ministro Antônio Rogério Magri-de que O-Go-

podemos --d;:Zer, de recursos qli~
são do Finsocial, de recursos
que são_ da_ contribuição sobre
o lucro, e também outros que
são de outras fontes, mas que
são .especificamente destinados
à área· da seguridade social. _
Veja bem, Sr, President_e, ao
;empo em que se diz que não Se
p_qde_ pagar benefício :é o mesmo
tempo em que assistimos que
determinadas áreas, determinados tipos de trabalhadores no
_eras i 1 têm hoje __ uma remunera_ção, __têm hoje um provento de
aposentadoria que corresponde
a apenas
42%
do
salário
mfnimo.
E,
f~so ~-tanto mais
grave quanto em certas cidades
do interior, que a percep~âo
desses proventos chega
com
do1 s _ ou três meses de_ atraso.
Isso significa di~er, que, em
função da inflação, esses trabalhadores recebem a migalha
de 25 a 3Q% daquilo que é o
Salário, que é n:dn.imo, considerado pela própria constituição.
_
·-

verno não dispõe de recu~sos
e. de outro, ·que o -congresso
deveria dar instrumentos para
que se viesse. a, __ pagar aqui lo
que é a sua atribuição ou aqui lo que foi c_oloca·do dentro
De ou·tro 1 ado, o que vemos é
çla leg1slação co_mo benefícios. que a uti 1 ização do Finsoct.a.l.
E uma afirmação _que poder i a a utilização da-contribuíção
mostrar ou i-gnorância daqui lo soo r:-_ e o 1 ucrb __ e a uti 1 i zaçã_o
que se passa dentro do próprio dos r~cursós da seguridade soministério ou, de outro, níti- _cial se somam a uma sobrecar~;~a
da má-fé.
Má-fé co_m relação de despesa da própria Prevlespecialmente aos-aposentados, dênc1a Social e do Minis~ério
às pessoas que criaram as con- da Saúde e_ de outros~ _da se~u
d1ÇÕes para vivermos essa se- ridade com_o um todo, na med1da
guridaoe social que aí está, em QUE:! o GoVerno se e~ i me de
pelo que trabalharam ao longo pagar aos servidore~ públicos
que, ao---, ongo ae todo o tempc,
de tanto e tanto tempo.
há déc~das e décadas, têm sido
A questão que c:ol oco à L~ de- pagos
pelo própri_o Te~our·o
rança do Govern~: de que ma- Nacional. E~a como se, de rene i r a ~ e 1 e pode, agindo. de pente, dentro dessa República.
forma sincera, transparente e a seguridade social não fosse
clara, assegurar a necessidade uma questão do Goverho. q~e
de se manter o veto do Presi- -e 1 e não_j; 1 ve_sse nada a ver com
dente da República diante des- isso .e._ sim, que a sociedade
tes números q·ue estão em nos- .lnteira tjyesse. que contribusas ·mãos. e que não podem ser ir-, inclusiv_e, c_om a orga-niZacontestados?
ção e tivess_e que C_ontribuir
com a manutenção_de todos os
Sr. Presidente, Srs. Senado~ cust_os da seguridade _social.
res, entendo_que a nossa ação
deve
se dlrigir-se a dois __Di r i a qu-e aqUi 1 o c;ue nós socampos. o_ primeiro é agora, nhamos, aqui 1o que fo_i _a asp 1durante a reunião do __ Congresso ração e o ideal que foi aliNacional, em que a única pos- mentado_ p_or tod_os nós e que
~ura
que se pode cobrar deste foi,
em
grande parte, em
Senado_é derrubar o-veto pre- extraordinária parte, trazido
sidencial naquilo que preten- para nós pela Associação e
de, sob a alegação de falta de pela Federação dos Aposenterecursos,
negar um dire_i_to a- dos. pelos sindicatos, ·enfim,
quirido ao_ lOt'IQb de tantos e pe-1 a soei edade como _ um todo,
tantos anos e de tanto sacri- tudo Jsso que _n6s construímos.
fício por parte dos trabalha- tudo isso está diante da posdores nacionais.
sib1lidade de desmoronar e,
pior do que- tal, de se transDe outro 1ado,- a ação que é formar numa regra dentro dessa
indispensável __ e seja feita, República em que, os economisnão apenas pelo Con~resso, mas tas de plantão, a nfvel de Mipor todos os parlamentates, é nistério da Economia_ ou qualuma ação junto à Comissão Mi~ quer. que seja o ~pelido dado,
ta de Orçamento, no Sentido de acabem por levar a contribUifazer ver não apenas ao rela- ção _Soei a 1 para fazer o ta 1
tor c_omo aos representantes do equilíbrio das contas brasiGoverno e também aos seus re- leiras.
presentantes da área económica
que está havendo uma apropriaSr .. Presidente e Srs. Senadoção indéblta, se é que ass1m res, estou. convenci do de que

lD
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quando a Ministr·a- da -Economia
<diz que as contas nacionais
estão em equilíbrio e até que
existe um certo
superávit,
quando ouço . que a; dívida i nterna brasi le1ra está menor,
não tenho nenhuma dúvida em
afirmar que ainda que o dinheiro não esteja carimbado,
que esse equ i _l fbr i o está sendo
feito à custa do- sacrifício da
aposentadoria e à custa da
per_da de qualidade_ dos serviços de saúae e· dos serviços da
assi_stência- social
n-este
PaJs.
-- l;ntão, é enganadora ·a condição de qué o equilíbrio eSteja
sendo f~itn por uma melhor1a
das_condições de arrecadação
065 Yfnpostos e
ta-xas. O que
está havendo, s_i m, é a. .cobertura
dos_ rombos existentes
_dentre do orçamento a custa
das
contribuições que eram
para a seguridade soe-i ai. que
eram para reagãtar exatamente
aqui lo que-cOnstituía urria- dfvi da
_de_ maJor s_1 gn i f1 cação
heste RafS, a çjíVida social.
Nós __ não s·omos
da que 1es que
admitem a coisa tola de_considerar que os programas soc1a1s
de govefhó~-levam à jus~f-ça so_cial. _corno também não_aceitamos a idéia de Que o cr_esc L--:mento económico também leve à
justi_ça_ social. As poi íticas
soe i a i s, e 1 as só __ atingem o
verda_dei ro senti do quando são
articuladas e serv~m Oe paüta
para as políticas econOmicas.
Só assim, as du_as juntas. trabalhando, se pode te--r" uma eléváÇão das condições dé vida da
sociedade e, por isso mesmo,
chegar-se à condição da justi_:ça ~ocial.
A
injustiça social, -~jª_se
agrava e é pior na medida em
que a po1ítica eco~6mica se
faz à custç do acha~amento sa1ari_a1_ de um lado, e quefaz de
ou_'): r o, Pe 1 a apropriação i ndéb-i ta dos recursos-- que a sociedade dá com_a Jinal.iàade específi_ca
de melhorar as condiçõ-es das po 1 f ti c as _soe i a is,
especiatmente _
_
as
p~evi den-ci árias. e dentro-- dessas, as _re1 a_t í v as_ aos proVen~os d.e aposentador i a.

De
maneira, Sr. Pres_tdente,
qu-e hoje o Senador Votará em
primeiro tempo o veto do Presidente, deverá co~~esponaer a
este Senad_o. uma ref 1exãc ma io r e mais sér_i a, não apenas na
questão dãs palavras, mas na
questão dos próprios números
forneci dos . pe 1o Governo.· E ~u
d1ria que lastimo profundamente que os ministros da área da
seguridade social, da Ass_istência Soci'al, do Trabalho _e
da Saúde, a·o reVés de serem
guardiães dessas áreas. ao -invés de eles batalharem e denunciarem, ao- invés de -elés
lutarem para que aquele recurso que a c-onstituição_ garantiu
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essa á~ea, se de popu1 c;~ão_ ~ rei te_r:o gue a
que eles compareçam aos rneios__ RFFSA necess1ta
subs~jtul-1as
de-novos e
de corr:un~ caçãa_ de massa _ _par~ por.-·ume pol'ítica
uma posição cümplice com a~uí ma C: i ÇoS -ilw'es ti roentos no se:..
lo que considero um furto de ter. ·a fim de-·desenvolver-Jhe
tudo aqu11o que foi acumulado a r~.r'Jt~t;>;:-1 road~.
pe 1 os t r aba 1 hadores bras i 1e·1.;.
- I_iis_:i S te.~ ·pqrém, a empresa, em
r os~
pura e si nipl es~mefite- promover:__· a.
Era o que tinha a dizer. Mui- extinção de ramais e dependêhto-obrigado._ (Muito bem!)
Çias que
julQa' deficitárioS.
sem maiOres
consid~rações ~
Durante o discurso Qo Sr. cerca dos -di reiJ:o_s soei a is enAlmir Gabr,e/, o Sr. Nelson vo·h~_i dos na quest~o. comQ se
Ca,.neiro, Presidente, deixa no processo persegu1sse a
sua
a
cade i rEJ .da
pres 1~dênc f a PT:'-ógr-_i21__.,1iquidaçãó.
_
que é ocupada pelo Sr.
S_9U$<;~,

Pom~

· AO--fermo _dp ineLJ_ :PronunCi amento_, ma1s Utna v~t Consigno apelo ão s·r-:- .~ar~i.l i,a_nq L~~,;~rq AO SR.
PRESIDENTE (Pompeu de ma·ral de 011ve1ra,
Presl·dente
Sousa) ,_;;;--Nobre
Senador
A 1 mi r
da Rede-- Ferroy_i$r-_ia
Feder_2_l
Gabriel,
este_
Pr-e~idente
S/_A_L no- senti dó_~ Oe ·que s ·s___ .
congratula-se c.om V. -l;x , __ por sen5iíve1 --_às _con~i_Cier~çõe_s ex-'
levantar a altissima importân-- pendi das._ náo pe-rmita a· ..Sü_cia da votação que se vai vê- preSSão ae· 1 inhas 'e in.stalarificar
daqui
a pouco- no ções __ q_a_ e~f'!lpre~a:
Plenário da Câmara dos De_puta-:Er;;!." o·-que_t-inh~ á dizer, sr.
dos,
na
sessão coojuntá ~do
Congresso Naç1onçl1. E V1t~l_1s PrêSldênte.- (MU\iQ _beffi!) ·- --si me que t_odos.. os 51 Senadór,eS
õ _ SR.: PRESIDENTE TPompBu -de
presentes nesta Casa - aqui no
plenário-;
nos gabinetes _d_e Soüs_a) - _CbncedQ 21, pà 1 avra__ ao
nobre -- -- -Senador
trabalho, onde quer· que seja _ Jutahy
estejam a tento!:. às_ pa 1 avras ·ae Maga 1 11ãe-s·: V. Ex.t.
cuja
autor-idade
t.ern
ci SR-. úUTAHY MAGALHÃES (PSDB
or1gem na lut-a que vem travanS:A._ "Pr-órlUncia p _s.é§Uir)te
do ·sobre essa matéria. ·desde a
Constituinte, a_o longo oe todã discurso .j -- Sr. Pr'-es_ i dente,
atuação no Congresso Nacional._. srS. SeriàdoreS'-. ·reéeb i corres--po_nd_êncla dQ_ Sindicato dos EnO Sr. Almir Gabriel -Muito genheir-os da ~_ahia, qu_e ·me_
obrigado.
Cj,_e_screve a situação a 1 ar!l}a_nte
da__engenharia O.o .. ~stado q!-Je_
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de t_enh.o a hot'lr.a de representar
Sousa) _- Concedo a tla 1 a v r~- _. ao e__,_ por ex:ten._São,_·a da éngenhado BrasiL _Transmito a v.
nobre Senador Márcio Lace_r:dg,.., r-la
EX~S o que· me foi ~elatador-=3Q

-seC,.etã-

rio.

O
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SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -

MT.
Pronuncj a
o
se_gui nte
discurso.)
Sr. ~residente,
Sr-s.• Senadores, a p1ta direçã·o
da
Rede
Ferr·ovTár i a
F edera-1
S/A- RFFSA, deocreta··- seg-uindo
pr_escr i ções do p 1 an_o- econôm i c.o
do atual
governo,
prossegue
executando med_i das dest i nad_g,_s._
a promover ·o .saneamento fi nan:..
ceiro da empresa.

A- 9ngenh8.riã
bras i 1_efra vem
sendo duramente golpeada,
a
parti r
da déçada de ao. peJas
s-uc-e,ss i v as cri ses_ .resu l._tanteS; ~
S.Qbretucto·,
""" --. __da
_
ma

~mi.8l ~; ~~-ç~~e_a~- _d~a ;~gen~~-~ ~à

nacionaJ ,encontrarem-se
profissionais com mais de ~5 anos
cte-_experiência- 'Há, ainda agora.- quem discuta a aplicabilidade do Salário Mínimo Profissional
fiXa.ctt(-·-pela
Lei
nQ

Discursando
recentemente sobre o assun~al
r9~1strei
gUe
essas prov1 dencl as, .determ1 n- 4.950/66.
das pela seu Presidente, mereconsu 1 ti v a u~m
ciam o
aplauso de
todos.os _A. engenharia
bras i lei r os, uma vez que de 1 a.s sJ~~ a pr1meira a sentir esses
dependiam a recuper_ação e mo":" e!Tlbª teS. Uma das r-azõe·s é a de-;
desse
derni z~çãC?
da
ma 1 h~ que a classe patronal
setor importante da engenharraferroY'larla.
na-CTona 1 •
no
qua 1
mi 1 i tam
Devo
reg1strar,
no entanto, eooresári os. que mui tas vezes
q~e a concoroânc1a
assinalada são ~ambém engenheiros,
não
nao
signlfica· subscrever as tem ___ ~vrna mental1dade moderna,ates administrativos que -vêm encarando essa atividade cófuo
extinguindo _ 1 i nhas,
of i c i n·as um sacerdócio, ,>ra praticando
de reparos de composições,
a- um paternalismo nocivõ; ora
gências
e
estações de trens.- encarando -o
trabalhador como
sob a justificat1va de que _se mero parafuso· do
mecanismo
produtivo__
, ··
tornaram ant i econó_mi C~!;~._
Ao
revés, entendendo que esEssa_ classe pa trena 1 cresceu
sas i ni c i ati v;;;ts devem ser evi ~ à sombra da ':lrote·çãa dos donos
tadas,
pela
forte razão de .. do poâer à époéã- ·do .. ãrbftria.
contrariarem legítimo inte:-es- Não foram _poucas
as- empresas

corysul ti va gue
com mfl1tar,
quase
sempre dá
reserva e de ·a 1 ta
patente, ern seus quadros diretivos,
para troca o_u tsusca de
favorecimento.
Dessq
forma,
numa
economia ha- qual o ma:ior
agente de desenvolvimento era,
é. é,
o poder~público, a corrupção se_fe~ presente em alta
dosagem.
de

.. engenh.~ri <:L

c.ontav~rn.

-~esse
q~adro, os empresários
a& e!ngenhar i a consu 1 ·uva_ pouco
Sê
ocupara-rn ôo for ta 1 ec i mente
eCon-õiri1 Co das_ empresa's, Dois· a
política dQ
·~é
dando que se
recebe" • d j abó 1 i ca
detu_rpação
ae ·uma frase de São FranGisco,
garantia um 1ucro fa~tO e
sem
ma 1 or_es .. esfon;os, tendo a i nda
a
c i r anda _ f 5 na.nc.e i rã__ cdrrio
salvaguarda. A .engenharfa c6n~u1tiva 1J_a_c_ional pagava,_ e
alnda·
~aga,
os mais baixos
sa 1 ár i os a seu.s empregados engenheiros,
técnicos projetistas, desenhistas, analistas de
~_istemas e outros.

"Eni ·meadoS da década de 80, Os
traba 1 haQor:_es desse setor
co;.
meçara~-~ sa organizar e a reinvidica_r melh_ore_s
condíç:.ões
de traba1ho,
até que em 1988
s·ão_ def 1 agradas ~;rreves por empresa,
a
oue
o_s empresâr .ios
res·po-ndem com demiSsões
em
massa.

A -cri se ec_õrl6tn iCa -desata da no
G_o\('er:'!"IO ·s:arney para 1 1 sou o i n.:.
vestimentq __públ ico.- A engenharia de çonsu1~oria acusou
o
golpe,
deixando ociosas grandes- equip_es d_e c:tesenvoJ vi mer.t·o
de proj ato ... As_ faturas dos
~e:ç.vi Ç9P_.. p_resta-dos ,- não
eram
pagas pe 1 o pode_r _ pub 1 i co e a_s
e~presas d~f~ndiam-se no
mercado fi_nanceiro. Em 1989, al~
gumas empr-e-sas. como a H i dr oservi ç:.e
Engenharia.
a 'Themag
Engenharía e Q Oyna Engehhar-ia, _dem.lti-ram grandes .conti~entes de empregados, sem· sequer fazerem as r esc i sõe_s c-ontra tua_i s. de acordo com a
1e i ,
o6r i gaÍ1d0 __a_ t~aba 1 hadOr a buscar Seus direitos na justiça.
Com __ o ·Plano C61ior, as emprea seus
sas passaram ·a apelar
t:r_aba 1 hadores,
propondo redução de salário e
jornada
de
trabalho,
e a protelação, por
seis meSes. das cJáusulas económicas p}ej_teadas pelos traba 1 hadores na sua
Cja ta ·base.
Até mesmo engenhei~os em cargas de di~eção nas.empresas do
l=>ólo .. Petr:-oouímico de camaçari
estão propondo pagar as
fãturas
de
empresas de consultoria, por serviços
já prestados,
com desági o qe_ _ 50%. Essa
a~ação, além de
Comprovar
o
ane>o:_in'i pbpUl.ar
de que_ quando
·as grãos São poucos as
ga 1 inh2l:s
se . bj,cam, fere frontalmen~e o cód1go de
ética profis-sion~.l
nq
fato de qve, erri
nome 09 Plano CÇlllOt', ___ s~_ ·.pre-::..
j udi cam
1egí ti mos
i fi'téresfses
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dos profissionais Que atuam na
áree de consu·l to r i a.
Quanto às ehgennariaS civ11

industrial,
Engenhe1ros

-e

o Sindicato dos
da Bahía refere

que faz mensalmente o registro
das homologações das resc__i sões

contratuais, com ó que- âvaliã

a evo 1ução dC:i ·etnJS"Fégci na ehge:....

nharia bahiana.

An-ces. do _Plano

Co11or. havia no máximõ 9 h6molo9ações por mês. sendo 5 ou
6 por d1spensa sem justa causa

e as demais por pedidO ae· di spensa
ou por:_-aCCii"Eió. Nos pr i rneiros 100 d-ias- do plano,- as
homo 1 ogações· por à'fsper'ísa_ sem
justa causa a.tingfram a

c1fr~

~ulho

po CONGRESSO NACiONAL (Scçao II)

último,
58 fam.f1ias de
1ndios xokleng e kaigang estão
no cantei r o a e obras
da c.R.
Almeida,
empreiteira
contratada pe 1 o
Departamento
Nacional de ObraS de Saneamento - extinto pela reforma admini.s_trat;va_ do Governo Collor
p~ra construir a represa Iblrama
_Norte, ___ em
Santa
Catar i na:·. __ Eles
invadiram a
áreã ·para ex"fgir o cumPrimento
ín;tegr<:!-1 dO. acorOo f_ei.t_o en_tre
a Funai e_ o _DNOS, como contrapar-tida à
inUndação de dois
terços
dã
res-erVa
que
1 hes.
pertence
. ofi"cialrnente de_sde
1926 _
ac~mpada_s

Quaita-fei<a 95.

O pagemento.-das tle5apropriações das_ terras aos moraQ_ores
oas áreas que seriam inundadas
teve infcio_em
1976,
mas
só
foi
efetuaoo __ aos i nd i os sete
anos dePois, após
novos
atos
de
força,
como o embargo das
obras da estrada do contorno
do
lago e a tomada de trabalhadores da empreiteira como
reféns
e
do seqUestro de
máquinas do ONOS. E importante
frisar que foi somente em 1983
que a Funaí se dispós a
encaminhar
expediente ao DNO~$.
reconheéendo- a área comõ pr~o
priedade dos_ xokleng e-pleiteando __ a corr-espondente .i ndenizaçáo p~r sua utilização.

ÊsSe_- -fol .o--úl~t'in,~---~t-o de uma
novela_que se arra·sta há quas_e
É óbvio _que não_ bastava apEl:Os setores ma1s atingidos são 20 ·anos, desde o momento em nas o ressarci menta de v a 1 o r
a Engenharia de Construção e a _que o DNOS decidiu-se pela da terra, vist_o_oue era de_1a
Engenharfa I"r1dustna1·, prlncl-- const!:'uç;ã·o Clã barr_agem, como que os
Índ f os
retiravam
os
palmente
na
área
das alternativa às freqüer.tes en- meios
à sua 50brevivência.
empreiteiras. Durante quase 40 chentes __ qu_e óCo"rr·em no Vale do Impunha-se, portanto. um acordias, empresas do Pólo
Petro- ltajaf. o ór9ãc
ocupou-se edo mais amplo, qué considerasquímica de Camacarl estiveram xaustivamente com os estudos
se ~sta __ e
outras questé),es_,
paralisadas de~ido à coloçação técnicos; -mas perece_ ter
tido
como a construção_ de nOvas cade
seu
pessoal
em
fer1as pouca
ou nenhuma pr_eocupação. - sas, pontes e,.,o _ç:íesenvo 1 vi l"l'_!encole ti vas.
com os Jndios- além dos
Xo- ·to dé projetes voltados para o
kleng e dos Ka\gang, também os
reflorestamento, a_ aQricul-:tuUm dos aspectos mais doloro~ Guaraní e um grupo de Cafuzos
ra.
a pécuária e -o aproveitasos do quadro --rr<a-çaao pelo habl tam a· r_eservã_- t:ransTor:menta da
p~sca
na área ·aa
Sindicato de
Erfgéhhe7ros
da ma dos nos a tores de uma h f stórepres.a.
O documento não apebah i a
atinge
os-jovens ria
que é i reflexo mais evinas foi feito. como também ·_foi
engenheir-os. "Etn lúrih"o de f"99__0-,_=_ dente. do_ --descaso de nossas auref-ra ti fi cada duas vezes, pca Escola Politécn-ica da Uni-- ter idades em re 1 ação âs ma i o- rém ma l_s da metade do prome_t íversidade
Federa·l
da e_ªhia rias étnicas.
-do continua no papel.
·
formou 39 engehhe i r os- e 1 ety;-.:Oa5 63
casa5 combinadas, ·s6
cistas,
dos
quais i e_st.á emo· 1 t'iViáhtár-1 o __o_o·s·-_ aConteci men- :3o fOf-ãrii-·ÇoríSt-rufda·s, das três
pregado; 1S el"fgenheiro_s- quím'f-_
cos
e 18 mécãnicos, dos quais tes relacionados.cOm a cons- c;scq 1 as - sendo duas corlJ e:a_sa
represa, felto ~or para os professores-.~ aQ~nas
nenhum esta
empregado;
e
5:a- trução da
engenhe i r os
ci-vis,---- dos quais Alexandre Namem -,mestrando de uma
foi
edLfi.cada;
os seis
ProQrama -~de Pós-Graduação da
17 ou 18 ·e-stão empregados;- ou,
qui _l ômetros d~ reqe, de .abaste·
seja,
de
um total _d_e 13-'l_jo_:--~ Universidade Federal de-_ Sarta -c1mento de agua,_ par_a a sede
vens engenhetros· apenas
cerca Ca f8í--i na ~, dá bem a _é:Li mensão ~dministrativa do posto~
não
governamenta 1
de 15% estão· emtn'"·egaaos· na Sua_ da cffSPl fcét1ci a
foram seQuer considerados: e a
garantia de U50 de 724 mi hecárea de especialização: alguns em relação ao5 índios. Rastreando informa-ções ô~sde:
1_958.
estão empregados fora da área,
tares ctesapropriãdoS em Barra
o que vem a ser desp·e·raício.-- - quandO a·população de Blumenau Ooilman para a forma~ão da bacomeçou a
mobilizar-se para
cia de acumulação, nao foi daCaso mais
triste, se isso é exigir soluções para o probleda. até porque· desapareceu da
possfvel, é o dos
engenheiros ma
das
enchentes
do ___ r. i o
cena- _pÚblf_ca ·o. interloçutor
que
P':'"estaram
concurso_ r:a~ Itajaí-Aç_u.
_até maio deste
responsável pe1'a ·codcep_çãb', ·e
Pe-,;robras, tend_o si do ãdml t 1- aryb ;-·e 1 ê_ ma~eou- os pr i nci pa 1 s
vi abi 1 i zação - -do prqj ~~o,_ . o
do5 nos curso5 de e5pec1al iza-- -fatos .rela_clonados com o caso~.~ ONOS~ de1xando os
índios- sem
ção de engenha·r-i a --de pet ró1 e "o pf-Oj:lorc1 onãndo um- notáve 1 a-- ter a quem· recorrér.
·e. depois, dispensados porque! cervb ·para ·a .compreenSão da
5egundo a refól'"-ma_--_a-Omi h i stra- ques:tãO ._
01 ante di_sso_. Sr. Presl.dente
e_ Srs. senadores, _co-mo · censutiva dO Governo Federal, são
rar
as
sol_uções emer_gen-c_iqis
quadros ociosos
e
improduti~
Assim.
graças
a esse trabavos,
embora a Petrobrás tenha lho, podemos constatar que entomadas pelos fndios,
como ~
i nvest ;-do vu 1 tosas quantias na tre
invasão
do
acampamento, se não
o,__
início_ efetiv.o das osua preparação-,
lhesrestava
nenhuma
outra
a 1bras, em 1975, .e_ a
celebração
ter·nativa me1.hor? Afinal_, pro-'de
um acordo com_os índios.
teger
os·
índ'io.S
.e
resguarda-r
Cor:cluido BSíhodicatoddods Eng_e_-:: __ pa5saram-se nada menos do. que
nhe1ros, a
a la
pe ln_o gue seis
anos.
Sr_.
Presidente .e seus direitos configura- uma
disposição_ ·const i"tuc.i onp._l .ave,
essa .s1tuação de. desc~labro Srs~-Senador-es.~ E só foi;
cemexpressamente con;rapor gue p~ssa a engenhan a na: ____ çlu f do após 1númeras pre5sões ao ser
riada, como no caso dé"Ibi'"rim_a
c i ona 1 seJa denunçi ada no Coh - do_s próprios f ndi os - que chegresso Nacional· E o -que acabo Qaram a ma-,iter funcionários da Norte~ entre- tantos outros caso_s País afora, demonstra
que
de
fazer,
Sr·
Pr~s lsJet}te _e Funa i como reféns - e do apo·i o
srs. ~enadores~de entidades civis.e religio- nosso proQresso se aSseht-a so:bre
premissas
muito
frágeis,
sas ligadas à causa
indfgena,
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de .como a A~sociação Nacional de que não levam em consideração
o fator humano e, muito menos,
Sousa) - Concedo a Pa l_avra. ao Apolo .ao 1ndio, o Conselho Ina
memória
cultural
de nos_sa!
nobre
senador Nelson Wedekin.
digenista Missionário e a Unigente.
versidade Federal de Santa CaO SR. NELSON WEDEKIN (PDT- tari_na, particularmente atraAnte os
fatos consUmados, a
se.
Pronuncia
b
Seguinte vés das ações e das
denúncias
discurso.)
- -=S_r___ Presioen:te.
do
antropó1ogo
Silvio Coelho Procuradoria-Geral da RepúbH_ca.
em santa Catarina, entrõu
srs. Senadores. desde o mês de dos Santos.
de 72.

-
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com uma ação cau~elar
objetivando o arrolamento dos bens
encontrados no canteiro de obras e a designação dos írid.ios
como seus fiéis depositários.
A
liminar
foi concedida. mas·
seu cumprimento não é b~Stante
para
resolver
a situação dos
indios,
que viram sua vfda
deteriorar-se ao longo dessas
duas últimas décadas, sem ·nenhuma
melhor perspectivà à
vista.

peso da
d1scriminação é tão
evidente que cons~range noSsos
Se~timentos de cidadania e nos
'levã a eXigir uma política -indigeniSta
s·éria, calcada numa
r-ealidade pluriétnica e ori-e"n..:.
tada por uma v i são justa e humanlsta, para ac-abar com descal a9ros corr:o
esses que
senc1amos toao o tempo em tpao
o Pais.
'1
Sr_+
Pres i <:Sente, Srs. Sena1do~
res- -as pa 1 avras elo Padr-e António Vieira, no ser-mão da Epifan-;a·,- coNtin_uam tão atuais
como
nunc·a.
Dizia
ele: 11 Não
nos podemos sustentard'outra
sOrte,
senão com a
carne e
san~ue· dos miseráveis
fnd"'ios?
Entao eles
são os que comem
gente? Nós, nós somos
os
que
-oS-'"- imos comer a eles". ouando
se ret:i r a a terra e
os
me·'ios
de'· sobrevivência
a um índio,
como foi feito com os xokleng,
Ka i gang e
guaran f ,
que nome
poderemos
dar
a
esse
~.proced_iment?? ·

_pre:-

0

,
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nobre Senador Louremberg-NUnes
Roch?.
._
·' __ ~_·-· -- __ _

O
SR.
LOUREMBERG
NUNES
ROCHA (PTB - MT.
Pronuncia
o
Seguin-te discurso_.)Presi dente, Srs :' · Senad6r'es, __, _ Souum entl,lsiàSta-- ·_da
integra·ção
-uni vers'i dade-ernP'f'l3sa ~ --por isso
acredito ser indispensável que
as indústrias brasileiras
esc:abe 1 eçam contra tos como-as-_- un.i vers i daoes e
os ---i riSt i tu tos
do · Pa f s,
pa'ra
i ncr'emerntar a
re~1íz~ç~o de projetas ct~·J:?_es
qu1sa _ tech'lca
e cient1f1ca.
visando tornar nossa· ·pr-odução
mais COmpetíHva·.
dentro tias
mais
avan-çadas
conqui s_tas
tEknoiógic~ts-~
-.. ---

sr.

questão indígena no Brasil
é tratada,
Sr.
Presidente e
Srs.
Senadores,
sem a menor
consideração. o -drama dos
ianomami. em Roraima, tipífíca· a
1entidão da_açã9 públic~ •. que
e sempre d1r1g1da ao m1n1mo e
ao c i rcuns·tanci a 1 . No Governo
Sarney, esses fndios viram s~u
- -P::a is ·de recu-r"'Sos e~c-Çlssbs e
território
perder
um
qUe a"l nda · f?Or c i ma _vê ' cr-ésce!"'
considerável espaço. graças às
·a distã"nc1a _g~e o··sfepara_dos
riquezas que abriga
em ·seu
pafses
)AduSti"-_i~l i:;z:ado·s-.o
subsolo;
no Governo Collor. o
eras i 1 é
urri ·exemplo de nação
pouco·qJ.Je se fez no
est~do
é
que pr-ecisa ctesesper·ada:unente
i ns·; gn i Ti cante perant~ o vulto
e1ue ésse
casamento· deCerto._
das
ne·cess idades
e assuntos
Acreditamos CJue· a 1 n,tegração
fundamenta;- s,
como a demarca---se é vasta ti tragéd_ia_ dos xo- efetiva
entr-e as emP~eSas·e a
ção de terras, que não aVança- "KienQ, não menos dramática é a un-; Ve_rS_i da de' 'é -_seguram·ente_ um
ram um úníco-milfmetro.
· ·cot'idição ·ctos çafi.!~Os, remanes- dos brii1cipà1s · ·cam'l.nfios ---Que
centes da Guerra do Contestado )eva_m~à moOernlzação,
à ·+~efidesde 1947, Conipartilha- Ciência
Nesse
contexto,
o drama dos que,
--ãso'fist·'iç_"ãção
Des- tecno 1 óg (,ca . .
xokleng, kaigang e guarani não- rain a r-eserva--com e-les.
-··
chega a sensibilizar aqueles cendentes do cruZaménte de neque têm o ~oder da_ decisão.
A gros e índios. e antropologiNos pa-íses des_etwo·lvido.s, a
explícita desconsideração está camente considerados um grupo
pa~ente em ~odo~ os
episôdios étnico. eles foram assentados demanda 1ndustrial é fator· imoco r r i dos i!!_ O l cinQo odes se~ . ai) oS na_ área para resolver um pro- pórtante-pàra o O:eSenvolvimefnna- serra
do t.o da peS'qu1sa purà e _aplicada
todos em QUe os 1 nd i os vem l_ u- blema de terras
tando para
ver· seus ·afréftOs Mirador
e pro~uzir 61iméntos nas universidades.
No pa-ís.
do Posto que tem enormes di :Fer§l_nças So-reconhecidos.
Qe __ q!Je __ outra _para os i.t"!t.egra!""ltes
de-forma
i nteroretar.
Põf' exem;;;- Indígena Duque de taxias. nome ciaís,"_- _há -- qlJ_e· at_end~r
reserva
dos sénVo1Vlmen'tO'--êCdn6mi co~-- e -ao
pl õ, -1 nfórnl8Ç:6es dando" cc.,ta -_of i C ;·;::·l_- da
pleno· emprego das gra-nde-s~ m-as.-·ae
repasses anuryci çqos que ·_x'?v )_ e~g. _
nunca chegaram a seu destino.
se~ traba1hadoras da
base da
e a
ma 1 excl i _cada questão da
o
acordo foi fel to com a in- pi râmiôe-_- socf2i"1. -A buséa de
comerc1alização das maaefras· terven_iência da ·Funai, maS por estratégia Para _at.erider ê;-s-·pe.
cul'laridades regionais envc1ve·
que seriam extrafdas antes da
nao
serem
1ndios,
hão foram uma cadeia de pesquis"a-5 em ·Que
inundação da área?
-co_nslderados pela entidade,
e as -tecnologias ··de--ponta ··são
transformaram-se
em
pârias
É fato _-qlJ~ · a _c_ons,trução ___ da so-ciais. Não tivera·m direito ·a apenas uma p-arte--de- trm:-~co_t1jtmrepresa originou-se de -declSão _nenhuma
indenização.
ficaram to muito 9mplo- de inVE!Stl'gatéCI)i_ca, ·to'!199a _- ço_. ~E;!mpq do _expostOs aos cbnf 1 ; tos com 05 ç6es a. s~rviço- do 'e~fpaço so~
reg1me autontar19:_~.
portanindios,
que viram seu espaço cial to.t_al. Deve o ~o"\rerno 1n~
to,
sem ouvi r as. partes 1ntereduzi r-se cons i deravei mente e vesti r,
fundamen'ta 1ment-e. - na
ressadas, seja inc;l1o- ou
comu- _deram ao que antes era uma re- pesqu1sa oãs1ca.
_bem c·omo na
ni da de
a
ser presumi v e 1mente... ] ação fr_a terna. umã
conotação educqção.
beneficlada por ela. Tanto asde bel iQer~ncia. Até_hoje con-,.
sim que o Prefeito _de. Ibi rama,
t 1nuam orfaos de oua 1 ouer
as~ab_e_fuos: qu_e -héL mu 1 ta corrfroHe i nz Sche_i_df;!m,:;mte 1 ,
á- época s-i st.ênc i a dÕ poder- Pú!=> 1 1c_?,
vers 1a e_ contrad-i ç.ô~s no me; o
da
obr:-a_._ guesti ot1QI,.l q_ pr-ojeto
Ci-entifico e U-tl_i_y~__r::sJ i.ár-i·o soe manlfest_ou_
suas
dQvidas- t;>re esta questão~
EntretaHto,
quanto à
sJ.Ja· ef i c; éru:-; a e -oSr.
Pt"'es 1dente_, Srs. seriado-· devemos
reconh~cer . que parte
po~uryidade,
mencionado ._os ·res. não podemos
admitir
que_da P.esquisa ~~si·ca j_~_ e:;;tá e
preJU1Zos
acarretados
pela-- persistam~ no Bras i 1.
qUê se dev_e conti_nuar,- a
s@r<yi-ço do
barragem, decorr-entes oas
supretende Um9 nação- moderna, setor
empres_ar-ial:
à medida
cess í v_as_ e_oçt}ên'l;e._s · qúe t_i Véram com 11 i ti da vocação para o pro- que Cr 1a"· novos cOôheC'fmEmtcis e
lugar· dur:ante su2:1
conStfução.
gresso.
situações
como esSa C:Ottf _i~s-o opÇ:õe_s -_ôe_,_apticél:ção
qUe hoje
denunc1amos.
Queo n_a. indústr 1a .. Noritmo_ã_t__uªl,
Ministério Público aVO'Que a ~i a pesqulsa deS]:!nvo_lVfC:Ia· rt?-:uo r-ompi ment_o da ensecadei r a a barragem de terrã
utilizada ·o exame do problema para in~- rliy~rsjdade é prat-ieatnénte ítar o Execui;_ivo a cumpr1r suas naproveitada, Pofs não mahtétn
para
desviar
o CUt:'so--QO: rio
obrigações
constitucionais no o
de\iidP rela,_çionamento-_coin e
durante a feitura
da
rep~esa
à
proteçãc
~ aós aplicação tecnõiOgica. Á ·unipropriamente di ta_-_;..: caüsou da- -"tocante
i nd i genas.
O que na o se pode v~rs i dad,EL...._ deve_, est~r- ?tenta e
nos nãq apenas aos
reg-1 o na is,
tolerar é que o progresso seja v1ncu1ada as dem.arrdas_ d.o $!=-J_or
mas
partic_ularmente
aos
promovido
a
um custo social produtivo, le.vandO-s.~--em conta
indios_. Aqu~les foram prontaque a ciênCia_·se _ süStenta
de
mente
indenizados,
porém os· dessa magnitude! (Muito bem!_)_
fato__ na área tecnól óg i ca. Essa
indios vir_am-se -despojadoS_. do
pouca que
lhes restava e;-·em
OÔ
PRESIDENTE (Pompeu de 1 í gaçã.o-:- ocorre e_ é i ncent. i vadâ
raras ocasiões, ressarcidos. o· Sous_á)- ,;.. Co~cedo a pa 1avra
ao nos países desenvOlviOos.

e
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·sR.

7714

. Dezembro de 1990

DIÁRIO-Di:LCONGRF.SSO NACIONAL (Seção H)

Come exemplo, devemos mencionar o caso _da secretaria Estadual
de Ciência, Teénologia e

Oesenvo-1 vi me_nto F.conômi co, _que
assinou
um acordo Cjue dá ao

microcomputador

do

Detec

da

Fiesp/Ciesp
acesSo á rede de
comunicação _de
dados
Bitnet,

que
integra
uni vers 1 tá r i os ao

mundo.

A

centros
reda·r
do

l i gação a essa r·ede

assegura posição

privilegiada

pleito.

Trata-Se,

reconheça-

mos, de algo rero entre nós e
a ta 1 'ponto q'ue mesmo notár i os· adversâri·ôs db- PreS i dente,
como
o Governador eleito
do Rio, Leonel Brizola, vieram
a · púb 1 i co--- e 1 og; ar _esse seu
gesto.
Entretant_o,
e
para surpresa
gera 1 , surge agOra, na ·1 hlprensa e em a 1 guns se tores d_o_ me i o
po 1 í ti co, cu r _i os a
interpretação_ do. resu 1 ta do
e 1 e i tora 1 .
segundo essa_ av_a 1 i ação, o Presidente
Fernando__ .Collor teria
perdi·do .a~ e·l_eiç,õ_es. , .
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be di a ri emente o_s_ ma·i s- di versoS- -po 1 i ti cos . Não se engaj Ol.l,
porém, na campantia, __não se associou-ao·candidat-o_,
não fez
proselitismo
de
qua1qver
natureza.
No segundo turno,
inclusive,
para
evitar insinuações desse tipo,
radicalizou
sua neutra 1 i_dade: não recebeu simplesmente ningaém.

Bem, $~. Presidente, Srs. Senadores,
fiz
este preâmbulo
para chegar
ao tema· centra 1
deste meu discurso~ a pr-opalaaa frente dos governadores de
tas científ_icas e tecnológicas
opos 1 ção. Este..- o assunto que
e o estado da arte dos proje"ocüpol.f . os· . espaçós noores _qo
tas, dentro _de_ um vasto un1"'"
Ora, se o Pres i de_nte mant_eve- noticiário,
nos
dias
verso de dados estratégicos e
de altfss1mo t'lível.+ ·
se.neutro no pleíto ----e ·parece SubseQüeri"tes- à el.ei ção.. _·
não haver
dúvida _disso - não ·
O traba 1 ho da Urii camp, i ni- Pode ter venCi do ou perd_i do as
Há. aí, vá r i as i mpreci s.õe:s.
ciado em 1987,
ganhou_ enorme elei·cões.
Se-rtãó-feiz· p-r·a·s·e·i;impulso_ em 1988. ca:m.a reali~ t-;s-mÓ'pcir ninguém, ·não pa"troo que vem a s9.r Propr--; amérlte
zação,
em Campinas,
de uma · c 'i nau nenhuma candidatura, não um "governador
de oposição"?
fe1ra
onde a uniVersidade co- ··-se·.envolveu em nenhuma
_dispu- _Governador
é a 1 guém qu_e está
_e;
pOrtan-to,
na
locou à mos~ra perto de duas ta.
não pode comemorar ou la- no poder
situação._ se dl verge do Pres lcentenas
de processos e
dé mentar rienhúm resultado.
dente
'dá
'ReP:úbl
.i.ca·,_nem
por
produtos
tecnologicamente de
-se as -di fi cu 1 dade.s _ec0n6m i cas isso _deixa· ·de qividi-r com ele
pon_te
e
disponfve-1s: '_pa·ra
a
indústria. D resuTtádo
um dZ hora· -p-resente for_n_a-ram psi- as responsabilidades do Poder,
trabalho
realmente' integrado; ccUoglcãrflente ··mais-a"traehtes, espe·c i a 1'men'te em se· tratando
os cursos de í :xaram d_e Ser pre- em alguns estados, o discurso_ ~~s~~. regp'!l~. f~de:_r_a t.1 v o c~~o o
parados
de .dentro, para fora, oposicionista- e isso é o que
Hoje eles co_nsu1ta-m 'o"S
inte- efet i vam~:fnt·e' l;larece ter· ac.on-'
'E mã-1s: o fátO __:de_d;vergtr do
resses
do públicO externo a tecido-, ~a derrote não é- peses- Presidente da
Repúbíica
não
quem a Un; c'ainp dest 1 na os
re- soal do P.r_esj_den_te. O CIUe
lhe dâ o direito de usar _essa
sultados de seus trabalhos nas teve _em jd.!;Jo, nesta campanha,
do divergência
Como
inSt-rumento
áreas de pr-ojetes-. de pesquisa nã.o .f_ot --o pr·ojeto poi.ítico
Governo, Coll·or. · n
eleitor· de-desestabiliz-ação do·procestécnica e cfentÍf1ca: ·
mqb1_li.zou-sEl_ em_função_.oe r:ea..:. so polf'tic·o e_ administrati.vo.
Era o qué tfnha a" dizer,- ·sr: 1 i daáes reg i ena is; de proj _et:os Governadores e Pres.i dente· da
P_residente. (Multo bem!)
· que JUl~ou· mais adeQOados ~ara .República são sócios do
poder
seu es·!~:ç:Jç· .. '.r:e;.st_e._rrJpme,nt.o.
e
-da
crise.
São
todos
O 'SR..
PRESIDENTE'_( Pompeu de
· ~depôs-; ~ãr-ros do_ vOto PóPU íár e
Sousa) - ÇoncedQ-_ a palavra a9_·- A el_eição no Rio oe_·v~:neiro·, 'dividem, oe-rante a Na~ão·e ·penobre Senador- Odaci r- Soares·.
por exemr;!)l o·- onde_ tr·_lunfou um ·r ante a
hi,st-ória,
uma mesma
adversár·,·o do" Pres i denté ·-..:..·foi · responsaôi 1 i da de:·
a de ·conduO SR.
OOACIR. SOARES (PFL- amplamente
c-onsumida
Pela· zir os destinos da p~pvlação.
Rb.
Pronúncia
o_
seguinte temátiCD
local.
A esmagadora
discurso.) ·-· Sr~ _Presidente,
vitória _de'lk1zoia, ·já no: priOl.lal
hoje,
nesta conjuntura
Srs. Senadores, a Nação acabp.- -meiro
turno,
teve
como de
imensas
dificu1aades,- o
de acompanhar o
desfecho do respor'!Sâvel 'ô ···a·tua'l
Governa- "conlt:ko'mfsso número -um- éiquele
segundo turno eleftoral em di-' '·dor, ,cu~ a polf·trca ·Cfe.seguran .... · que· ·o·re·cede todos· os outrOs
versos
estados da Federação.
ça publ 1ca fel· ·duramente ques-_- parp um governante? Não vejo
Foi a primeira eleição sob o t:ionada pelo candidato do PDT. muita ··--~diffóJl'dade ·
em
atual Governo, em clima de 11--~ D1ga-se que o_ Governador_ Mo- responder:_ · o
comprbmisso
berdade plena e
amplo- debate· reira
Fr"an-co teve a lrifellci- pr1oritário é com a gQvernabide idéias.
da de de_ ver- a campanha. e 1 e·; to- 1 i da o e
do
Bras i 1 .
E e 1a que
ra_l _ i naugur_ada
~::m me;-o a L!ffiel.
está em .Jo9?,
epidemia
de
seaües
ti"
os,
·
·sem
E não_e só. Ress~lte-se. nes~'
·· '
te plelto, uma
caracterfstica precedentes.
~s
dificuldades económicas e
especial,
a que não estávamos
sociais são de
tal
ordem e
que,
Se não houver
h i s.t,or i camente acostumados:. á' _o Pr'eS-i dente -c o 11 or fó i per- rtiagriftude
neutr.al idade do Po·der Cen·tral . ..; sonagem secundário,
no
ca·lor União e harmoniã-entre·-os -goé
simplesmente
dos debates. Não se ldentifi- vernantes,
0
Presidet)t_e Fernando Collor' cava Com QúãrqLiér· 'do·s· cand'ida:..
friViável a aamifilstr-ação· deste
·país.-I
· · ·
recusou-se a co 1 oca r_ -a máquina tos
e não mantinha ou mantém
administrat-iva
a
serviço de vincules corno atual
ocupante
qualquer can_didatura e portou'-] do Pa'láci_o Guaha_bara.'.
Mui to
Fe11zmente,
os· governadores
recém-elei~os mostram-se ciense como· magistrado na disputa.· pelo contrário~_
O fato de haver candi da t,os
i;_ ·
tes
disso. A.tal "f~erite" não
por ___ nenhum
oentificados com o seu ideári0' Portanto,
é' iriiProCe"dente· su- foi confirmada
Parece -exiSti r apenas
- u-que é legftimo
e,
mesmo, por que o Presidente foi
der- de 1es.
em
alQumas
mentes
menos
útil ao processo- não lhe al- rotado no Rio. Não fo1.
terou
a.
atitu_de
de·
sehsatas.
O Governador eleito
PaulO,
L,uís
Antônio
imparcial i da de.
·
o
mesmo
Ocorre noS
demais _de ___ São
estados. Em __ São_ Pau 1 o, __ por
e- F 1 eury
F f 1 hQ, _ não apenas gaO Presidente não fez prosel i- xemplo, diz---se que o- Presiden- _cantlu-que não integrará frentismo eleitoral, não envolveu te apoiou Paulo Maluf.
Não_ é te
alguma, como ressaltou seu
o
Estado na disputa e - o que verdade. o Presidente apenas o compromisso com a .governabilié ma. is importante ---' não a 1 te- ·recebeu, em meados da prime iro dade do Pa f s . -o mesmõ a·co_r_reu
que
rou
seu projeto
económico e turno, em audiência no Palácio com o Governador-do Rio,
administrativo em
função do:o~:- como, __ ali'á~_L __r_-eCebeu e rece- re_duziu o tom opo~i_c1onist_a de

no

intercâmbi~

de informações

tecnológicas a nível
mundial,
permi t 1 ndo conhecer ·descober-

ª
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t$ndo em· vtsta .fi. mi n}1a COJ')_Ch,J~a
na Assembleia_Nac1.ona1 Co.n.~:t.l
todas_ as de_mais. O _ef_eito.·ct·o-. tuinte,
quando- fui" o def~nsbr
Entretanto,
prossegue
o mj_nó, nessE;' assunte;~,- -é- c_1('lr_o e da_q_ueles qu~· boíe ..sãó tl}.argina-_ . · · · 1 i zados pe 1o·- aõve·r:no .FBdet'P1 ,
noticiári-o ._em
tor-_nQ ~da
t_a 1 int;:!vi 1;.;i.ve·1.
"frente
de governadOres ~de
comei_ aposéntad_ôs_, _de!: fi c i eo.t_es
oposição". _Com que objetiv6,
O ··· fuii.u··o tóngresso -- do . qua 1 ffsicos e Servidor-es püblico_s,
não se sabe.
te~no_a hõ~ra de,fazer
parte, não possO deixar de _dizer,
reeleltO .QUe fUl Pelo IÍ'leu"es- nes:ta
ca:sá, ·que ·aguarão".~. corn
o cert·o- ~~-q"ue a pr--oposta ten- -tãdõ ---terá p·ape.l
de relevo muito entusiasmo, _a reuniao de
de a -di lu i r-se na própria rea- nesse. proçes_so. Cabe.:.1 h_e _vl a- J.oQ:o _maJ s. do êo-ng:resso N<;!_i col idade política_ do_ País. ·o õTpzõ:Jt:a· __ governabi 1 idad~ dó ftãT;--porque tenh_o certeza __ . de
Pats. estimulando (e mesmo to- que _a- consc.têtJc-; a do Senado
tema. SL:JrQe _~~starnel")te quan?o_,
por 1n1c1at;va dO GOverno Cq·l- mãrido) in_iciativas de ent~ndi -t:al.~ç_á- m-ã{s. Qlfo.·e~_i-t&o i:;!'ª{ffii1o r, os mais express.i vos seto- mento social_ e _po_l ítico··que t i remos,
em nenfiuma· h i pote se.
res da sociedade a~ticulam-se çie_rrotem o~_____i_nim_igo co_mum da que O. ve_tO . pr:•.es i démc._i a J _ ..s.e~ a
em um amplo entend rmentO nc;t- __Crise· __ecónômitao i·mpéd1nd_o f!l?_f!_:t;j_dp nessa. _c;IU~~tão_,_ maraylcipnal,
que estabeleça as co- que ·produza -'estragos
ainda 1hosamente àbo,rdada -p.e1 o no-sso
tas de sacrifíci~ de' caca um, ma i ores.- .
. : no
·
-terr.eno C.ompanhe i _ro A 1ril i_ r _G,?~Qr i_ r{l , . _cpm
para
que o Pa.fs atràvesse _com psi co_~sdci a 1 .
a autor i Cja,d_e__ c;le __gl,Jem fur\ci.on:ou
rapide4 e a um _custo _s·oc__ial
como· Relator na Assembléia Namini mo os meses mais duros .da --~ . mfS.Sã9 :.d.e ·Que e"stão i nveS- ciOnai Constitüin:te,
a mesma
crise.
tidos O!? pol i_:t·icp.s, n~ste
mo- autor i Q~c;l~- _ que.- . o. cor:t~_\Jf: i u a
mento -histórico, não autoriza ser Re1ato~- nesta casa
nos
Os governadores ele.itos. in- bravatas ou desafios
inúteis: projetaS, de_ 1eí oue re5~1táram
dependente de tendência ,id~o- __ p~. jnstan·te J:'"eclama _diálo90. noS ãbu~fvos v~~6S-de Sua Exlóg1ca,
irão se defrontar com et"'tend;r.n~nt6; ·narrilonia-.· só· as-- celênCra.' o S~ht)Ót,.. Pré9i_d~nt~
uma mesma r.ealidade:
a _c;rise s,im atravessaremos as d_ifi_cul- da. Rep(!,Q_~ iça._ ·_ ... _
..· ___ . ·• ..
econõmic:a. _Nos
termos em q~,Je ___dá-deS_ que _aihda
restam· para
a i nda se
apresenta,
a dr i.se superar a
cri se .econ_õrrd _c_a e
Meu eAiuslas"md,'.Sr. Pr€.Sídé!:ndificulta (ou mesmo fnv.iabi.li- rf?CQnstrui.r este Pai.s- a mis- te, · nãp cede d·; ~h 'te -do .esp8nto
za)
projetas _ económico~·-· e s_ãO___ qe __ · todos
nós,_ hpmens a que me _eht_re~uei naS ült:Lmas
administr~tívoS. CQin ·um quªdro púl;l_licos.- horas,- Ccim-a·_-v_,:$.iíZ!.'do_~ <P'resiinfl"acionáriO aindci agudo, -não
der'fte Bush- dP_s- E:s:.tadoS __Un'i'dos
há como p 1anej ar um pa f s ou -um ~-~r-a ~que. tinh·a- a i:l1z-er; Sr, da· América dO Nor-te, N.unca _vi
estado. Por isso m~s~o. o Pre- Pr"es i deot.e ... JMu i to .bem~) ~.
coisa· tão eStranhã
nJ!l~·.mJ.riha
sidente Collot_eleQeu o combav-ida, nunca v·; coi.sa§ .tãQ. este à i nf 1ação como meta _oúmero :_,0~ ..SR.
PRES-ID_ENTE ( Pori1J:?e_u de pantosã.s. no:- exagero _da.. ·seguum de governo. Não um co_mbate SOUsâ) . - 8ã.. a 1nÇia tr:--ê$. -_c;iradp::- _ q;mça, no eXágeró. da "g'r,qr\Qeza
formZ:l, mer.amente_técnico,_ mas _res
i.nscritps.
Etit"retanto, o de uma' potênçia ·capita1ista.
um combate obsessivo, -_di utu_r- -tempo é escasso.
Consu 1 to -se no exemp"l o de hum i 1 haÇ:ão · ·trano, i ncansáveJ .
_ S:. ••. ". Ex~s. ,os Q::'~dç;>re.s. j nscr: i_t_os zido ~2LAm_érica ,LC!'-,..ti,n9.·
insistem _na __ sua _inscr.i_ção.
ele
f.. portan-to ;----mamé·nto '-âe áfi rA
i nf 1açã'o,
entre
nós; 'v"ez
que ainda temos previstas
tornou-se .. ma~ s que l.!.tn. rn.ero _çj_I,JªS ~~s~ões, ~>'.tr?lorO.t nár i as. e maç~9.•. -n~õ.é.._f!t9~~nto _...Oe_ ~ga
problema_ económ_i co:. tornou-se a sessão do Congr~s_so_ Nac_i óna 1 •chamento,
na o _.e momer.fo ,r;l$ _se
um hábito,
incorporado
aos de~e real'izar-se_ daqui· a_ u_má ar:rástãr ó_ pe_í t.o,_-,n_C2 .chão:,·,._E o
usos
e cos_tumes da terra. Em hOra,
à_s
18
t')oras e
30 momen:to cte o_ Ccingr·es-só Nac i _o··
·
torno dela, erigiu-se toda uma minutoS.
na 1, agor-a- éõi~riJ&.P..-do Senapp da
cultura,
que contamina, como
Repút51 ica, rêãTirmar .6" seU esmetástases. o teci_ do da eco no---~- óS · óc.ª-.dores
i ns'ê::f- i_ tos_ s.ã.O ·.' pírito_ dé coragem~ 'de réSP'õnmia
do País. As- di.fi_culdades pela or-dem de 1nscr1ção: Seha:- sablT.f-c::ia.d.e ·s·oc;:ia-J·, ;_de Qe!;ãejo
qu_e_ o Governo. Collor _hoj_e ___en- çiQr .. A_rjjir· Lândo.;, S_enado_!" _C_id -de. Uma_ ,VêFdaãei f.,__,jU~ttça _ ~so
f.renta
nesse combate decqrrem S.abó.ia ,d_e _-c_é;lr\('al_l"!o. "e.- ,Sehad_or e~ a 1 , . di ze.ndo . ,na_o. ãó --ve"(Q do
Presidente.
·:·
justamente dessa cultu_ra. pre- Mçírc._to. Ber:ezosKi__ .
sente
ent.r.e no~sas
clê;1Sses
produtoras
e
entre
os =~Cqn~u 1 to
ã.Ós sr·s. SeÍ16doi"'e5
c_onsumjoores.
_jnscri. tos-, po_rQu_e temos _ain'da
56 , vi rn à ·tr_i
·sr Pre·s·ique
rea-lizar
· sess-ões
dente, só
1nsisti
diante- da
Há,
pcis, ãl9umãS trerites de-_e.Xtr'aór_din.âr_i_as.
para
efe-ito paci_êncH~
de V. Ex .a, para deibatalha, a reclamar,
simulta- de
vo·;tação
de m.at.ér::ia de xar minha eosição· muito clara,
neamente.
ação do Governo-- a urgência.
v~~~n_do "nao_" logo mais ..
frente econômica
propr1amen~e
dita (com seu_ vasto repertório ·O
Sr.
·Cid
Sabóia
de
Lamentave 1mente
_o
votO é
de medidas té'cnicasL ç frente CarvalhoS.r.
Presidente, secre"t.o..;_,Góstaria ·Que a· Náção
politica
(com a indispensável goSta·r'ia· de_ us_ar dc8_ palavra
acompanhasse o meu sentimento
tarefa de. deT i n i r a _-d f v i são de .Não ·.exceder.~J, "tr:ês mi nu.to_s , . no e, _ac1ma de tudo,-~a min-ha desacrifícios)
e- a tretite Psi--- i"rfâXi(ilo, quatro_mi_nut.o_s.
c_~_são ·bem consonante ç:om -_o_ que
cossocial (a _mais
importan.t.e,
f17era eu na Assembléia Naclopois trata-se_ daquela inc:;u_mb_i- ~ .[ -qu-e.staofi-xa~Ção
uma nal
C_onsti tvint.e:c-- -.·
da de extirpar do inconsciente pqsiçãO,_ que não- posso_~ d.eixar·
cole:tivo .
a
.cultura -9~- ,C:Prls1g_n;;~r _ ne_~_s_~ __ l_u_t_a que
Er a
o ~ue tinha a diZer , -Sr-.
inflacionária),
tioje s_e trava no~C<:mgress:o Na- President~.
Mui_.to .. ·abri'Qado
ci-ona 1, no âm6i to- ·oo .se-nado.
P~l a paclenci a.·Os novos e lei tos.
_especiàlmente os governadores, que tem
O SR·._ PRESIDENTE_ ( Po_mpelj :de o SR. PRESIDENTE (Pompeu de
função e~ecut i va preci sàm Squsa.) - ConcedO- -a pi;:! l"avra. a ;;_o-usa) - Consu 1 to o. nobre · seestar consci ent i zados_ de.- a 1 go V. _ Ex.~, nobre Senador C_i.d Sa- -n-9--dor AI\Ji r
Lando _se pr~tende
simples
e
decisivo: .. _ .e.Sta bP_.t?, OJ~---Ge:_-rv.â.lho.
·
usar .da palavra par· brevíssimo
guerra contra a i nf 1ação nã·o é
i nstan~e,
tarefa
~pena·sdo
·Governo- _··~o·
SR·.·
ClO _ SABÓIA _ DE
Federa 1 . E de todos e de C~da '"CA-RVÃLHO TP.MOB--- C~: P:r-onuri"ci a
O Sr·. Am-i r
E~-pr~t1um.
Reclama
ação conjun:ta e O .. SegU.inte · discur-_so.-) ~ Sr .. saria, evidentemente, usar ao
dec1 si va. o eventua 1 fracaSso P.re$ i d~_nte e
Srs.. - Senadores-, menos
o_ tempo que ·o Regimento
seu di s.curso· 1 ogo após a aber ...

tura das urnas.

Messe

co_mbate inviabi 1 'izp. não

_apenas a gestão

federal,

mas

bGna .-
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me confere, se·v: ExA assim
permiti r·.
·

o

<

Submetidas

~o

exame dos.Tri-

buna iS Super i o-re_s ~ 6 anos

de"'!'

Quarta-feira os

regularização
do
imóvel
em
lidee,em especial·,
para a
solução
.das
questões ainda
pendente_s s_obre a desapropriaÇão_ do 'mesmo" .

p·ofs foram as sentenças. reformadas, no tocante aos ·valores
deCidindo oS
Sousa) -V. E~~
pode usar
o indenizat6rfOS;
tempo,
mas iremos ultrapassar Sr_s. ,_Mínjstros pela sua_ redusr. ---~PreSidente. sr:s. Pa·r-ra·o·horário da
sessão do Con- _ção em 40 .. 5-0% e s.em di rei to à
--es·se
gresso Nac i o na 1 •
- -·correção monetária e
juros. mentares, reConheçO"
Observe_-_se que a
apre c fação feito
teve ·inf_cio ha'36 anos
0 Sr. Amir Lando- Sr. Presi- dos. _processos pela Ins_tãncia passadoS_. em condições comple.QC_o_r_reU.
em média,
tamente dí versa·s das at_ua 1mendente como _o r'ibl:5re
SêlMador Super i o r
ho'sso· País.
·Márcio Berezoski, de Santa Ca- dez anos
após a
ava 1 i aç·ão te vívidaS pelo
Hoje - .espero - uma: i ntér-véntarína,
pretende
fazer
uso pericial.
ção estatal_. dessa natureza ·na
breve
da pa 1avra.
cedere i ,
poraue os ll'ltimos, um dia, se- _ Retornando ____ os ·processos·. à domini o privado- receber-i a 1merão os pri me}rós ... ·~·,- -Instârtcia de "or·;ge_m,. séhtif-am-. diSta repUlsá t:la
Sociedade e
se os __ desaprQpriadqS_ vft_i_mas .. da i.mprensa, que se colocariam
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de de __grande inj_u_stiça, levando-- d_e .imediato·a favor dos desaSousa) - Concedo a palavra ao os a .perSistir no 1nfuito de· _prop-riadoS injustamente.
nob_re
Senador
Már.ci o reaver· suas ·propriedãdes ··ou·
receber uma indenização_justa.
Hoje,
sopra a brisa da Nova
Serezosk.i .
como determina a carta
Magna. Republica com sua propalada
busca da justiça social e_ resAtualmente,
encont~a-s·e_ .trape1 to aos qi re_i tos
const.ituO SR. MARCIO aEREZOSKI (PSOS mitando,
na vara única da Jus- cionais e civis. . Se ... P.ronunci~ o seguinte
tiça
Fed~réf1
_de
Jo~nvi11e,
uma
d't_~curso. ). _
Sr. Pre~idente .•
É com ba;Se ne?sa nova menta~
Sr~, Sen~dores, ocupo
hoje a ·ac;::ao ord1nana mov1da por. _um
nosSas
trlbuna para denunciar um des- numero ___expressivo de desapro- lidade introduzida nas
institu_fções
·através _da nova
priados,
abrangendo
cerca
de
man_?~- cometi do pe·1 a Untão,
há
60%
da
área
total,
pela
qual
é
or-ganizaçãa:_constitucional
que
36
anos,
contra
70
reava1 iacáo dos venho'- re1v1ndiear das áut-oriminifund1á~ios - pro~~i~tários ple_i_te?~d_a,· a
dades ~- const i tu 'Í das
do _ nosso9e as · gl eba.s _ de __terr'a. co"tl'f. imóveis- e uma justa irideniza- Pais
justiça e
reparo -a um
. danos
ar:ea de 7.614 hectares,
loca-:-· çil'o pelas. . per_das. , e
erro
cometidcs
·na
Histór-:ia'.
sofrLdos·.
·
11zadas em Papand_uva·_ e TrêS
Ba_r:-ra!5 - se . _ sobre as qua i_$,·
Essa' ~Cã~ ordJ n·á:r a de" r_e·avaMuitos .. dos
des-apr~priadO!!";,
fo1 _insta1ado o Campo de rnssendo acumulada que outrora _eram prósperos ratruçao' Marecha 1 Hermas..
· 1 i ação _ es_tá
não
conseguem
com
indenização por perdas e vradores, -danos. porque- a _Uní ã_o_, uma vez reabilitar-se e ainda hoje sobrevivem
às
custas
de
terceiA
área em questã-o_ fo·i decla- emitida _na posse da área. pasrada' de ut i 'li da de pUb 1 i ca pa_ra sou a expl_orar a r 1que·za hat_u- ros. ou suje i tos _a_ subempregos.
·cdndi~ões
dignas ··de
fins ·de· desapropf-i.ação peld_ ral,
devastando
extensos pi- sem
Decret-o n~ 40·.570, .de
18-12- _nheirais, extraindo· erva·-mate subsi~ténc1·a. "
50, Pâf-ciá1mente alte'ra'cto· pelo· e
arrendando parte das glebas
-Í!o:o· or-.- üarbas Passari'nho·,· -oo.
Oecreto-n.ll.__-44:458. de.· '3-9-58 .. desapropri<;~das par_? past.agem.
~
esta
foram
somadas_ 0 u,ras ·o· que. caracteriza enr 1 qrJecl '- Ministro d~ Justiça, pr. Ar.lst·;
des
- Junque i r a,DR.
areas. com um total
de 2.032 .. mento i l.í.c1t.o. pa_ra a Ut;'li_ão .e
hectares,
pertencentes -à em"" 1 ucro
Cessante
para · os Pro:curaQot:":-Ger·aJ da RepOb 1 i ca,
ao Dr.
Cé1 i o
Si 1 v a,
DO.
presa_
estr-angeira
. SOlJthern propr 1 etários. O próprio . Pro,- e
Braz·i 1
Lumber
& Cól'oniza:ion· curador
d.a República em .S.a_nta Consu 1 to r-Gera 1 da __ Repút;Jl t ca,
formulo
o
ingente
apelo
de
reCo.
e
sobre_ a
tttul~ridade Catar·;na·. no'Ofi"CiO n,g, 577,. de
deStàS
não
paira' qualquer' 4-12-85.
djrigido
ao PaFarêm um errO. -hisfórico e
fazer.em
justiça,
a 'i n'da· -que
dúvi_da:
·
· ProcCfraábr-Gerál dá República.
externo_u
a_ sua opinião pe que tardia. a alguns pequenas. porém
.
obrei~os
.agricultoresda
De
1956
a 1961-, o Põdeir pú..: · se--mcn:le o. .Campo de Instrução
, · ·
blico
omit,u~se
de
qualquer para
outro local a ser afere- nossa Santa ca:tar-i na-.
ato capaz
de
dar a entender cido pelo -Estado .de Santa
caO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
que .o· processo. prossegui a.
, ta r i na. -"mesmo porque. durante
a 1 gum tempo, desvirtuou-se - a S·ousa) -- Resta a i nda a i tis cr-i _
ffl}al.ic:Jade
d_o
Campo
_dei,
Instrü__
ção.
do nobre Senador
A mi r
Em 1961;
a União--Pr-Ooõs aS
pertinentes ações de desapr·o- ção através _de arrend1;1mentos Lando.
frações. ·aa_s- d~s_aprOpri adas
~priação
por
via
de petições de
Corisu 1 to S. EXA para saber ·se
elaboradas sem a
observância ou terce i r os" .
pretende usar _da palavra ou se
das caute1_as
legais, ·.tst_o é.
sem e. descrição das áreas de-·- Em 26 de mar:ço de 1986, __ o M1- vai pe~mitir convoquemoS agora
seSsões
extraordinárias.
sapropriadas
,e omitindo _ 05 ,n1st~o dq ~xercitQ __ encamioho~~ ·as
correspondentes
·regiStres ao Mlni.s,tro da Refor.ma. Agraria. fazendo entr_e _ eJ ?:;; . um t:;Jr;eve
que possamos
imobiliários
o Aviso n.ll. 6_1, no.qua1
afirma 1ntervalo, para
·
_
.
. que o _Mini.stério __ d_o_E>,:ército preencher este p1enário ·com ·-ós
. Os processos· jud_1éi'ais pros-.· "não é infensa·ã 1-d~ia. já la- .se-nadores que estão ,no momento - seguiram suç· tramitaÇão e,· a yanta.~a P.e1os·re,1v1ndican"tes, ausentes.
partir
de .196-3, foram f'e:tas. _de uma pe~muta da área_ .o.supada
O Sr. Amir Lando ~ Atendendo
novas avaliações,
através de :pelo -Campo de
Ins~~uçao por
Ex~.
perito
nomeado pelo _MM.' Juiz 9ut~a, ~ser-lhe ind1cada por ao veement~_ap~lo de V.
Sr.
Presidente. .e ente.ndendo
de. Canoinhas, _chegando-se _en- .orgao publico -~eder.al ou ~st~-
tão a valOres-mais rea1fst1cos dual e que seja adequada a __ fl- que o in~eresse comum estará
pa·ra as glebas desapropriadÇJs. -na\idac:~e .. a
que
se destina". melhor set'Vido com· o prosseApenas
no início da -década- de A1em d1sso, no·r_efer1do doC_u- gu 1menta _dõs: trába 1 hos _g_era is
70, começaram a sUrg'i"r as pri- -ménto,
informa o.Ministro Que cesta casa; defxarei para amameiras
sentenças
judiciais. ~avia
_ determ1nado
a nhã o meu pronunciamento.
nas e1uais
foram respeitados,
elaboraçao de. amplo_ e dataO SR.
PRESIDENTE (Pompeu de
mesmo
que defasados, os valo- 1.9ado .est_ud_o, __ alnd_a em execuA Mesa volta a
encares
obt 1dos
nas
ava 1 i ações çao, s_oçre todas as_ a 1 terna -ri- Sousa)
pertinentes.
vas vál1das para
a completa recer a presença; no plenárfo.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

·-gue

r
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da Câmara do_s Deputados,
para
a sessao conjuhta _çhY Çongresso

Naci_onal, hoje, às 18 -horas
_e
30- minutos\· ',de
toQo_s ___ p;.., 6J."'"

o

SR.
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199or.

que
suspende
a
execuçã"o d_o_s
sou_sa) ..;.. A presidência convoo::;::a art.
84 e 89 da Lei .n~
:t.454-,
sesSão extr.aofainárta a, rea11 • de 1977,
do Mu!licipio de Sã-o··
zãr-se ,hoj~ •. a:s 17 t:or?-s ~
4 5 Caetano do Sul. ·Estado de
São

sr·s. Senadores presente_s_ ·_ na mi nu tos, com a segu1 nte_
Paulo.
de
vez que
á ·va"tá·ç:~:cr ·_· . :.: · • ORDEM DO DIA
P~ESIDENTE (PomPéU
comeÇará pe_l o _Senado t? 9 ~-~-- . DiscussãO, em· turno úni cb. do- O SR.
-Está -~.n.cerrada
sunto é . da ma i o r. i mportanc 1 a; Projeto de ResoluÇãO ·n-.2 6-'l. __ ~e SoUsa)
sessão.
a seguridade soc;i_al_,_ .como 'fo'1_
agora expostq pe·l o n_obre Sena·-:- 1990 ( Çl_~resentadb pe 1 a Coml _s_ ( LeVan(a-=-s~
a
sess.3o
_são-de C0nst1tuiçâo, JUStlÇa -~
dor A,mir Gabriel.
17 horas e 44 ~~nut~s.)
Cidadània comO ·conclusão de

casa

---·
d~
_a

às

Ata da 199l!Sessão, .éln 4 de dezembro de 1990
4ª Sessã:o L.egislativa' Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidênciado Sr. Pompeu.' de Sousa ·
ÀS
17 HORAS
E 45 MINUTOS,
SRS.
ACHAM·S5 PRESENTES OS
SENADORES:
Nabor--

0Úri~Or' -· Ã'u'reo Mel lo -,

O.dacir. soares - Rorú;~.1do Aragão
- A l mi r L'ill)Çjo -:·_l)oão M~nez.e:s :-

A1miÍ"' Gábr-ie1 -, Oziel- car-neiro.

carl,os. Patroc1n' o - *ntõni o
Luiz Maya -_Alexandre Cos·te.·
Lobão ·
JOão
ChaQas Rodrigues -.Hugo

Edison

Lobo-~
Napo~

le-ão- Afonso Sancho - Cid Sabóia de Carvalho ~ Mauro Beoevides
.
ÇÇ!;rlQs_Albertc- Lavoisier Maia~ Marcondes Gade-1 ha
Humber.to. Lucena - Ra imundo L.i.r.a .- M.ar.c.o .. Mac1el
Ney Maranhão - Mansuet-o de La-·
vor Carlos Lyra Albano
Fr~:rtcP .. _-:- f r-anci sco· Ro 1 1emberg
Lourival
Baptista
Luiz
Viana
Neto.-. 0w~a~y Magal~ães·
- Ruy Ba.ce1 ar .José · -Ignaci o·
Ferreira
Gerson
Camata
.
João Ca)mon - Hydekel
Freitas
Jamil Haddad --Nelson Carne i ro 7 Ma ta -Machado .
. Ronan.
Tit_o
r.'laurício-.Corrêa -+Se\;l'e- ·
ro Gomes ---: , -F-ernando- Henri que
Caidoso_
.. Màr.io Covas 7'.lram
Sara i v a -- A-ntônj o_ A 1 ves - Póm....
peu de so.usa - Me i r a fi 1 ho Ro_ber:to . Campos·~·-.:-:·. ·_r..ourerilt:.erg
Nunes Rocha-- MarC\0 Lacerda'-

-+

<

Mendes c.a.naie- Rachíd .Salda:..
nha

Cerzi

--Wilson Martins·-

Le,te Chaves- Affonso Camargo
- .Jorge Bornh·auseri -- - Má rei o
Berezos~, -Nelson
Wedekin
José
PauTo
Bisol
José
Fogaça,

O .SR.

SoUsa) -

PREStDENTE (Pompeu.de

A l_ista . de. presença
comoarecimento- de· 62
Srs. Senadores. Havendo número
regimental.
declarO aberta a
sessão ..

acusa- ·o

Sob

a proteção de Deus ,

ciamos nossos trabalhos ..

í n i-

o Sr. 1~-Secretário procederá
à leitura do-Expediente.

Prevê as qiversas infra_ções. à.
1e i ê- ês- · respect i _v as _ sansõe;:.
cabíveis.
Nas di s'pcis i s:·õe·s· -f fna~i S ,_ pr.evê
PARE:CERESa_particjpaçao da
inic,ati~a
pr í vada __·-ae _forma comp 1 ementar,
~'PARECER NO 410, de 1990
,-,_,
cOmo cohcé.$Sioná_ria:·da -presta·-:. Da Co-missão de -Assuntos ção e veneta .de se"ry,i ços Q~< t:O-.'.
'Sociais sobre o Projeto de Teta, transporte e de~ti~o- f i ---Lei
do Senado nQ 354, de nal oos r'es"íduos e na~ produção
1989 .que '1 Dispõe sobre o d~- equipal!lentos e _g,ar-ahtia de--acondicionamento, a· c:oleta, peças e serviços de.manutenção
-P tratamento, ·o transporte para utn periodo ae 10 (d_ez)
após
susPensão
oe
~- a
destinação ·final dos anos
resfduos
-de serviços
de fabricação. Define a .responsa'!'"
11
b
i
1
i
da
de
dos
ó_r_gãos
de
gestão
saúde- _
-m_unicipa·i dos si~temaS de saú.:.
cte e dos._ de sanea:mehto' e pf-e-.
Relat~r: Sena~o~.Jamil Haddad
s,ervaç_ão. c:lQ. '!leio. ,ê!fmbient,e .a,
nfvel muniçioa1, es.tadua·l. e do
Tra--t~: ·o· -refer--ido projetO do
Distri_:to
f,éQe_ra1. _.
manuseio· e·destinãdo.fina1 de
res í duas· - próODZ.i doS. ein. Servl- . ·
O Podero ExecutiVo, por-- ffié:{~ .
ços de 'Saúde,·- potencialmente
geraâores de· risco para a sa~ do f,llinistério da_ Saú.de e .. do
órgão
feqera 1 .-de_ pr.e.servaç~o.
ae · hUmana e Corttam i'naçã'o do ambienta1
devera r.egulamentar
me~ o- ·ambient~-·
esta
lei nO prazo de _6 (seis),
inrcialmente
c1assif-ica
os m~ses a"qu~l deverá'entrar. -em
resíduos d"os serv1 ços de saúde V1 gor:~pos
um ano da
sua
em·, -_lix.o tipO- dom-féi 1 i"ar·, 1 ixo~ publ 1 caçao.
séptico e J iXo' 'éSpeC.i'al,
se-= Sem dúVida; 'trata ·este prbJe-gundo o destino ·esp~cffico que to de _1~i __ çie üm tema_ emergente
cadêí Un-i deve 'ter.
nas
sociedades rnodernàs··- mánejo e destino do lixo ~rbano,
Relaciona- a·Sre'guir os servi- particularmente o-- t·;~o_ esgeços de Sa(rOé~'que'-se; SU)eltam à_ -c~al do~-,.serviç?s_dE!.·:;oaúd7-~-:,
regul amen_taçã:o desta_ __., e; i_,_ su-ê-·s_
obrigações
quanto ~o maneJO Carece o assunto ae uma regodO$. seus. r.e,síduÕ? e as proibi"- lamentação a nlvel ·regal a eções referentes ao -dest·fno dos xempl o
do _que vêm fazendo o~.
mesjpos·:··:
~-:~:-c~·-'--·--'
PC:íses mais oeseny9.!Y1.99~~-~- ...

EXPEDIENTE

"-

-

A_s~~

_

a_dmiriistraç_õ_e~s ..municipais,

~lguns

municlpios bras i leir·gs

obrigadas a manter ser-- ja cori"fam com uma 1~gislaçao
vfço;s. __ r_eQulares ·de coleta, mun_i_cipaT ,· • como s·a·l íenta o._ i:tr_anspor<te e destino _fina_1 _dos. 1ustre Senador T:r~rycisco R:o-1·n_t:am

res íduàS ·tiOs. sérvi Ços~ ·de· saú- 1emberg na justificação do seu
normas Sobre o- Prqi~to dé "l,.ei.
' '
·
manejo .. ·ade-quado dOS~· re_s í du_os
e, :_
eventua1 men-te,
quandO_ ApeSâr da- comp l ex i da de qOé se
nec9sSário constituírem-_se_ em reveste esta _questão, soubé -ó
coiiSõrcloS r-eunl'ndo vár-los mu- 'ExmR_
se·nadó·r _
Rollemberg:
nicipios pã"râ·cuinprimEir1ta das~abordá-1ô~d6"forma· ''ab-r'ang·ente
exigências Oesta lei.
·e garantir soluç5e·s ·específi_-

de, a segui r
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cas pararealidades

tão dist i n_tas como são os municípios
oras i leiros._

Apenas com o intuito de apri--

morar o texto do referido pro-

jeto, somos _obrigados a apresentar algumas emendas,
manifestando
nossó
parecer
favo_rável ao Projeto

como

um

todo.

Desta forma.
~osso
voto é
pela aprovação, com as segu1ntes alterações:

EMENDA N.Q

Dê-se ao artigo 1Q a seguinte

redação:

Art.

10

Para os efeitos

te para, em virtude da dificlJl dade
de ser
determinada
as ta _ . .. .. quantidade
ou
concentração.
Na letra a alteramos novamente a palavra "materiais"
para
"resfduos"
e
substitutmos
a
palavra "infecciosos" por
infectados,
por
ser mais apropriada ao sentido da
frase.
Foi _suprimida a expressão 11 eal
ou Potencialmente
infectados,
portadores
i no cu 1 a dos
o_u sofrendo de doença
infecciosa",
para
si-mpliflcaçã.o operacional, na qualificação
do
tipó
d_e resfduo, lsto e, todo -resíduo, proveniente de material
que entrou em contacto com paciente ou animal. é considerado infectado ou contaminado.

desta lei,
consideram-se
resíduos
de serviços de Na letra b) foi aditada a pasaúde, o lixo e os resíduos lavra "escalpes" por ser mategerados

pela~

ações de pro-

teção e recuperação da saúde de pessoas e animais,

executadas por serviços de
saúde e veterinãrios, bem

como os gerados

~uisa

pela

pes-

médica e veterinária,
pela medicina legal--e anatomia patológica, e pela

produção e testagem de produtos biológicos e de uso
humano.
..Justificação

rial pontiagudo e cortante.

O

O~->->'-'--.->

T

>

-,-,•

o
O

O

;

ihciso
O

T-O

O

O

0

O

IV no
O~.-

O

O

O

0

IV

-os serviços- de medicina
legal e_anatomia patológica.

.Justificação

Por
náo serem servi_ços espeFoi
suprim'IOa
a _ paravra cífiCos d€ saúde, devem ser os
"promoção" pois suas a_ç_ões não serv-iços
de medicina le!:ral e
geram residuos. Foi acrescen- de_-- anatomia
patologica
tada a expressão "pela med1c1- (servi·ços
de
verificação de
na
legal
e
anatomia Óbito)_explicitamente citados,
patológic:::"
para
incluir os· como geradores de resíduos inr"eS í duas oestes serv1 ços. pois fectados oU contam i nados,
são- i gua1 men--t-e de r isco para a
EMENDA N.~:. 4
saúde humana.
EMENDA NJ:); ·2
Dê-se

ao

1nciso 11, -do art.

:2.2 a seguinte redação:-

~ustificação

A primeira alteração é apenas
de
técnica
legislativçL
As
duas seguintes- revertem o tr-atado nos incisos para os art_igos correspondentes,
onde --o
assunto é
tratado de forma
mais específica.
EMENDA

N.s~.

6

Acrescente-se
um parágrafQ
segundo, ao arti~o 5J:);,
dandose ao parágrafo unico, a numeração de primeiro.
§ 2J:); Os estabelecimentos hospitalares devem assegurar
aos
funcio-nários que traba:1 ham no
manejo
dos
resfduos
hosp1talares:

a ) O uso de equipame-nto de
proteção individual;
b )
controle periódico
condições de saúde.

EMENDA NJ:); 3
Adicione-se
art. 3.s~..
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Oiide Sé 1 ê ''Serão separadas e
acondicionadas", leia-se "será
separada e acondicionada".
·
--

'-'ust i-f; CaÇão

de

.Justificação
Consideramos ·necessários -estender aCfs
serv'ioores
intrahospltalares o
que é devido
aos que cuidam doS
resíduos
após- ~ua saida do_ estabelecimento ( § 2.11. do artigo- 1_8 deste
projeto de l~i ).
__
EMENDA NJ:); 7
No
§ _ 3.:.d.o
artigo
18,
substitua-se a palavra
mínimo
por máximo.
úust"i f

1-cação-

A _intenção de autor ~--me 1 hor
expressada
com
a
palavra
"máximo", para impedir maiores
espaços de_ tempo na coleta dos
resíduos.
EMENDA N.:. B

resJduas que
consti:t.uem _ risco
Ttata~Se de emenda redacional
b>o1Óg'lCo por con~erem pa- de ratificação de concordância
tógenos que causem risco_-_de com o suje1 to da frase.
infecção
ou
adoecimentopara as pessoas que
entrem
EMENDA N~ 5
em
cantata
com
eles,
compreendendo:·
~OS inciSOs. _l, II e III passam
a _t~r__ a__ segui nt'e redação ~
a) res f dUaS:
_i rifectadoS
ou
contaminados
aqueles
~ - a claSsificação e seprovenientes
das uni dade_s_ e
paração dos _res f duas por
serviços __ orrde
clientes,
pa_categoria,
de acordo com o
c1entes ou'ar:li.mais têm acesso
artigo 3.?-_ desta lei, a
seou onde haja manipulação- de_
_r_em processados na parté- âe
suas e>.o:.cr-eções ou_ secreções,
produção
('serviço
ou
taiscomo·.-.--.-:--·
unidade);
-

___ ao
final
dO c::ãput do art í-go
1·9
a
expressão
"sa1vo o previsto r_~o
artigo 10- desta lei"~
·

b) objetos pontiagudbs e
cortantes agu 1 has,
esca 1pes_, _ _1âminas de bisturi..

Acrescente-se
ao
final
do caput do art1go 20
a
expressão previamente aprovados
pela
Secretaria
Estadual_ de
Saúde e pelo órgão estadual de
preservação do me i o ambiente".

IJ ~ L i xo sept i co -

Uustificação
palavra
"residuos"
"substitui" materiais para uni fermi zação do texto. Fo_i suprimida a expressão em quantidade ou concentração suficienA

II_- O--acondicionamento e
· l_ndeht i fi cação adequados de
cada_ tipo
de
resíduo, dê
acordo com o artigo 6.2 desta lei;
I I I -- a aPresentação dos
resíduos à
coleta pública
-em condições adequadas, de
acordo com o artigo 17 desta 1 eí.

Ac~escente-se

.Justificação
Trata-se
de
emenda que visa
apenas a
coerênc1 a dó te:_;..:_to
legal,
pois
já se previa a
insta 1 ação de i nci neradtires noartigo
10,
s_ob certas condições, e pelo ar-ti_go 19,
seria
totalmente
proiDi_da
sUa
instalação_.
EMENDÁ

No~:.

9

~o.~ustificação

A finalidade da emenda é impedir que soluções
individua-
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lizados

não

adotadas em

adequadas

detri~ento-da

sejam
saú-

de das pessoas._ E preciso que
antes de implantálas, elas se~am submetidas à aprovação dos
orgãos competentes do Estado.

Sala das Comissões, 29 de no-

vembro de 1990. - -- Al_mir Gabriel,
Presidente .J~mp

Haddad, Relator.~aur1cto
Corrêa - Ronaldo Aragao - Antõn;o Alves - ~cão Lobo - João
calmon - Lourival Bapttsta
.José Fogaça- Oziel Carneiro Nabor Jun1or - Mansueto de Lavor - Cid Sabóía de Carvalho
Odacir Soares.
PARECER_N~

411, OE 1990

Da

comissão

Lei da

c~mara

de Assuntos

sociais, sobre o Projeto de
n~

82, de 1990

na origem),

dos Deputados
(n~ 4.675-D,

que "dispõe so-

bre a complementação de
posentadoria
ferroviário".

Relator: Senador
de carvalho

ade

Cid Sabóia

De iniciativa do eminente De-

putado Osvaldo Lima fi1ho,. o
presente projeto de le1 obJetiva estabelecer nova regulamentação sobre a complement~
ção
de
aposentador1a

previdenciária

de ferroviário

das estradas de ferro integradas à Rede Ferroviária Federal

S.A. (RFFSA).
Em

sua

tramitação na Câmara

dos Deputados. referido prçjeto recebeu parecer favoravel
da Comissão de Cpnstit~ição e

Justiça

e

de

Redaçao. ~e1a
JUr1dlcldade e técnica legislativ~. A
Comissão de Finanças e Trlbuconstitucionalidade,

votou pela sua ~dmi~si~
com
subst1 tut 1 v9.
ouvidO a comissão de Seguri_dade social e Famína, esta votação

bi 1 idade,

tou pela aprovação, nos termos
do substitutivo~
A

rece

visa

proposição em tela nos paoportuna, uma vez que
a consolida r a mul tipl i-

cidade de di_pl ornas 1 ega is destinados a regulamentar a com_P 1ementaçã9 ~ 9e aposentador:_; a

dos ferrov1ar1os.

convém salientar que a complementação de aposentadoria
em causa já -vem sendo paga

pela administração federal e
que a mesma e restrita aos
ferroviários admitiOos atê 3i
de
outubro de 1969. Isto,
allás, é o que determina o
Decreto-Lei n~ 956, de 1969,
no seu a.rt._ 12c EsSe requisito
é mantido na matéria em pauta.
Outro

ponto a destacar é que
projeto de lei prevê que em
,-;,enhuma hipótese previdenciá-

.1 -

ria complementada poderá ser
paga cuffiulativa~ente co~ a~
pensões espec1a1s
prev1stas
nas Leis nJ4s 3. 738, de _3 de
abri 1 de 1_960, e 6.782, -de 20
de

maio de

1980,

outros óenefícios
T escuro f)i?C i o na 1 .·.

É o no.sso parecer.
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co.let.a .. o t.ratamen!o~ '? t.rans-:_
porte e a _des.t i n~çao ·~f ,_f!~1 • do7,
reslduos_de serv1ços de saude
em reunião d~_ 291,11(90.,_, _ ~-

Na oport\J=n·rc:r~..a~~ -rénovõ--~ y·;
ou -quaisquer E-X1:.
meus protestos_ d_e_ _e_s1;JflJ?-.=~
pagos pelo consideração.~Senador -Alm1r
G~_t?f71_~1

'-·_presidente.

É
importante ressalatar o
fato de que o d1sc1~11namento
orã proposto não implica em
aumentos de despesa, visto que
já há regularidade no·pagame0~
to da compl ementa_ção da apo-:sentadoria do fer:_roviário benefic'iadÓ Por· leQislação anterior,
por
parte do Poder
Executivo.

oFkrtJ cAs ó5:Qiao~--

Chamamos- a atenção, porém,
p-ara--a recente reforma administrativa implementada pela
administração-federal, que alterou a estru_tura organizae-;o_nal do SiStema de - Previdétici~
Social. Hoje, p-or· força áa Le1
n.a. 8 . 029 , --de 1 :;r dE!
abr 1 1 de
1990
a autarquia federal que
tratà da concessªo pe_ .b~ne_f_í_
c1os
previdenci-arios e o_ Ihsti-tutO Nacional de seguro social
- INSS, resultado- dâ- fo·são do INPS - Instrtuto Nacional
de Previdência SoCla:l cêlm

082/90,
que "dispõe sobre a
complementação d!f . aposen~ac:l~_
ria de ferroviarlos e da o_ut r as providências" em _I_":_E:!.:l:ll!.!_ão
de 29/11/90. ·
~-

o

lAPAS- Instituto

.de

Aâmi:-

niStração da Previdência e
sist·ênc-ia- soci_al._
_

~s.:.

srasll

ia,

de 199Q

or<~·

29·· de no~~brO

SenhO!'~ p_r_es1-t:!enh~_,-- .. ·

NOs- -te·rmbs C!_o § ~3-~_ d_o art- :s·t
do Regimento Interno, ·comun_icO
a VosSa Excelência que esta
comissão aprovou o PL:C _~s

Na

opor-t_u_oidade

renovo-~

v..

Ex .a meus prot-estos de estima. e
consideração-. - Sé na dor ~ Alm1 r:
Gabriel , Pres ídent-e.
_ ~ - __ _
-O
SR.
PRESIDENTE (Po!Tlpeu -dé~
sousa) - Cq_!Jl_. r:~te_r-~rlç;, i ~-ãci .-.f!Xpedl ~nte que acaba de ?~r tido; a presi·dênCiá comurpç_a a"c?
plenário ~ue
1 -r,-os terrrr.o~ t?o

art. - 91 , §S -~~ _ a~.?~~ -~o~- ~.~91 ~
menta 1 nterno.- -aõr fr-se-a. o
de cinco dias
para ln-Somos, ass1ffi, favoráveis- à prazo
terposição_de_r_e~ursos_.._ pç.r u.m
aprovação do present~ ~r9je~ó déc1mo
da compos1çao da Casa,
ae- - 1 e i
com a subst, tu1 çao d-o
que-·os"-Projetos _de:- Lei__ qa
nom-e d'o extinto INPS para Ins- para
Câmara
8~, de ·1990 é~do -~~
tituto Nacional do Seguro So- nado n-"n~ 354
, - de 1989, Sf?:J am
cial - lNS"S.
apr:-eC{ ãd65 -pe1 o -.I? 1 e~?-~~ o.
Sala das comiss5es. 29 dé noEsgotado'
esSe
praZO_
sertr
ã
_i
n-vembro de 1990. -A 1 mt r
Ga- ter'pos~ção d~ r_eçurs9. as~;_:H-:o;:
briel Presidente·-· Cid_ Sa- posiçõe~
seraQ r~me~~qas a Cá~
bóia de Carvalho, Relator Ruy
Bacelar - Mário covas - uutahy mar a dos Deputado:§._
Magalhães- Jamil Haddad
oO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
dacir Soares - Mansueto de ~a Sousa)
- SObre a·- mesa, req\Jever - Nabor Júnior - Uosé Fo- rimentos
que serão 1 idOs--pelo

gaça

-

Lourival

Baptista
Sr-,
Antônio Alves
Carneiro
Ronaldo

uoao Lobo -

oziel

Aragão.
O SR.

·

,~SI- .Sect::_~-;ªrio.~_

São i i dos --os seguintes:

REQUERIMENTO NO 474. DE 1990

PRESIDENTE (Pompeu de
SouSa)- o Expediente lldo vai
Requereinos -~C:Qêiit;:i_a,- hos ter_à publicação.
mos--do ar""t. _336.
alínea ___ c,
doRegi mentõ -niterno. · para o
Sobre a mesa, ofícios que se- Offciio
"Sn
Os_SS
_d~
1990 .-~Do
rão
lidos
pelo-~ Sr.
1-" .senhor_ Governador c;lc5 Estad~
.9~
secretário.
Mlnas Gêrelís, sol í_é:it~ndo ...?vt·or
1
zaçao
---·do
senaqq
-:_r_eâe,r;:::a
1•
São lidos os- seguintes:
para emitir a:9S2.516 .. 9S!3 ·cLetrãs Flnanc~1 r as do resol:!_!".2 de
COMISSÃO DE ASSUNTOS.SOCIAIS
Minas Gerais -_LFT-MG~_eqUlV~
le!nte, _ ~ nésta
dat'a·,
a
oFfcro · cAs oos/9o
11 é. 5:::!13-:351 S'õnus do !é~ouço
Brasflia, DF,
29 de novembro NaCiónar _..... _~BT~~'-.:. _____ ·
de 1990
Sa16 das-sessões·, 4 de--de:iêrfi-=bro de 1990. Ron;~ln __ Ti to
Sr. Presidente,
Fernando HenriQue -cardosç .
Marco
Maciel
MaUr1c1o
Nos termos dO parãgrafo § 3:Q.
do art. 91 do Regimento Inter- Cqrr~a
no. comunico a Vossa Exce1ênREQUERIM!;NT-o NSI- 4?,~-~--~~E 19_~0ci a que es-t.a comissão aprovou
o PLS n 2 354/89. que "Dispõe Requeremos u_rgência~ -rnos te_rc,
sobre o acondicionamento, a mos do art. 336, a11nea
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do Regimento_ Interno, para a
Me2sagem n.sl _132,
de
1990-DF
(I}
~04/90, na origem), rela-

Ffnalmepte, o Senador Agutrre
eXpreSsoU-O seu desejo
oue
as
d i_scussões ao l·on-go da 84a
t1va a proposta para que seja· Conferência do UIP fossem frualterada a Resolução n.sl 186
tiferas
para
o
entendimento
de 1987, que rerratifica aRe~ entre os povos.

·ae

0

solução

n.sl

_264,

de 1986

Senado Federa 1 . ·

'

do

sa 1a das sessões. 4 de" de:ze~

bro de 1990. -

des

nezes
Cardoso.
O SR.

Sousa)~

dos
~o

Mauro

- Ney Maranhão

Fernando

aenevf-

Uoão Me-

Henrique

PRESIDENTE (Pompeu de

Os requerimentos

~erao votados após a
n~ forma do art.

D1a,

1 nci so_ · _

!nterno.

II~

-

do

li-

Ordem
:3_40.

-Regimento-

Há orador i nscr 1 t-o.

Concedo

a

palavra

ao nobre

Senador Humberto-Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB.

Pronuncia--

o

Seguinte

discurso.) - Sr~ Presidente.
Srs. Senadores., utilizarei alguns

mi nu tos da presente ·ses..;:
são para fazer um breve re1ato
sobre
a 84~ Conferência da união Interparlamentar realiz-ada
em Punta del Este, no Uruguai, entre os dias ~5 e 20 de
outubro do corrente ano.

A delegação brasileira presente ao ref_er: i do _encontro foi
por mim, na Qualidade
de PreSidente._dó Grupo
eras i1eiro d~ Unlão Interparlamentar. e composta dos
segu1ntes
parlamentares:
Senadores Rachid Saldanha Derzi; JOão Menezes, Le~te Chaves, João Lobo
e Cid Sãbóia de Carvalho:
Deputados
Humberto
Souto, Nilson, G i 1 son, · Fernando
Gaspar~~n. Jorge Uequed e ·Francisco
D1ogenes.
chefiad~

A
cerimônia
inaugura_l_:- que
contou com a presen-ça
dO Senhor Luiz Alberto· Lacalle Herrera, Presidente Q~
Repúblicá
Oriental
do Uruguai e de ma1s
de 600 parlamentares do mundo
todo, foi iniciada por um __ dts·curso do Senador ··Agui rre Ramirez,
Presidente do Grupo Uruguaio da União lnterparlamentar.
Naquela oportunidade
o
Senador Ramirez r-essa 1 tou' que
o
seu país
era uma terra de
paz-,- tolerância _e_ frater·rifdade
e que a UIP, o par1amen.to dos
parlamentares, estava
reUnido
no solo urugua-1o para discut,ir
os P.roblemas ~hdíais e se
poss1ve1,
propor
soluções
a
esses mesmos problemas.

O .Sena·dor ur:-vgua i o em sua alocução observou que a
função
primordial
do parlamento e a
de elaborar leis e também, não
menos importante, a de opor-s~
energicamente a possíveiS abusos do Poder Executivo.
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b) mani fe_stação
de apoio pe-_
las medidas tomadas pelo
gc,-verno
su1-afr i cano ho sent·i-do
de -·acab~r- com o apartheid e,
em particular, pela· 1 ibertaçãO
de N_el:?on Mandela;
.
_

que o ~overno
o discurso de encerramento da c) apelo para
el1m1ne totalmencerimônia inaugural foi profe- sul-africano
te
as íeis do apartheid e arido.
de improviso, pelo Pre- cabe
cófn
o
-estaOõ
Cie
sidente do Uruguai,
Luis
Aleme_rQêhc'l_a;
berto Lacalle Herrera, que fez
questão de salientar
que ele
d)" reafirmação
da
idéia- 9e
se dirigia à conferência não que
os estados
soberanos
sao
somente como
chefe
do Poder responsá\léi
s
eles
própr ros·
Executivo mas, pr i nci pa 1 mente, pelo_ s_eu desemlo_lvimento,
re-·
como um ex-parlamentar.
f·orÇando
a idéia de que o desenvolvimento a longo· tif'azo-- e
a denibc-rãcf"a devem c=árl!fhtü:ir
Segundo o Presidente Laca 1 l e; ju-ritos;
os_parlamentos
nacionais,
em
e) -sugesfão
de que os Pa-fses
tempo de mudanças rápidas, deyem.refletir na sua
organiza- em desenvolyfmento devem -manção e metodologia a possibili- ter
po-1 íticos econQmicos rea-i mdade
de
ter
uma
inf1uéncia l is tas e. ao mesmo· tempo.
concreta
na
vida do pais. os p1ementar
as reformas sociais
par 1 ementares, .. sugeriu o
Pre- necessárias;
sidente Lacalle, deveriam refletir sobre o
relacionamento
f) alerta
aos
partici~antes
er:tre
legitimidade.e eficiên- da Conferência de
T992. sobre
c1a do parlamento. E o momento Meio Ambiente e Oesenvolvimen~
de
indªgar se basta ao pa~la- to da necessária conexão entre
mento ser legítimo·: Há, segun- desenvolvimento
su_stentando :S
dp _o Presidente Lacalle, doi-s respe1to peio meio aftlblente;
aspectos na_ questã-o
da
ef ici·êhcia;· eficlência jurídica e
g) apelo:_à comunidade ih'tereficiêncfa vista pela
opinião nacional para que garanta quê
púb 1 i c a e, daí , o grande desa- a
Ro_dada
do Urugu_a; _chegue a
fio dos meios
de
comunicação um acordo satí~fatório
com ·o
no
relato
dos
"trabalhos objetivo
de promover uma base
par-1 amentares. Hojç, a i rida re- es·tável para a
préS"ervação ,.e
sumindo_ o
que disse o Presi- expansão do comércio mundial.
dente
Lacalle,
a televisão,
rádio
e ·os jornais observârr O segurldó- fteni do ·Emcorii.ro · d6
atentamente
a
ação
dos Uruguai, e aue também foi
ob ... ·
parlamentares.
A toda hora err jeto Oe uma resolução aprovada
que um po 1 í t 1 co aparece na -te·- por consenso, fo 'i a
ái scussão
l_evisão ele está sujeito à o:-- do t-ema "a ·capacidade de poder'
pinião do telespectador.
Mem- ler e es~rever· cõmo fator
es;
br9s
S~a estrutura pol ftica _do sencia1
na 1 ibertaÇão das múpals sao.
portanto,
julgados lheres e dos homens com o _'_c)_p..;
diariamente e. daí, portarno;--a Je.t!vo _.de pro.tnõver·a par't1.Cjnecess idade. i mper i os a
de
due paç.E:ro
. de 1 es
na
vi da
suas
de_cis:ões
--sejam democrát1ca
e ·como um ;nsJ:rueficientes;_.P.or fim. -o- Presi-- m~nto . neces_sár·n,- p-ara
o·
dente Lacalle salientou que a desenvolvimento". Em re1aç:ão_-a
e_f i ciência par 1 amentar, somada esse tema foram· aprovados ·os
à modernização da ação parla- seguintes ítens:
mentar, é condição
sine
qua
non
para- a saúde das Instia) aumento do apoio ih'tiH'ha7
tuições parlamentares.
cional _para
a el iminaç:ão do
anal fabet 1smo e pa:ra a premo-A reunião deste semestre da ção da educação básica~
U!P ocupt;u_-se bas"i camente de
do-is
temas.
O- priineiro deleS
b) apelo para
que os gastos
fOi o da "El im1hação da heran~ míl i tares
sejam
reduZidos
e
ça do colonialismo- por me.io_ do· que- se ~--~a-ra-,ta que os fundos
for ta 1 eci menta da
cal aboração prOve ri i e_nt_es__ desta
econom1 a
por parte dos países desenvol- sej_am a_locados primordialmente
V10os
da-explOração. de dife- para·ínvéSt1mentos em educação
r!=!:!Jtes
mode_1.9s
de coop;eração e bem-estar soei a 1 ;
n~cíonal ". A resolução aprovada
sobre
o tema pela maioria
c) solicitação
a todos os
dos presentes
à conferê·n-ci a l?a i ses membros da UIP que dêem
foi,
em
termos
resumidos, a a educação básica a prioridade
seguinte:
abso 1uta
nos
orçamentos
dá
área de e~ucação;
a) manifestação
de
regoziJO
pela independenc·ia ·da NamibHl
d) sugestão_sobre a implemen-e-pelas e1e1ções realizadaS de tação_ de
educaÇão básica e
acordo cem a Resolução n~ 435 compulsória
em
todos os pafàã ONU bem como pela admissão ses, baseada na cooperação inda.Namfbia à ONU e à UNIP;
ternacional, com o objetivo de

e·

diminui r as disparidades

ec·o-

nõmicas existentes;
e) apelo

o:-·Je remova

aos

governos

quaisquer

para

impedi-

mentos à partfc1paçáo das mulneres na educação e no traba1ho.

__ i nc_:1_u indo

obstáculos .à formação
sional.

poss i ve'i s

pro_fi s-

Além das resoluções aproVadas
a que foram por mim resumidas,
a 84~ conferência da UIP aprovou duas resoluções referentes
crise do Golfo Pérsico nos
seguintes termos:

à

a)

"aooio

dos

parlamentos

membros da UIP às resoluções
das Nações Unidas condenando a
anexaçao d_o Kuwait pelo Iraque, bem como o apoio às medidas cabfveis ao restabelecimento da paz no golfo árabepérsico";

b) "apoio à Resolução
672
Unidas que condena
a violéncia
contra civis palestinos nos templos
sagrados
do Islã
ocorrida no dia a de
outubro e apela para que sejam
tomadas medidas que protejam o
povo palestino".

das Nações
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Como Presidente do Grupo Brasileiro da Uniao
Interparlamentar
pronunciei
discurso,
cuja cópia peço a V.
ExA
que
faça parte deste pronunciamento.
Estive presente -à reunião dõ
comitê do Direitos Humanos da
UIP, onde pude ~esponder às
perguntas referentes a
possfveis ameaças à vida do Deputado Federal Ademir Andrade.
Em
resposta
àquelas
indagações,
informei à Presidente da
Comissão,
Deputada J.
Nei man
(Canadá) , que pe 1os_ dados
que
tinha
à mão poderia afirmar
que o Deputado -Ademir
de Andrade pôde participar. sem nenhum constrangimento, da
campanha
eleitoral
deste ano,
como candidato a Senador, pela
oposição.
- outro ponto
que gostaria de
deixar registrado aos meus co1egas Senadores, Sr. Presidente. refere-se à candidatura do
Brasil
ao Comitê Executivo da
UIP - órgão responsável
pelo
supervisionamento da União 1nterparlamentar e composto por
treze membros - que foi postulado na reunião do Uruguai
e
que deveré ser concretizado na
S6~ Conferência, a ser
realizada
em Valpara1so, no Chile,
em outubro de 1991.

do meio ambiente e desenvolvimento.
As
neQoci ações a i nda
não
foram totalmente encerradas mas é prat i cament~ ce_rto
que, se não houver a Conferência ordinária em abril de 92.
a
UlP,
por
mefo _de seu
Secretar i ado-Exec:ut-i vo,
_comprometeu-se a organizar em
Brasília, no mesmo ano de 92,
.uma
reunião
interparlamentar
especializada .sobre meio_ ambiente e -que~- será- uma -prévia à
Conferência da ONU sobre o
mesmo
tema a realizar-seá em
junho daQuele ano .• no Rio de
Janeiro.
Era
esse·,
Sr. Presidente, o
relato que tinha a fazer sobre
a 84.a Conferência da União Interparlamentar
de Punta del
Este. (Muito bem!)

-O-otOMENto A
0

·o-vE- SÇ. __ R"E~ERE

SR.-- HUMBERTO

LUC~NA

-E"M

SEU DISCURSO

Sr.
PreSidente,
Par 1 amentares, a
nova configuraÇão de
forças
surgida no cenário in1;e_rnacional na esteira da segunda Gra.nde Guerra trouxe em
seu bojo princípios e
tendências que, amadurecidos durante
e em decorrência do confllto
mundial,
vieram
irromper com
toda a sua f,orça, e
de
forma
definitiva e
inescapável, na
esfera das
relações
internaci_ona i s.
Refiro-me a valores tais como
respeito aos direitos humanos,
consubstanci aoos na Declaração
Universal ctos.Di_reitos Humanos
aprovada pelas Nações Unidas
em 1948, o principio da auto-=
determi naç_ão dos povos. também
obj e.to da Declaração adotada
pelas Nações Unidas em 1S60, e
fi na 1mente a vocação,
que se.
manifestou.. em primeiro lugar
no âmbito do cont-inente europeu,
para a
consolidação de
uma maior- interdependência en..:..
tre ·o-s pa1ses. prlmelro passo
para a integração.
Estas
novas tendências _emergem de uma mesma raiz. Despontam· e 1as dos i de a is democrát 1cos e da asp1 ração a
uma paz
firme e duradoura consagrados
pe.la Carta das Nações_ Unidas.,__
na busca da construçao de uma
comunldadé de .. nações. sã
-e
fraterna.

tê·nci? dê Oo1sões
colon·iais
como
um Claro impedime-nto- ao
estabeJecimento d~ uma
verdadeira cooperação_ eco·nõmi_ca t ry:~
ternaclonãl, ao desenvolvimento socia1, Cul tura1 e eco_n6mico, dos povos Sob domi_'::\aç~_Q e~
por
via de conseqúenc1a,
a
consecução ·da_ paz uníversa1 ~
Mas
o mundo de 1990_não é o
mundo do pé"s-guerra. à-tingimOs
hoje a fase f 1 na 1 de errad_i a::
ção desse ar-cafsmo_ histórico_ e.
soei o1 ógi co ·que ·foi o proceSsb
de dominação colonial. P_ara __ o
mundo
de
1990,
tornoú--$e.
intolerável
perma-nência,
no
interior- d.3. comunidade das nações, não apenas
de
territórios
sob__ domin~ç:ão estrangeira, como iambém de
quaisquer
resqu_ícios
dessa dpminação.
gt:Je. hÇ?Je--se _tr-aduzem em forr:n;;:t~ _
sucedan~a:s
de colonizaçao,. J.a
COnsagra·d?IS sOb_ a expressão de
heocolof\ial 1Smo.
At;ui
Se- incluem_ os mecanismos -d~ ctete~
r i ora·Ç:ão ·-das r e 1açõe.s ~de troca
de_ -~mpostqs_ pel_os paÍ"S';'S
i_n:dus-trial izados aos palses _d_o
Tercerr::o--'"Mundo,. a Quem perm.a:nece". aderflais, vedado o acessÇ
à teCnologia mais a_vançada, "E"
inegável qu_e a atual e_strutura
do
c9mêrcfo
internacional
apoia-se núm conjunto de princ"fpios e
regr23s
operacionaiS
que apenas favorecem aos intéresses ~ pecu-1 i aridades dos
pa i.~es 1 ndu~q: r i a l ~ ~~9?.!3 .. _ . -

a·

As profUI")daS
transfOr-rpã.ç<;>eS
em -curSos no cenário mundial,
c •ço l_a.p_sõ· do --.1 mpér"i o sovi ét i_c;.o
e a perspectiy_a.da LJM.ifi__caçã_o
eUrop51.ª pr_evista para 1992,.
abrem espaço-a novas combinaÇões
tabu 1e i r o das re1 ações
1nternac i ona is. Uma nova percepção-dos relacjonamentos externos emerge_, onde e noção de
soberania
abs-oluta ganha, a
flexib-i 1 idade··necássári"a a que
os países possam agrupar-s~ em
blocos-r_egionai:s VSJl.t_ado_s_.para
a cooperação_, s_eja el~a econônlica,
cultural -·ou- P61 ftiCa·.Assim-, -o pragmatismo_ ~obrepõe_se à
cOnsiderações__ -de
cunho
meramente 1 áe_o_togi co, e aqui e
a l.i d~spontam -novos e f néQi t9s
modelos
de. _
coopera.çao
internacional. No extremo oriente o
Japão se acerca d_QS
"tigres•• orier:rtais.! os _paíse.;s
da
industria.J.izaçao. -recente,
como Jaiwan e Co.r·eia do Sul.
Na
Arnérica do Norte·. Estados
Unidos·.e Can~dá
já desfrutam
dos benef1ci..os de um virtua_l
MercaQQ comum.
E _na- Affiérica
Latina avança a psssos Jargos
o projeto de integração econô~
mica ·erasi 1-Arr;~entina, ao qual
incorpor-ou-se o
Uruguai
e
pode_rá
vir
a_ incorporar-se
também o Chile, numa a~têntica
_integração do._cone Sul.

no

Já se desenhavam, em meio a.o
fragor da grande guerra,
em
que
as populações Qe paíseS
sob,.jugo co.lonia1 na Africa e
na Asia desempenharam papel da
mais a:lta relevância, na defe·sa das
justas reiv1nd.icaçõe.s.
daqueles povos por
sua
1nde-_
Por fim, gostaria de informar pendência
nacional.
aos nobres senadores que a
Conferência de Puntal del Este
A Declaração sobre· a Outorganegociamos intensamente junto
Mas-" as 1nstitUições que comaos membros da UIP que a reu- da Independencia aos Povos ~
taronião de abril de 199_2 seja re- Países Coloniais adotada pela~. põem o Poder Legislat..ivo
têm
a
sua
vocação
alizada em erasfl ia e tenha Nações Unidas em dezembro de bém
"1960,
veio
denunciar
a
persistransnacional.
Ela
se·manifescomo tema principal a
questão

Dezembr~o

77'12

de. >990

DIÁRIO DO CONGRESSO

ta em in1 ~1ati~a como a Conferência QUI: hoje :se re_al iza_ no
âmbito de ~~iao Interparlamentar. e CIUe con~rega nesta sala
os representantes dos poVoS"de
tantos paisE.s irmãos, ·tantos
eles empenhados ~a construção
de

uma

voltada

sr

~i

para

e da o(:

a

de

ORDEM DO DIA

Item 1
i;J(ScuSSão.--- em t'urno' Único,· do P~ojeto· de ResoluÇão

. _r'~ 64, de 1990 (apresentad.o

paz e para a

também

con-

gional, _a exe!!'lplq do Parlamen-

to EUropeu- e do Parlamento La-

tino Americano, que· constituem
um .foro .destinado ao debatt;! de

questões
cuja _ relevância
transcede às f_rçmt~i r:-as meramente terri-toriais.
DeSCot"'t"-'i_na--s-e.·.-:_-r10-cenát"'i9 in:t·errtacional--'; um tiõ\/o hciri"zon1e
onde as diferenças _ideo16gicàs
e os desequillbrios ent~e _o
mundo desenvolvido·~ as nações
em oesenvo:J.vi mente cedem l_llg_ar
a uma· poStura Q_e coopê_t"'àção· e
de conC"er'taç.ão,· em

pela Comis·são de constituí.ção.,
vus t j ça
e C i da(jan i a

na criação

de par 1amento_s .Çje a 1cane.e . re-

um· qUadro

onde. em 1ugar- das ·an:t i gas hegei'non i as em,._process.o: de ___ f-ragmentação;
emé'f-gem -"'blocos
cirCuitos...
.

_ou

cOmQ.conclusão_d,e_ $ei,J pare-_

cer. n~ 380, de 1990-) , que
---- SUSPelilde a execução -doS art·igus -84 -e ·as da Lei n"'
2.454, de Hl77, -do municí-pfo~ de .. são .,..Caet;~m. o. do Sul •
~st~do de-_Sao P_aulo.'
_
A RreSidê_nçiá _ esc\at"'E;!Ce
aQ
Plenát"'io-que a
matérià
f1_cou
sobre _a _mese _ cjura-nte cinco
sessões ordináriâs, a fim de
receber emendas, nos termos do
a_rf:.--235, II, f, do R~gimento
Interno.
Ao·p_roJeto não-foram:_·oférecidas em~Qc;:l.a~.
.. Em qi'$Cussão:.·_Q .projeto·,·- em
.. túrno·único·.- (PaUsa.

r

Não havendo quem pe·ça ·a pa 1a-

Integração,- segundo o eminen~
te i nternac_f óna l is ta argeht rno

Fe11x Peàa. sign1fica~oloc8r
a relação com outro olJ ·outros
países com os quais s·e ·compar:.:.·
tilha um espaço geo~~áfiCO sOO
o prisma da cooperação'e não
do conflito_. _Significa 1 iberar
e_ner::-.gi.as _ cr18:t·tvas que haviam
e:s""tatio r.:efread.aS' peJo -Pr'edomfnio: 'do confT f_to..:. .como h·ipóteses de ·traba 1 ho
nas
re1_açses
cetm outrc ou ·outr'os países. ·

vra,

encerro

a

d_i scussão.

_

~~Em- v6t2lç.ã.O~

-os srs:: ·'"S-ehadôres·
vam .- . ~üéi'ra.m
sentados~.. ( Pã.'\.lsé!o.:)

ql)e o apro:permane.cer

Apr-oVádo.A .matéria v2:1i à comissão Dí~e;"o_ra_, ,_~ar~ ?J _red_aç~o
fi na l_.

É-

o- seguinte

o projeto

aprovado:

C.a:be , _a- nósj,· Sr'-. Presi·d.EÚ1te,
Srs. Par 1amentares-,' re·pr.esen-

PRO~ETO

tantes dos_povds de nações soberanas buscarmoS oferecer
a
nossa contr.ib4ição~,nos parlamentos de nossos_países,
para

DE RESOLUçÃÓ
DE ~19~0 ·. ,

- ,.._- Si.JSpE!nde a eXeCução · dos
. _ arts; ·84 e as da Lei nQ
>~ 2.-454,
de 1977, do MuniciP i o de São Caetaho do su 1 ,
t1zem .em bases __ de :fgualdade de,
.Estado
de
são Pau-lo.
de_complementa"riedade. abrindo

O SR.
PRESIDENTJO (Pompeu :do
Sõusa
EStá. es~gõtado· 'O '-temp·odéstinadcr ao E"XPediente.:_~,_--- --~·.

r-...::

seniiqÕ .F,ec(<is~l~ re~ol ve: •

. Ai- L.~ _j-.~_f i.Ca ,~susPéhsS:-' a_ Ei:xecução dos arts. 84 e. as _da Le·;
r:~~
2. 45~, de 17 de o:ut~,:Jbr:-o·-.ge
1977, do Munic1pio de Sao Caetano do _Sul, Estado de São
~~ule;!:
,....-~

Estão p_resent:es · t")a·
Sf_s ._ 1 ..Se~a~fo-r.es .:::

·ca~:a

$,8

Art_.

'ª-rn--

2R Esta r:-eso_lução. ént'r:a
vi gO,t : !)a. ,.data
de.s.ya

ptJ01 i
·.i.~

.'

·Pa~-~8'..:se à _vptaç_ã~- do Requerimento n-2 474,
de
1990,
de
ur§ênc_ia,
1 'ido no Expe_diéhte,
):iara· ·o _Ofício
nR
S/55,. de
'1990-.E~ _ vo(açã_o-._

. os ~Sr,s._. __ . _senadore$. Q.iJe Q. apr·ovãm
quef ram
permanecer
s~t"lt,ados-..

(_R_ausa . )_

A_p_rov'a_do.
A
rllatér--i c:i
ser'á
í.r:tc·l UÍ.dã- na
Ordem· do __ b-i a da seQunda sessão
ord1nária: subseqüent_e..
·-

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de
VotaÇ_ão _d_o- - Requer_ i ...
menta~ -de- urgéi1Cia nJ<. 475, Oe
1990·, 1 i do no Expedi_ente ,-_para
Sousa)

a

~

Mens-a9em

DF·:

--

ni<

_1_3_2·, ·de' _19SO.
--

-

Em

votaçãO.

Os

S~~S. S'en_add~~+S- CfÚe co..apro:..

vam

queiram
sentaOos .. __ ,~Pausa.)

_permahecer

!"~r_Ov?JCt_o,_.

A - màtéri a sérá fncl·Uí(:Ja na
t:lrd.em · dà · O i a da~ ·segUnda ·sesSão
ord1 11ári_a s~bséiq_üEm_:t~·. ~-·
-~

-a:e

o SR. PRESIDENTE- ( PompeitJ.
·socisá) - >-- A·_ Pres i d~_nc {à- co_riypça
s:essão ·.
extraordtri-ária
a
rea 1 i zar.\..se hoj é_, ~? _:1"8 _ horl;\is
e 5 __ril~nutos, cQrrt _?i_ seg_uin~e
·.,.;

-:~•NO -~64;

·o

O SR._
PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) ....: Esgot-ada a ~ Ordém do
Dia-.
, ..

ORDÊM.DO DIA

que .. a-integra.ção.e a cqoperaÇão ,int~~nacionais ·se· córicre-

caminho parâ' ~a emer9êriCia de
uma s_oc i edade de nações ma i s
just~
~ para umá paz duradour.a •. n_~_um munc;;lo onde rea fmente
nãO ,há,. mai_$ luQ.a"r p-a:ra_.cciíQni.a 1~.1 smo_"-de .Qual quer es):J_éci e.

Qu'!l'ta-feit.a 05

. Ar_t .- __ __3.Q ~_!\Vogam-se as dispo'sições em'contrário. 1

Passa-se à

naçoeS:

justiça. Esta vocação_ se

substancia

NACIONAL CSeç!!o~ ID

ca.çao :f""

-: ,..

o

vo·ta:ção.-- :.em_ turn"O-_úoicp,
.-.ao·:Requerimênto n~ 447.;. _de
=1_990 .- dei -,a~tor: _
_!.a do SenEj:çior
JutahY
Ma gel haes-,
so 1 i c ttando,
nos .termos -r~g_i mentais. a tramitação conju~ta
dos Projetas de Lei do Se~
n.ado. __ re_dera 1_ . n~s _. ~o .. , ~C! e
~984.;-309.; ae-1985, 220, d?
1_986; 3&2 e 409, ·.de 1 ~a_S_ 1 e
~s_., d_e _1990. de. au_ton a dos
--- Sénhor'es . Sen.ádores _Ne 1 ~on
Carr'le1 r o, · Herác 1 i -~o· Rol 1 eriJ-

.berg,
Cesar
Ca 1 s,
Marços
.• Menoonça
e N~y Maranhao,
:Que di_spõe, sobre _? as_S:j s::têryci_a __i;i_O, i do,sq·._;,_

O~ l!R,~~. PRESigENT:E (,Pqmp~u d.e
.SoúsaJ ~- t':sta encerrada
a
sessão. '
-

(Levanta-se

.1-8.,-.hor.aS; ~-.3-.\'

a sessão às
_mfn.uto_s--.)

Quarta-feira OS ~
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Dezembro de 1990

Ata da 200!! Sessão, em 4 de dezembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 18 HORAS E 5 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES DO
SRS.
SéNADORES:

REQUERIMENTO NO 477, DE 1990

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Esgotada a Ordem do
Requeremos urgência~ nos ter- O_ ia.
mos dO art. 336, a11nea c, do
Em votação o. Requerimento n~
NaOor Júnior- Aureo Mel lo- Regimento Interno, para o OfíOdacir Soares - 'Ronaldo Aragão cio nR. s/58, de 1990, (n~ 476, de 1990, de urgência,
- Amir lando - João Menezes - 18.053/90 ha origem) que soli- lido no Expediente, par-a o oAlmir Gabriel - Oziel carneiro cita autorização- para que a fício S/52~ de 1990.
--Carlos Patrocínio~ Antônio Prefeitura
- Municipal
de
Os Srs. Senadores que o apre~
Luiz Maya- Alexandre Costa
Marin~á-PR poss~ ~ontr~tar
o~
Edison Looão
0oão Lobo- péraçao de credlto Junto a vam queiram permanecer sehta~
dos.
(Pausa.)
Chagas Rodrigues - Hugo Napo- caixa Econômica Federal, no
leão- Afonso Sancho - Cid Sa- -VàTOr·
eQu_i
valente
a
Aprova·g_9.
bóia de Carvalho - Mauro Seneos
vides
Carlos Alberto-- La- 1 ~-. 279. 193, f39 BTN, par' a
A matéria será inc1ufda na
voisier Maia - Marcondes Gade- f'l ns que especifica.Ordem de- Di a c"a segunda sessão
lha - Humberto Lucena - RaiSala das S~ssões. 4 de dEl:iem- ordinárf."a sub~eqüente.
mundo Lira - Marco Maciel

Ney Maranhão - Mansueto de La-

vor Carlos ~yra
Albano
Franco -Francisco Rollemberg
Lour1va1
Baptista Luiz
Viana Neto - Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar José lgnácio

Ferreira
Gerson Camata
Calmon - Hydékel Freitas
~amil
Haddao- Nelson carnei~o- Mate-Machado
Ronan
Tito- Mawricio Corrêa- Seve~cão

-

,~o

Gomes-

·Fernando

HenriQue

Cà_rdoso
Má r i o Covas -- 1 ram
Sar-aTva - Ant;ôni o A1ves - Pompeu de Sousa- Meira FiltioRobertQ Campos - __ Louremberg
Nunes Rocha - Mareio Lácerda Mendes Canal e - Rachfa Saldanha OerZl -Wilson Mart1nsLeite Chaves- Affonso C8margo
úorge Bornhausen - Márcio
Berezoski - Nelson WedeKin
José
Paulo
Bisol
vosé
Fogaça.
'

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

·sousa)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 62
.Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
Sobre

a

mesa, requerimentos

QUe serão lidos

·SeCr-et.ári o,

pelo

Sr.

1~

SãO 1 i dos- os segui htes:

REQUERIMENTO NO 476, DE 1990
Requeremos urgência. nos termos do art. 336, alinea c, do
Regimento
Interno,
2

cio n

pa~a

S/52, de- 1990.

o ofi-

Sala das Sessões," 4 de dezembro de 1990. - Ronan T1to

Haddad- Mauricio Corrêa
----Chagas Rodrigues
Mar-co
~amil

Maciel.

br:-9

de

19SO.

-

Marco

Ma-

C1el, PFL - Ney~Maranhãc PRN
- Affonso Sancho, PTB - Ranan
Tito, PMOB- Fer-nando HenriQUe
CaCdOSO, PSDB Moises
Abrac, PDC.
O

SR.

Sousa) - Em Votação o Requer imente nR. 477, de 1990, de urgência, lido no expediente,
para o Oficio ~/58, de 1990.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)- os reque~imentos li- Os Srs. Senadqres que o 8broaos ~erão votados após a Ordem vam
permanecer sentado ~1a, na form_a do art. 340, dos •.queiram
( f>ausa. )
1nc1so
I!,
do
Regimento
l nternoo. (Pausa. )
Aprovaao.
Passa-se â
A matêriê) sãrá-- incluída -riá
Ordem ao Di,a da Segunda sessão
ordlnária subse~üente.
ORDEM DO DIA

ttem 1:

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) ~ A Presidência encerre
sessão, convocando
Votação, em tur-no único aurua presente
extraordinária a realizar-do Requerimento n~ 447, de se hoJe,
às 18 horas e 9 m1 nu1990, de autoria do Senador
·
Jutahy .Magalhães, ~olici- tos. c~m a segutn~~
tando, ___ nos termos reg i mentais, a tramitação conjunta
ORDEMDO DIA
oos Projetes de Lei do Senado n~~ 20," de 1984, 309,
Votação,
em türno Onico, -do
de 1985. 22.0. de 1986, 382
1990,
e 409, _de 1989,
e -59._
de requeríme~~o n~ 442, de
1"990,
de autor-ia -dOS Sena·- .de -autoria do senador Ney Maranhão.
solicitando,
nos
terdor~s . Nelson
Ca~ne1ro,
Herac11to Rollemberg, César mos regimentais, a fnc1usão em'
Cals, Marcos. M~ndonça e Ney Ordem do Dia dOs Projetes ·de
Maranhão. que dispõem sobre · Le i _do Senado nAs . ª44, ·de
1989; _e 38, de 1990, ·de sua
a ~s~!-~"t:~_~ci? ao i~o!:lo.
autoria,
que regulamenta o
art. 23, inctso V1II, da Cons"l:;itutção,
e dispõe sobre e o-;
Srry vq~~çã~- o requer 1 m~!"1t~.
br1Qatoriectade de "órgãos da
pública federal·
Os Srs: Sena-dores que o apro- admí_nls.traçãp
rla
vam que1r-am permanecer senta~ rea 1 i zarem suas compras
Companhia
Nacional
de
dos. (Pausa.)
Abastecimento- CONAB e dá outras providências.
Aprovado.
Ap~ovado
o requerimento. os
Pro)etos de Lei do Senado n~s

20. de 1984; 309.
220, de 1986; 382 e

de 1985·
409, de

1989; e 59, de 1990, passarão
a tramita r em conjunto.

Sousa) - Está encerrada a presente sessão.
(Levant~se

J 8 horas

a sessAo às
e 8 _!!Ji nut_ qS.)
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·os

Ata da 201!! Sessão, em 4 de dezembro de 1990
4ª- Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura - ----

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS
18 HORA.S
!
9
MINUTó's'·,
l"eü"·as Fi.han-ce-iras do Tesouro O projeto será i nc1 U~fêiõ- em
ACHAM-SE
Pl?ESENtES
bs
$RS._ Oo Estado do Rio Grande do _S_ul Ordem do Oí a Oportunamente-_,
SENADORES:.
-.... LFT-RS •. O SR. _ PRESIDENTE __(_f?pmpeu de
Sala das _Se~sõeS, 4 de dezem- Sousa·) - ESQó"tada·-_a ·-brdem d_o
Nabor Júnior·- Aureo Mel lo~
Odacir SOares·~_:- Rena 1 do Aragão bro de __1990. Ronan Ti to - Cha- Dia_.

Amir Lando

~João

Menezes_-

gas Rodrigues - Marco Maciel Uosé Paulo

Mauricio Correa carnefro Biso1.

Pas.sa-se à votaç~_o do R~gue·:
Carlo·s-·Patrocínio·- Antonio
r:-_im_ento_ n.>! 478 • . d~
1990. _ de
Luiz Maya - Alexandre Costa
urgência;
1 idO nb Expediente,
Edison Lobão João Lobo - __ REQUERIMENTO NO _479 , DE 1990
p~r~_o.~Q_fício.n~ S/5j ___ de 1~9·0.
Chagas Rodrigues - Hugo NapoRequeremos ur_gênc i a, no.s t_erleão -Afonso_ Sancho.- Cid Sa!=.m votãção.A lml r

Gabriel -

Oziel

mos do art 33"6,
- c, do Regiment_o __ l ntern_o, par a o- Projeto
sier Maia - Marcondes Gadelha de Resolução na 66, de 1990,
Humbert_o_ .Lucena - Raimundo
de
autoria do Senador-Ney MaLira -·Marco_Maciel - Ney Ma- ranhão, que dispõe sobre llmlranhão Mânsueto de Lavcr - ~f_es- gLeba is e_ condições_ para
Carlos Lyra- Albano Franco-~~ ã_s operações de C:r.édi to ~f nte·r-·Francisco Rollemberg- Lour_'fnas dos estados. do Distrito
val Baptista - Luiz Viana Neto
Federal, dos munic-ípios
e
de
- Jutahy Magalhães -_ Buy Bace- _suas
respectivas· alitarqu i as e
l a r - José Ignácio J:err~ira
.é.stabe1_ece 1 imites e condições
Gerson
camã ta - Joao Ca 1mo11 ..
-para_ a_ concessão de garant 1 a~.
Hydekel FreLt.as -_·-Vami 1 Hadda_d
Nelson carneiro
MataSala das Sessões, 4 de dezemMachado_-:-_ Ro ria h Ti to Mau r í -- bro de 1990.
Maranhão
c i o Corrêa- - sever-o_~ Gomes - Marco Maclel - Ney
Affonso Camar~o
Fernando Henr 1 que
ca-rdõso
_ --Ronan Tito- Fernando HenrtMán_o
Covas -~_.Iram_ Saraiva qu~ Cardoso.
Antônio A 1 Vês -- Pompe_u .de Sou-sa_
Metra
Filho -Rober-to
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Campos - Lourernberg Nunes Ro- Sousa}- Os requerimentos
1icha
- Mar c ,-o Lacerda - Mendes d_QS_- serão votados após a Ordem
Cana_l e _- Ta c h i d Sa 1 danna Derz i
do Dia, na forma do art.
340,
Wilson Mar-tins~ Leite Chainciso
II,
do
"Regimento
ves _- Affonso Camargo ...... Jorge Interno. (.Pausa. )
Bolnhausen -~ Márc1o Berezoski
-Nelson Wedekin- José
Paulo
Passa-se à
BisoJ - José Fogaça.
bá i a de carva 1ho·-- Mauro Bane-

vides --Carlos Alberto_ ...... _ Lavo-

O SR.
PRESIPENTE (Pompeu de
Sousa) - A 1 i st-a -ae presença
acusa
o_ compareci mente de 62
SFs. senadores. Havendo-núme~o
regi menta 1, __- -aecl arO --~aoe:-•ta -a
sessão.
Sob a proteção -de Déus·;:- i
c_i amos n_ossos t r aba: 1 h os .

rlf.:..

Sobre a
mesa. r-eqoer i mentes
de urgêtiêi a .que . Serão
1 i dó_S~
pe 1 o Sr. 1 A secr.etár, o. _
São U dos os Segu 1 ntes:

REQUERIMENTO NO 478, DE 1990
Requeremos urgência. nos te\mos do art.
336, c, do
Reglmento _Interno_, __ P?TJ?_ o C?-f_iç-_íg
naS/51, de 1990,
relatlvo _a
proposta para que seja autor 1zado_~_Governo
dQ Estado do
Rio
Grande_ do Sul _a emitir e
colocar no mercado, através ~e
ofertas
públicas, 118.220,156

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único,
do_Requer1mento
n.><. 442,
de
19"9-0-,--- de autoria do Senador
_Ney Maranhão,
solicitando,
nos ter<mos re'gimenta-is. a inclusão em Ordem do- Oi_a
dos
Projetes de .Lei do Senado n-As
-344, de 1989 e ·ss,
de
1990,
de sua autoria, que regulamenta o art. 2_3, inciso_VIII.
da Constitulção, e -dispõe sobre a .obriga t"or i e da de de ór-gãos da administração públiCa
federa 1 rea 1 i zarem suas
compras na_Companhia Nacional d~.
Abastec1mento- CONAB,
e
da
outras providências.
Ein -- Vç;~aÇ.ão é:i r-equer i me~to.
0-S Srs. Senadores que o apr-ovam
_ queiram
permanecer
sentados. (Pausa.
Aprovado.

os Srs. Sehadõres qde o apre~
-que"f·ram
p_ermaneCe-r

vam -

~~ntados.~_

C~é!,Usa.

A~roVàdo._-

A matér·; a
a que_ Se .:Cef~r:~ õ
'reqUeri menta secá i nc 1 ui da
na
Ordem do Dia_da seguf)da" sessãC?
suJ?s,eqüente .

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa} - Em_V_otação o Req~~ri
mento n.í<. 419 •· de 1990, de urgência,_ lido no--Expediente
para o _Projet~-de Resolução nA
Q6, de 1990.
os sr-s. _senadores que o _:_a_provam
queiram
per·manecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
a que se refere o
A matéria
na
requerimento será incluída
Ordem do Diã da -segUnda s-essão
subs~qü~nte_.

O

SR-

Sousa) tratar,
cerrar a
s1gnando
amanhã a

PRESIDENTE (Pompeu de

Nada_ mais
haVendo a
a -Pr-esidência vai en..:presente sessão,
depara
a ordinária de
segLii nte

ÓRD_E.!'I D.O DIAPRbJ-ET(f DE- RESOLUÇÃO
N.>! 45, DE 1~90 ._
(Inclufdo em Ordem do Dia
- nps termos db art. 172,
!I, b, do Regimento- Internb_~")
Votação,
em
turno único, do
Projeto çe Res~J~ção_ n~ 45. oe
1990.
de autor i a
do Senador
Fern"ando Hehr iC:jUe car--dãSci, '- êfüê.
altera a reçiação-_d_o-'art. 16 da
RéSo1ução do Senado Federal_ n~
94,
de 1989, que dispõe sobre
1 fmi tes
globais e
condi cões
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para as operações de crédi!o de 1989, de autoria do Senador
interno e externo dos ~unicl Pomp-eu de Sousa, que 1 nst 1 tu i
pios e de suas respectivas au- 6 conselho de comunicação Sotarquias e estabelece limites cial, na forma do a~t. 224 da
e condições para a concessão Const-'i tl.,fi Ç:ão, e dá out~as prode garantias, tendo
-vidêl"lci as (dependendo de parecer da Comissão de ·constituiPARECER
FAVORÁVEi, sob n~ ção, Justiça e Ci~adania).
323, de 1990, da Comlssão

2~

REA:LIZADA EM

DE OUTUBRO DE 19$0

(Publicada no OCNseção II, Oe. 24-10-90)
Ret'i f; caçã.O

Imed1atamente após a legisla-ção c1tada que acompanha o
Projeto -de L~ i da Câmara n-'1.
78/90 ( nQ 2. 936/89. na t:asa -de
origem), que autoriza a insti(Em régl"lil.e de urgência,
tuição da área de relevante
nOs. termos do art. 336, c, do interesse eco_lógico do Morro
Regimento Interno.)
da Pedreíra e dá outras providências. à página n.2 5847, 3~
Discussão, -em turno único, do coluna, acrescente-se_ por
oProjeto d_e Lei do Senado nQ missão o seguinte:
180, de 1990, de autoria do
Senador Marco Mac1el, que res(À- Comissão de AssUntOs
tabelece o Fundo Nac1ona1 de
SocfafS_.)
o·esenVolvimento Cientffico e
Tecno"l ÓQ1 C::o ( deeendendo de _pa168A SE"SSAO, REALIZADA" EM
recer da Comissao de Assuntos
29 OE OUTUBHO PE 1990
_Econômi cos) .
(Pubr í'cada no DCN5
Seção !I. tle 30-i0-90)
Retificação
Discussão, em turno único. da
redação final (oferecida pela
CàmisSãb Diretora em seu Parecer _n.~<. 378, de 1990) , do Pro- No P~oj e to de Le-i d-o Senado
j€to de Resolução n~ 58, de n~ 186, de 1990, à página nQ
1990, de fníciativa da Comis- 6203, 3.a _col.una.
são de Constituição, Vustiça e
Onde se lê:
C1dadania, que revoga o art.
370 ~o Regimento Interno do
Senado Federal-.
·
Projeto de Lei do Senarlo nQ
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de 186, de 1989
Está encerrada
a
Sousa)
Leia-se:
sessão.
PRQJETO DE LEI DO SENADO
N.2 180, OE ~990

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO
62. -oE 1990

(Incluído em Orderri do Dia

nos termos do art. 172,
II, b, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 62, de
1990. de autoria do senador
Ney Maranhão, que dá nov~ redação à Resolução n~ 94, de
1989, tendo

PARECER,
proferido
Plenário, da Comissão

de

. 162~ SESS_ÃQ,

7725

4

- de Assuntos Econômicos.

N

Dezembro de 1990

em

Assuntos

Econôm1cos, favorável ao
Jeto com as Emendas que
senta de n 2 s 1 a 4.

pro-

ap~~

3

PROJETO DE LEI DO SENADO
N,g, 5, DE1989

(Em regime de u~gênc1a. nos
termos do art. 336, c, do

Regimento Interno.)

Discussão, em tu~no Onico~ do
P~ojeto de Lei do Senado n
5,

(Levanta·se
18 hora.s

e

15

a

sessão às

minutos.)

Projeto _ de

186, de 1990._

_Lei do Senado nQ
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 202• SESSÃO, EM
5 DE DEZEMBRO DE 1990

1 . 1 , - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1.2.1

-Aviso do Ministro

da Infra-Estrutura

N~ 622/90, encaminhando
esclarecimentos
prestados

pelo

de

Departamento Naciona'!

Estrada

DNER,

sobre

de

os

Rodagem

-

ques i t·os

constantes do _ Requerimento
nS~.

252, de -1990, de autor i a

do Senador
na.
1.2.2

Secretário
Deputados

Humberto

Luce~

Oficio do Sr. 10

da

Câmara

dos

Encaminhando à revisão do
Senado autógrafo do seguinte projeto;,
-

l'roj e to de L_ej

c:la Câma_ra

1.2.6 -Ofício

1.2.3 .- Ofício

N" S/61/90 (n• 198/90,
r:ta origem) , _do Governador
do Estado _do Amapá~ subme-~~âo-~ deliberação do
Senado Projeto de Lei do Senado n~ 227/90, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais
até-- o·
·-l-imite
de- Cr$
7.909.636.520,00 (s.ete bilhões,
novecentos e nove
milnões. seiscentos e trinta e seis mil, quinhent.os e
vinte cruzeiros).
.
~1 . 2 .-4- - c Con...in I cação
Presidência

da

Prazo para apresentação
de emenda_s ao Projeto ·de
Lei
da Câmara n~ 103/90 e
Proje~o de Lei do S~nado n~
227/90.
~

Leitura

de Prrije-

n.,g. 1 0_3/90 ( n~ 5. -~f4379o, ~- na
Casa

de origem) de in_icia-

tiva do Senhor Preside_nte
da República, que altera a

r-edação do art ._ 4R-

da

Lei

n,g. 6.932, de 7 de julhõ de
1981 , que dispõe sobre as
atividades do médiço r~si
dente e.dá outras providências.

-:--Profe-t_o de L_er do Senado
n.Q. 228]90, de a,utor_i a do
Senador Mãrcio. Lace~da, que
a_crescent_a inci__~o- ao art.
28
da
Lei n~ 7.664, de 29
de junho de 1988, que dispõe_ ~obre a ~ropaganda e_1ei toral gratuita n'o rádio
e ,na televisão.

N,g, 130/S<f. da L i derança
do PFL, de substituições de
membros em comissões permanentes .. " --

1.2.7
Expediente

Discursos

do

SENADOR _ JAMIL HADDAD
Violência contra o menor
Ri_o de Jan,_eir9.

~o

SENADOR AFFONSO CAMARGO Anunciando
pronunciamento
que fará opor_tunamente a
respeito da criação de bloco_ par 1 arnentar no Senado.
SENADOR NELSON WEDEK!N
Pesquisas eleitorais.
SENADOR LAVOISIER MAIA
Fa 1 ta de recurso~- para os
produtores .. cura is no Nor-deste. Aumento da pobreza
no Nordeste. Relato da campa_nha eleitoral
no
Rio
Grande do Norte.
·sEN.>:ooR CID SABóiÀ DE CAR-

VALHo -

Necessidade de

a.l-

terações na lei que regula
a venda de imóveis funcionais aos ministros. no Poder Judiciárjo. Notícia 1nverfdica de-jornal atribuindo aos deputaoos federais
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁRCO DO SENADO fEDERAL
DIAIIIODOC-UO NACIONAL

PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal

Impresso $0b a resportNblhdade do~ Meu do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oirtttor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Diretor Administrativo
L.UIZ CARLOS OE BASTOS
Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTo" COUTINHO MADRUGA
Otretor Adjur1to

e

aos

senadores

salários

abus i vo·s. S~g1.1rança excessiva na visita do Presidente George Bush ao Brasil.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Edição do Deçreto nR
99.684, que consolida a legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. ~

ASSINATURAS

Semestral ... •••··-~·••···~M···~·~y·•••••••••••;·:-~ __ Cr$ 3.5)9,65
T~tagem

sessão ..anterior, no concernente ao prazo do. Senªdo
para apreciação de vetos do
Governo do Oistrito. _Federal,
tendo 'o
interessado
recorrido da decisão prolatada para a CCJ.
1 •. ~.- ORD_EM DO DIA

~~

·_:... er.O.i'eto de i.ei dO- sEm·a~C? ··
SENADOR MÁRCIO LACERDA n.o. 5, de 1989, de autor1a
Falta de recursos para ·os
do Senador Pompeu de Sousa,
produtores rurais.
que institui o Cons.elho de
Comunicação So.c.ial, na forSENADOR ~UTAHV MAGALHÃES ~~ ·ma do art. 224 da ConstiMá distribuição de rendã -· tuição.
e
dá
outras
como
f'ator· gerador _da poprovidências.
Discussão
breza no Pais_. ·
sobrestada, . em virtude do
término do p-razo re~;~fmenta 1
SENADOR NEY MARANHÃO
Inda. _sessão,
após pareceres
vasão
do
Kuwait
pelo
da
comi ssãó
competente
Iraque ...
favoráveis ao projeto, n~
forma de substitutivo e a
e.inendã
a·- ele apresentada,
SENADOR MÁRCIO BEREZOSKV
Descaso do Governo
federal
tendo usado da_ pa 1 avra .os
srs .' Cid Satiói a de Carvana questão dã dup 1 i caçã_o da
fho, Edfs-on- Lobã·o Hugo Narodovia BR-101,
no Estado
poleão, Marco. Maciel., Ronan
de Santa Catarina.
Tito, José Fogaça,
Jutahy
Maga 1 hães e Má r 1 o Covas •o
o

SENADOR

MAURO BENEVIDES -

Adoção urgente de
solução
para minimizar os e~eitos
da seca- verde no Ceara.

SENADOR MARCO MACIEL

-~Vi

si ta do Presidenté · G·eorge
Bush ao Bras i 1 .

·1. 2. 8

Matéria

Apreciação

de

Projeto de Lei do Senado
nQ 180, de 1990, de autoria
do Senador~ Marco Mac'iel,
que estabelece o FunQo. Na·tional
de'· Desenvolv.imento
Cientif·ico e Tecnológico:
Apreciação sobrestada
em
virtude do término do prazo
regi menta 1 d.a sessão.

Redação
final
do Projeto
- Redação final do Projeto
58,
de
de Lei do Senado-n~ 88790, ·de Resolução n~
1990,
·de
iniciativa
da Coque dispõe sobre a exploramissão
de
Constituição,
ção
dos
serviços
de
Justiça e Cidadania,
~ue
telecomunicações. Aprovada
revoga o art. 370 do Reginos termos do Requerimento
l nterno do Senado
nQ 480/90.
À Câmara dos· mento
Federal.
Apreciação
soDeputados.
brestada
em virtude do
término
do··prazo
regimental
da
Fala
1 .2.9
da sessão.
Presidência
Projeto de Resolução nJl
- Decisão sobre questão de
45, de 1990, de autoria do
ordem formu 1ada pe 1o Sena-·
Senador Fernando·- Henrique
dor
Maurício Corrêa,
em

2.200.exemJ)Iares.

Cardo.so, ·que a1tera a redaÇão -do ar_t. _16 da Res.o 1uç;:ão
do Senado !=e.d.eral n.u _9~, de
1989,
que diSpõe sobr_é._limites globais e
condições
para as operações de credito interno e externo dos
municípios e de ·suas respectivas autarqUias e estabelece
limites e condições
para·
aconcessão
de
garantias.
Apreciação
sobrestada em virtude do
término do pra·zo regimental
da sessão.
P-fóje::to de Resolução" nJl
62, de 1990, de autoria do
senador Ney Maranhão, que
dá nova redação à Res.ol ução
n-'194, de 1989. Apreciação
sobrestada em virtude
do
término do prazo regimental
da sessão.

1.3.1
comunicação
Presidência

da

Convocação
de
Sassão
extraordinária a
realizarse hoje às
18 horas e 33
minutos, com Ordem do Dia
que des.igna.
1 .4 -

ENCERRAMENTO

2 - ATA DA 2D3• SESSÃO, EM
5 DE DE2EMBRO DE 1990
2. 1

ABERTURA

2.2

EXPEDIENTE

2. :2-. f- _,.Meíí'sa~ do Governador do Oistr1to Federal

~ N~ 147/SÜ-DF (nA 120/90,
na origem), restituindo autógrafos de ~Yrojeto de lei
sanei onado.
_ _
.

2 . 2 ..2 -

Pareceres ·

Referentes às seguintes
matérias: · ..
Projeto

de Lei do Di s.-

Quinta-feira 6
trito

Federal

n~

61,

de

1990,
(Mensagem· nrL 1 08, de
12-11-so, na ·origem),
Que

dispõe sobre a alteração da

denominação dos cargos de
Assistente Jurídico, ·cte que
trata a Lei nA 64, de 14 de'
dezembro de 1989. para Defensor Público do --o;strfto
Federal.

Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 62, de
1990, que regula o reconhecimento
da
imunidade
tributária pe1_o GDF, e_m re-

lação aos tributos

de-- sua

competência, das entidades
e instituições, vinculadas
a governos estrange·í ros.
- Projeto de Lei do Senado
n.!< 191 , de 1990, que

riza

o

Poder

auto-

Executivo a

abrir ao Orçamento do Estado de Roraima crédftos adicionais até o limite de Cr$
1 .544.000.000,00 e dá outras providências.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 91, de 1990
(n~
241/90, na Câmara dos
Deputados), que aprova o
texto da_ convenção celebrada ~ntre o Governo da República Federativa do Brasil
e o _Governo do Reino dos
Países Bai~os, destinada a
evitar a Dupla TributaÇão e
Prevenir a Evasão Fiscal em
matéria de impostos sobre _a
renda, firmada em Brasil ia,
a 8 de março de 1990r
2.2.3- Oficio

NR 227/90-0F, do Presidente da Comissão do Dis-

trito Federal, comunicando
a aprovação do -"Projeto._ OQe
Lei do DF n~ 62/90, que regula o reconhecimento da
1munidade _tributária pelo
Governo do DistritO Eederal, em relação aos tributos de .sua competência, das
entidades
e instituições
vinculadas
a
governos
estrangeiros.

2.2.4 - Comunicações
Presidência

da

Abertura de prazo para
nter-pos i çãQ de
rec.urso.
por um décimo da composição
da Casa, para que o Projeto
de Lei do DF n~ 62/90, seja
apreciado pelo plenário.
i

Dezembro de 1990
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por-falta de quo~um
para
o prosseguimento da sessão.
Parecer da Comissão_ de Re-origem), do Governador do·
lações Exteriores e Defesa
Estado-do Rio de Janeiro,
Na
c i_ o na 1 sobre a Men~· agem
solicitando
autorização
n.l< -21-3/90 - cn~_ .829/90. - na
para que a~uele estado posorrQem),
de 20 de novembro
sa contratar operação de
do corrente ano, pela qual
crédito externo no valor de
o Senhor Presidente da ReUS$
20,000,000.00. (vinte
pública submete à_ deliberamilhões
de
d6lare_s
ção do Senado a esco.l ha do
americanos), para os fins
senhor Fer'hârido si 1v a . A1- QUe especifica.
Ministr-o de Segunda
~- Recebimento
do . Ofício· .ves,
Classe, da carreira de 01S/63/90
( n~
27/90.
na
plomata,
para exercer a
·o-r-igem),· do Governador do
função de Embaixador
do
-- Estado de São Pau 1o, so 11Brasií junto à RepUblica do
citando
autorização para
Iraque-~
Aprectaçao a:diada
proCeder à emissão de Bónus
por falta de quorum para
_do Tesouro do Estado de s·ão
o prossegui mente da_ sessão.
Paulo- série especial, .. em
Parecer da Comissão de_ Remontante
equivalente
a
lações Exteriores e Oefesa
-462,197.349 BTNF, QUe corNacional
sobre a Mensagem
responde às Letras Finan(n~ 220/90. n~
872/So", na
ceiras do Tesouroc da~uele
origem}. de 3 do corrente,
estado, resgatadas junto ao
pelt~.qual
o
Senhor
PresiBanco Central do Brasil.
dente da República submete
Prazo para apresentação · ·à de 1 i beração- do senadO a
de emendas ao Projeto de. escolha
do- Senhor Jorge
Lei do Senado n~ 191/90.
Carlos-Ribeiro, Ministro de
Primeira· Classe, da· carrei2.3 - ORDEM DO DIA
ra de Diplomata, para exercer a função de EmbaixadOr
Parecer da Comissão de Redo Brasi 1 junto a República
1 açó-es Exteriores ·e - Defesa
Ot:' i e!:rfa 1 dç ·ur·ugua i ·.
Ap~e-
Nacional sobre _a Mensagem c1açao ad1ada
por falta
n~ 197/90
(~~
732/90, na
de
quorum para o prosseorigem), de 15 de outubro
guimento da sessão.
do corrente ano. pela Qual
o ·senhOr Presidente da Re2. 3 • 1 Oes i 9nação da Ordem
pública s.ubmete à deliberado Dia da proxtma sessão
--ção do Senado a esco 1 ha do
2.4 - ENCERRAMENTO
~-enho_r
Félix _B.;iptista de
Faria, Ministro de Primeira
Classe, ~da carreira de Di3 - ATOS DO PRESIDENTE
plomata.
para exercer a
N~s ~ ii9l89
e
218/90
funçãO de Embaixador·
do
Brasil junto à Regública do
(Republicação)
Senegal. Apreciaçao adtada
por falta de _quorum para
4
PORTARIA DO DIRETORo prosseguime>nto da sessã_o.
GERAL
R.eceb i mente de_ Of í cj o

S/62)90

( n~

i . i 07/90,

n~

na

Par_ecer da Comissão de Rel-aÇões E-xteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem
n~ 212/90
(n~
828/90, na
origem), de 20 de novembro
do corrente ano, pela qual
-O _Senhor Presidente da Repúbl rca submete- -à delibera-.
ção do Senado a escolha do
Senador Guilherme Luiz Belford Roxo Leite Ribeiro,
Ministro de Primeira C1a5se, da carreira de Diplomata, para _exercer a função
_de
Embaixador do Brasil
----junto
à
_República
do
.Chile.
,Apr-eciação adiada

-

N~

28/90.

S - ATA DE COMISSÃO
6 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DO CENTRO GRAFICO DO SENADO
FEDERAL
Ata da 163a reunião

7 - MESA DIRETORA
8 - LÍDERES E VICE-LÍOERES
OE PARTIDOS
9 - COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

A ta da 202ª Sessão, em 5 de dezembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa_.
ÀS
14
HORAS
E- 30 MINUTOS. Aluf~io
Bezerra
. Carlos
ACHAM-SE
PRESENTES
OS
S_RS. De'Carl i - Odacir So8reS ~ RoSENADORES:
mUdo -Aragão - João Mene_zes -

ozi-el carneiro-:- ·carloS Patro-

cínio
Antohio- ·cuiz MayaAlexandre Costa --Edisorl LQbão_

De~emb(p

7130

de 1990

- Voão Lobo~ CMagas Rodrigues
- Hugo Napoleão - Afonso San-

cho -_Cid Sabóia de- Carvalho-

Mauro Benevides-

berto

-

Lavo·; si e r

Carlos

Ma i a -

Al-

Mar-

condes Gadelha - Humberto Lucena- Marco Maciel - Mansueto
de Lavor- FranCisco Rollemberg Lourival
Baptista Luiz Viana- Jutahy Magalhães
Ruy

Alte~a

bolsa ser prorrogado por
igual tempo para fins de
cumprimento das exigências
Constantes desta lei."

a redação do art.

4g da Lei ng a.932, de 7 de
jUlho de 1981, que disp9e
-~sabre as atfvidades do
medico residente e dá outras
J:;rovidências.

O Congresso Naci·ona 1 decreta:

Art.

1.14 _ O art. -4st da Lei n,g,
Bacela_ r- - __.José Ignácio· 6:932, -de 7 de _j_u1ho de 1981

Ferrerra ---:- Gerson Camata . passa a vigorar com a segufnte
Calm-on--._ Hydekel_ Frei:t_a_s_ redação ~·
- Ronan n 'to - Mã:ur-fCl o COrrea
11
- Severo GOmes ~ Fernando HenArt. 4,g, Ao mêdico resirique Cardoso - Mário Covas
dente será assegurada bólsa
Antônio Alves - Pompeu de Soude -estudo nó valor de 75%
sa- Meire Filho
Roberto
(sete-nta e cinco por cento)
campos - LOuremberg Nunes Rodos vencimentos do médico
cha - Mendes Canale Rachid
~do Ministério da
Educação,
Saldánha Derzi ~Wilson-Mar
- Nivel V, acrescido de um
tins- Leite Chaves- Affonso
-··adicional de 100% (cem por
camargo
Márcio Berezoski cento), por regime especial
Nelson Wedekin
José Paulo
de treinamen-to a-o serviço
Bisol - José Fogaça.
de
60
(seSsenta) horas
semanais.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - A lista de presença
§ 1 jl. o médfC_o-_ "res_i der:"Jte é
acusa o __comparecimento de 50
filiado
ao
Sistema
Srs-. Senadores. Havendo número
Previdenc1ár1o na qu-al idã.de
regimental, d~claro aberta a
de -~egurado autónomo. ·
sessão.
§ 2,g, Para efeito do reem.Sob .a pr-oteção de Deus, .inibolso previsto no art. 69
ciamos nossos t_rabalhos.
da Lei n~ 3.807, de 26. de
agosto de 1960, com t:edação
o sr __ 1 A Sec,re:tárlo" prOCG(:fe_r-á
dada __ pela Lei nA 5.890, de
à lei~ura de Ex~edient~.·
8 de_junho de 1973, combinada com o§ 1 2 do art. _1,g,
É lido o seguinte
do_Decreto-Le1 n~ f:s1o, de
29 de dezembro de 1981, o
valor da bols-a
referida
neste_artigo será acrescido
EXPEDIENTE
de 10% (dez por cento) sobre o salário-base ao qual
está vinculada a'contribuíção
do médfcO -17es 1 dente, em
AVISO DO MINISTRO DA
sua· -qúa n dàdé de seQurado
INFRA-ESTRUTURA
autónomo
do.
Sistema
Previdenciário.
N~
622/9-0, de 29 de novembro
_--. §
3,g, .. Para fazer jus ao
últimO, encãm-1 nh!lriçio es-cl areacré_scimo de que 'tráta b_ §
cimentos prestados pelo Depar2,g, - deste art 1 go o médico
tamento Nacional de Estradas
residente deverá comprovar,
de Rodagem
DNER, sobre os·
mefl_sa l_mente, os_ reco 1 h i menquesitos constantes do Reque~
-tóS-efetivados
para a Prerimer"lto n~ -252, de-1990, de
vidência Social:
autoria do Senador .Humberto
Lucena.
§
4~
As instituições de
saúde resPonsáveis po~ proEncaminhe-se cópia ao re. gra-mas de residência médica
querente
·oferecerão aos residentes
alimentação e moradia no
decorrer _ do
per í_odo
de
residência. ·
OFÍCIO
§
s,g, Ao-médico reside~te
filiado
áo
Sistema
Previdenciário na forma do
§ 1,g,- dest-e· ar·--ngo são aSseDo Sr. 1~ Secretário da 'câmagurados os direitos previsra dos Deputados, encaminhando
tos na Lei n,g, 3.807, de 26
à rev-i são do Senado autó9ra fos
de agosto de 1960 e suas
da seguinte matéria:
a 1 terações postar i ores, _bem
como os decorrentes de aciPROJETO DE LEI ,DA CÂMARA
_dent~s de tr.,.!;lal_hc;>._
NA 103, de .. 1990
§ _6~ _À_ médi_ca residente
(N° 5.943/90.
-Sera a~egufada a continuina Casa de origém)
dade de bolsa de estudos
durante o periodo de quatro
(De iniciativa dO Senhor
meSes 1 quando gestante, dePresidente da RepúblicS)
.vendõ. pofém. o per f odo da
Voão
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Art. 2-2 Esta 1 e i entra em vigor ha d~ta de sua publicação.
Art. _ 3~ ·Revoga-se a Lei n~
7.601. de 15 de maio de 1987.
MENSAGEM NA 817, DE 1990
-

·~

-

"ExCel enfíSSfmos Senhoi"'es Membros_do Congresso Nacional:
Nos termos qo § _ 1 2 -clo ·art. 64
_da Constituição Fedel"'a1; tenho
a honra de submeter à elevada
de·l iberaç:ão d_e Vossas Excelências, acompanhado de exposição
de motiVoS do Senhor Ministro
de Estado da Educação, -o anexo
proieto de lei que "altera a2
redãÇão do art. 4~ da Lei n
6:93'2. de 7 de julho de 1981;
que diSpõe sobre as at~vidàdes
do médico residente e dá- ou~
tras· pf-OVi ~ênéi ~s·; ~
·

199 ~~asiJ,ia.___.14

de ~oVembi'-o di!

EXeOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 186.
. ~rr\J~ÓR DE M~m~~~O D~E
-~~
EDUCAÇÃo
... , - . --

dmo

ExcelentfsS~lmo

.d~rit~.

· Senhór ?resid? Repúb r i cã:
--·- . -

Tenho a honra de submeter· 'à
apreciação de Vossa Excelência
-o-- anexo. projeto de lei que
dispõe sobre os valores das
bolsas de estudo concedidaS
aos médicos residentes.
·0 =-· pr_oj e to _ busca
t1ã-o apenas
ajustâr __ eXpressões numéricas
de retribuição das atividades
exercidas pelos médicos resi"dêintes, mas'igualmente recoloCar no ·âmbi.to do Mini_stério da
Educação o padrão que serve de
referencial para a fixação dos
valores
das
bolsas.
Vinculando-o aos vencfmentos
do médico ·de carreira do próprio ministério~
·
.Re~salta-se,
déstarte, a dupla especiflc_idade da residência méd 1ca: -a de etapa de formação especializada do acadêmico e a de pré-profissionall--:zação
em
estabelecimentos
hospi ta 1 ares_.

DadaS as e_x fi;iênci'aS _ fega is
ap 1 i cá v e fs ·•
a jornada de
formação-trabalho
do méd1cp
residente perfaz um total pe
.s~sseata
horas semanais, pelo
que o projeto - a exemplo de
seUs antecessores - prevê, na
alteraçãq proposta para o art.
4~ da Lei n~ 6.932, um adiciona 1 . de !=-em po.r c~nto_ sobre o
valor apurado com base nos
vencimentos do médico de Carre·ira, nfv~1 V.
---
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~
esta a te~ceira alteração
da referida Lei n~ 6.932, que
dispõe
sobre
residência
médica. Em 1984 e em 1987,

§
2~
t vedado o uso da expressão "residência
médica"
para desi~nar qualquer programa, de tre1naménto .médico que
respectivamente, em meio a de-. não . tenha sido _aprovado_pela
fasagens geradoras de insatis- Comissão Nacional de Res1dênfações e de paralisações da cia Médica.

indispensável
prestaçao .de
serviços, com prejuízo da for-

mação. desejada e do interesse
público em geral, foram alterados justamente os dispositi-

vos que regulavam-os critérios
remuneratórios (Lei n~ 7.~17~

de

setembro de 1984, e Lei n

7.601, de 15 de maio de 1987).

Tenho por certo que a propos-

ta consubstanciada no projeto
que ora levo ao elevado descortino de Vossa Excel"ência
consagra
sistemática
que
contribuirá decisivamente para
superar tais dificuldades, fazendo com que empecilhos de
ttl ordem deixem de prejudicar
o processo educacional e
formativo dos acadêmicos de medicina e, mui particularmente, o
bem-estar da população, carente de assistência medica.--

Levando em conta a atual fase
de desenvolvimento dos trabalhos legislativos no Congresso
Nacional, considero oportuno e
permito-me sugerir a Vossa Excelência o recurso ao art.-54,
§ 1 2 , da Constituiçãõ Federal,
para solicitar a urgência por
ele facultada ao chefe do Poder Executivo.
Com expressão de meu mals
profundo respeito e
distinta
consideração. Carlos Chiareli f.

LêGISLAÇÃO CITADA
LEI

N~

6.932,

DE 7 DE JULHO DE 1981

Dispõe sobre as atividades do médico residente e
dá outras provi dênc'i as ..
O Presidente da RepúbliCa,
~aço saber· qué o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono
e seguinte lei:
Art.
1~
A residência médica
constitui modalidade de ensino
de pós~graduação, destinada a
médicos·, sob a forma de cursos
de especialização, caracterizada pbr- treinamento em serviço,
funcionando sob a responsabilidade de instituições de
saúde. universitárias ou não,
sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.
§ 1 2 As instituições de saúde
de que trata este artigo somente poderão oferecer programas de residência médica depois de credenciadas pelas Comissão Nacional de Residência
Médica.

Art.. --2~ Para a sua admissão
em qualquer curso de residência médica o candidato deverá
submeter-se ao pro·cesso de seleção eStabe1eéido pelo programa aprovado pela Comissão
Nacional qe Residência Médica.
Artr 3A O médiCo residente
admitido no programa terá anotado no contrato padrão de
matrícul~:

a) a qual i dade de méd i co residente, com a caracterização
da especialidade que cursa;

b) o

nome

respon~áve 1

da

pe 1o

instituição

pro~ra_ma:

c) a data de início e a prevista pare
o
término
da
r-esidência;
d) o valor da bolsa paga pela
instituição respohsável
pelo
programa.

Art.- 4A Ao médico residente
será assegurada bolsa de estuao -de valor equivalen-te ao
vencimento inicial da carreira
de médico, de 20 (vinte) horas
semanais, do Départamento Administrativo do serviço Público (DASP), paga pela instituição, acrescido_ de um adic1ona.l
de 8% (o1to pOr cento), a .título
de
compensação
previdenciária,
incidente na
classe da escala de saláriobase a que fica obrigado por
força de sua vinculação. como
autonomo, ao regime da Previdência Social.
·
§ 1~ As instituições de saúde

responsáveis ~or programa- de
residência médica oferecerão
aos residentes alimentação e
alojamento no decorrer do período da residência:
• ·;

• • - • • ---.

••-. ~ • • • • • • \o.- • • • • • • • • • '• - • • • ~

LEI N2 3.807,

DE 26 DE AGOSJO DE 1960
~ef Orgânica da
Previdência Social

TÍTULO IV

Do custeio
CAPÍTULO I
D;t~_ Fonte~

de Receita
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Art.
69. _Q cus·tei o da PrevidênCia Social
será atendfdo
pelas contribuições-:
1 - dOs segurados empregados,
avulsos, temporários e domésticos- na base de 8% (oito- por
cento~ do respectivo saláriode-contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer título;

II
dos segurados de que
trata o§ 2~ do art.
22,
em
percentagem do respectivo venciment~ igual
à que ViQorar
para o Instituto de Prev1dênc1a e Assistência dos Servidores do Estado, ·com -acréscimo
de ·1% (um por cento)
para o
cust:eto dos demais benefícios
a que fazem jus e de 2% (dois
por cento) para assistência
patronal;
- ---~'-

III
dos segurados autónomos, dos seguradoS facultativos e dos que se encontrem na
situação do art. s~.
na base
de 16% (dezasseis por cento)
do
respectivo - salário-decontribuição;
·

IV
dos servidores de que
trata o parágrafo único do
art. 3~. na base de 4% (quatro
por
cento)
do - respectivo
salário-de-cont~ibuição;

V --das empresas, em quantidade igual à que for devida
pelos segurados a seu serviço
inclusive os de que tratam os
itens II e III de art. 5~. obedecida, quanto ao autónomos,
a regra a eles pertinente;
VI -dos estados e dos municfpíoS, em quantia igual à que
for devida pelos servidores de
que trata o- item lV deste artigo;VII da União, em quantia
destihada a custear as despesas de pessoa e de administração geral do Instituto Nacional de Previdência Social INPS, do Institutp Nacional de
Assistência Médica da Previdência Soc·ial - lhamps,
e do
Instituto de Administração Financ~ira·da-P:revidência e
Assistência SoCial --tapaS, bem
como a cobrir eventuais - insuficiências financeiras verificadas na execução das atividades a cargo do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - Sinpas.

'§ 1~ A empresá· que Se utilizar de ·serviyos de trabalhador
autônomo
f1ca
obrigada
a
reembolsá-lo, por ocasião do
respectivo pagamento no valor
correspondente a B% (oito por
cento) da retribuição a ele
devida até o
limite do seu
salário-de-contribuição.
de
acordo com as normas previstas
no item r-deste artigo.
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§

seja

.caso a remuneração paga
superior ao valor
do

2.Q_

salário-de-contribuição,
fica
a empresa obrigada a recolher
ao Instituto Nacional de ~rs
vidência Social a contribuição
de a% (o1to por cento) sob~e a
diferença entre aqueles dois
valores.
§ 3.Q Na hipótese ae preStaÇão
de serviços de trabalhador autônomo a uma s6 empresa. mais
de uma. vez durante o mesmo
mês, correspondendo assim a
várias faturas ou recebidos
deverá a empresa entregar· ao

segurado apenas o

valor

cor-

cimo guardará a mesma proporcionalidade;
Il
8,5% (oito e meio por
cento) para os segurados cujo
salário-de-contribuição
for
igual ou inferior a 3
(três)
vezes o salário mfnimo regional do local de trabalho;
I-ll--"":' 8. 75% (oito e setenta e
c1nco centés 1 mos por _cento)
pa~a
os
. segurados
cujo
sa·l ár i o-de-contribuição
for
superior a 3
(três) vezes e
inferior ou igual a 5
(cinco)
Vezes o salário mfnimo regional do local de trabalho;

respondente a a% (oito por
cento) do
seu
salário-deIV-- 9% (nove por cento) para
contribuição, uma só -ve:z._ A os segurados cujo salário-decont~ibuição de 8%
(oito por contribuição for superior a 5
iflfer'-iOr _ ou
cento) correspondente ao ex- (cinco) vezes_ e
cesso será recolhida integral- igual
a 10 (dez) vezes o
mente ao Instituto Nacional de
Previdência
Social
pela
empresa.

§ 4~ Sobre o valor da remuneração de
.que
tratam . aos
parágrafos
anteriores,
não
será devida nenhuma outra das
contribúições arrecadadas pelo
Instituto Nacional
de Previdência Social.
~
5~
Para os efeitos dos §§
2 e 3~ a remuneração teta 1
paga em cada mês s6 será considerada até vinte vezes o
maior salário mfnimo vigente
no País.

§ 6~ Equiparam-se à empresa.
para fins de previdência social,
o trabalhador autônomo
que remunera serviços a ele
prestados por outro trabalhador. autônomo, a cooperativa de
trabalho e à sociedade civil.
de direito e de fato,
prestadora de serviços. o empregador
doméstico bem como a missão
diplomática
estrangeira
no
Brasil e o membro desta missão, em relação aos empregados
admitidos a seu serviço.

DECRETO-LEI N° 1 .910,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 1981

Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previdência Social, e dá outras providências.
o Presidente da República.
usando da atribuição que lhe
confere o art. 55, item II, da
Constituição. decreta:
Art. 1~ As alíquotas das contribuições dos segurados e das
empresas em geral, destinadas
ao custeio da Previdência Social, ficam elevadas para:
I
10% (dez por cento) em
relação às empresas em geral,
exceto a contribuição destinada ao abono anual. cujo acrés-

Qu_inta~feira

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID

salário mínimo regional do local de trabalho;

V
9,5% -(nove e mei6 por
cento) para os segurados --cujo
Salário-de-contribuição
for
superior a 10 (dez) vezes e
inferior
ou
igual
a
15
(quinze) vezes _o salário mínimo regional do local_de.traba1 hQ i

VI - 10% (dez por cento) para
os segurados cujo salário-de~
contribuição f'or superior a 15
(quinze) vezes o salário mfnimo regional do local de trabalho e
inferior ou igual
ao
teto.
de
contribuição
previdenc1ária.

§.

1~

os segurados- cUjas cOn-

tribuições venham sendo calculadas segundo alíquotas diferentes de 8% (oito por cento)
terão suas contribuições majoradas em
20%
(vinte
por
cento).
_ _
§ 2.s1 Ficam mant 1 das as a tua is·

alíquotas de cor,tribuição a
cargo das empresas em geral.
para
custeio
do
saláriofamflia
e
do
saláriomaternidade.

§ - 3J1 Os aCréscimoS referidos
neste artigo serão considerados para todos os fins e procedimentos estabelecidos
em
lei.
relativos às ali quotas
anteriormente vigentes, inclusive n~s relações entre empregadores e empregados
no que
concerne à legislação da Pre-vidência Social.

LEI

N.s~.

7.601,

DE 15 DE MAIO DE 1987

Altera

a redação do art.

4g .da Lei nQ 6.932, de 7 de
julho de 1981, que dispõe
sobre as atividades do me-

dico residente. e dá outras
providências.

6

o Presidente da República.
faço saber que o Congresso Nacional dec~eta e eu sancio~o ~
seguinte 1 e i:
Ar-t.
tll ~o art. 4.2. _da. L_e1 _n~
6.932, de 7 de julho de 1.981,
passa
a
redação:

ter

a

seguinte

11
Art.
4~ Ao_ rnédi co residente será assegurada bolsa
de est~do no valor de 70%
(setenta por
cent.o}
do
salário do professor auXiUar, Nível 1, em regime de
dedicação
exclusiva. das
instit.u1ções federais
_de
ensino superior.

--§ 1.2. O médico residente é
-filiado
ao.
sistema
previdenciárlo na qualidade
de segurado autónomo.

§ 2~-Para efeito do reembolso previsto 110 §
1.2. do
art. 69 da Lei nS!. 3.807, de
26 de agosto de 1960,
na
redação dada pela Lei n.s~.
5.890, de 8 de junho_ de
1973,
combinada com o § 1 2
do art. 1 2
do. Decreto-Lei
n 2 1 .910, de 29 de dezembro
de 1981, o valor da bolse
referida neste artigo será
acrescido de 10% (dez por
cento)_sobre o salário-base
ao qual está- vfnculada a
contribuição do médico re-sidente. em_ sua qual idade
de
segurado autônomo do
sistema previdenc1ário.

§ - 32
Para fazer jus ao
acréscimo de que t·rata o §
2
2
deste artiQo. o médico
residente devera comprovar,
mensalmente, os recolhimentos efetivados para a Previdência Social.
§
42
As instituições de
saúde responsáveis por programa de residência médica
oferecerão aos residentes
alimentação e alojamento no
decorrer do _período
de
residência.

§ 5 2 Ao-médico residénte
filiado
ao
sistema
previdenciário- na forma do
2
§ 1 deste artigo, são assegurados~ os direitos pre_vistos_na Lei n.s~. 3.807, de
-26
de agosto de 1960, e
suas alterações posteriores,
bem como os decorrentes
de
acidentes
do
trabalho.

s--êf.O. Ã médica f.esider11:e
será assegurada a continuidade da bolsa de estudo durante o
per í ode
de
4
(quatro) meses, quando gestante,
devendo,
porém,
o
per i" od·o da bo 1 sa ser prorrogado por igual tempo para
fins de cumprimento das exigências
constantes
do
art. 7~ desta lei."
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Art.
2~ os efeitos t i nance-; -- ----conforme se observa pe 1 o teor
ros do disposto na presente do referido projeto, propõelei
correrão a partir do dia se, também, a consolidação co~
1~ de abril de 1987.
os--cr_édi'tos adiCionais autorizados pela Lei n~ 02, de 28 de
Art. 3.2 Esta lei entra em vi- agos·to de 1990. em função da
gor na data de sua publicação.
neces·s; aaae de ajustamento de
alguns projetas para maior faArt.
4~ Revogam-se as dispocilldade no controle dos tetos
sições em contrário.
estabelecidos por essa Casa
Legislativa.
Brasília, 15 de maio de 1987;
166.2 da Independência e 99~ da
Considerando a i mportánc i a da
República.
- UOSE_ SARNEY
matéria para o encerramento
~orge Bornhausen - Almir
Paz- das atividades do Governo do
zianotto Pinto - Roberto Fi- Amapá no corrente exer-cício,
gueira santos- Raphael de Al- sol i cito a Vossa Excelência,
meida Magalhães.
nos termos do art. 4~ de citada resolução, conceder_ car·áter
(À
Comi ssáo
de
Educaw
de urgênc1e na apreciação do
çâo.)
aludido projeto de lei.

OFÍCIO DO GOVERNADOR
DO ESTADO DO AMAPA
OFÍCIO NO S/ê1, DE 1990
nc 198/90, na origem
Macapá-AP,

1990

29 de novembro de

Senhor Presidente,
Nos termos do § z~ do art. 5S
da Lei n-':. 7 .soo. de _10 de ju1 ho de 1989. e em-observância
do disposto no art. 3~ da Re_solução n-':. 157, de 10 de novembro de 1988,
dessa Câmara
Alta do Poder Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa,
acompanhado de exposição de
motivos do Senhor Secretério
de P 1 anej amento e Coorden·ação
Geral, o anexo pr_ojeto de lei,
que autorizar o Poder Executivo a abrir créditos adicionais
à
Le i
Orçamentãr i a
Anua 1

até
o
limite
de
7.909.635.5ZO,OO (sete

hões,
hões.
seis
cruze i

Cr$

bil-

novecentos e nove milseicentos e
trinta e
mil-.- quinhentos e vinte
r os) .

de

7733

Cr$ 7.743.636.52U,UO (sete

bilhões, _setentos e quarenta e
três
milhÕes, seiscentos e

tr~nta e_seis mil,
quinhentos
e· v1nte cruzeiros) para atender programação do corrente
_ex!?!rç;-_ício:

Art.
~a- ~o Poder Executivo
autorizado a abrir Créditos
EspeCiais à Lei Orçamentána
Anual do Estado do Amapá (Lei
nA 1, de 2 de .fanei ro de 1990}
até
o
1 im1 te
de
Cr$

156_:-óõa·. oob, ao_ (cento e sessenta é seis milhões de cruzei r-.os) oara atender programação do _corrente exerc f c i o.
A~t.

_3a_

Os créditos adicio-

náis.·autcirizados atr"avés desta
lei, acres·c-idos da autorização
contida na Lei n.k 02,_ de 28 de
agosto dé 1990, __f_i_cam cons_ol ldados_ nos termos dos an·exos I,

Na certeza de contar com especial atenção de Vossa Excelência,
aproveito o _.ensejo
para renovar-lhe nossos pro- IL,_ ILL. IV, V, VI, VII, VIII
indicatest-os de elevada consideração e IX. nos valores _ali
para cada
e apreço José Gilton
Pinto dos_
totalizando
~areia, Governador
do EstadO aprojeto/atividade,
i
mportanci
a
de
Cr$
do Amapá.
20.750.87~.520,00
(vinte bi1 hões ;- setencentos e c i nouenta
PROJETO. DE LEI DO SENADO
mi 1 hões, ai tocentos e setenta
N.2 227, OE 1990
e cinco mil_, quinhentos e vinte cruzeiros).

Autoriza o Poder ExecutiVo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
7.909.S3G.S20,00 (sete bilhões, novecentos e nove
milhões, seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e
vinte cruzeiros).

o Gbverhador
Amapá,

do

Estado

do

Art.
-4.2.
Os
recursos
necessárjos ao atendimento dos
crédjtos autorizad_os nesta lei
correção à conta do_ previsto
no art.
43,
II e IV, da Lei
Federal n.2. 4.320,- de '17 de
março de 1964.
Art. 5. 2 , ESta lei entra éin vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 5_
de outubro de 1990.

Fa_ço___saber gue o Senado Federal decreta
eu sanciono a
seguinte lei:
Art - -6-.2 Revogam-se as dispoArt. ---1- 2 -- --É o-Roder Execut-i-vo sições em contr:-ári_o.
_
autOrizado a abrir Créditos
Macãpã.
Ap, 29 de-nOvembrO
Sup 1 ementares
à
Le i
.José Gi 1 ton Pinto
Orçamentária Anual
do EstãdO de 1990.
do Amapá (Lei nA Di, de 02 de Garcia, Governador do E~tado
janeiro de 1990) até o limite do Amapá.

e

I

Cr$ 1,00

ANEXO

(preçOs de outubro de -1990 ~'

I

I

I'

CRÉDITO SUPLEMENTAR

RECURS.OS DO TE!>OU!Hi

I

(fonte: Outras Transferências da União)

ANEXO
CÓDIGO

AO PROJETO DE LEI N' 003-·
ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

ATIVIDADES .

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO E PLANE

03

9 - 753- 07 3' 12'

JAMENTO
07
021

9-'<53,073,12-

ADMINISTRAÇÃO
ADMINIST~AÇÃO

GERAL

9-301.184.00'

7734
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CÓDIGO
03070212.469

,DlÁRlQDO CONGRESSO NAClONAL (Seç!lo II)

ESPECI f"ICAÇÃÓ
Administração

PROJE1'0S

ATIVIDME~S

Quiiüà-feira 6

1'DTAL

-do
9-301.184.000.

Estado

NATUREZA DE DESPESA
Pessoal e En_çargos So
9.301.184.000

c! ais

025"
03070251.337

451.889 .12~

_EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
_Construção e Adaptação
de ImÓv~is

451.889~.127

NATUREZA DE DESPESA
D_esp~sa

de Capital_

451-889 .1.2:7

EDUCAÇÃO E CULTURA

08
42
188

084218_81. 329

65.000.00(

ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

65.oao.ocrc

ENSINO REGULAR

65

.~000.

ooc

Desenvolvimento do --Ensi;-'10 ..

de Primeiro Grau_

65.000.000

NATUREZA DE DESPESA
Despesa de Capital

65.000.000

_HABITAÇÃO E URBANISMO

10
58
323
10583231.25~5

130.000.00(

URBANISMO

130.0CJO.OOC

PLANEJAMENTO URBANO

130.000. ooc

Desenvolvimento de
Áreas Urbanas

130.000.000

NATUREZA DE DESPESA
Despesa de Capital

130.000.000
100. ooo. oc-:

SAÚDE E SANEAMENTO

13
76
448

13764481.333

SANEAMENTO

1CO.OOO.OC:

SANEAMENTO GERAL

100. 000. ()'CC

Implantação de Sistemas_
Urbanos de San_eamento

100.000.000

NATUREZA DE DESPESA
Despesa de capital

100.000.000

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 6

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

TRANSPORTE

16

53.110.87:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO

88

53.110.872

CONSERVAÇÃO DE .RODOYLAS

538
16885301.34~

7735

Dezembro de 1990

53.110.87:-

Desenvolvimento da Infraes
trutura Básica

53.110.873

NATUREZA DE DESPESA_
Despesa de Capital

SOM A •••

53.110.873

8oo.ooo.ooo

9~3o1.184.0QO.

1o.1o1.184 ._opc

cr.t 1,00
ANEXO l l
CRÉDITO

(proços de ruwbro C.e :s

SUPL!J.!!NfAR

fti::CUHSC3 DO T==sOL<

(:fonte: Cota-Parte do Fundo de Pârt1c1pg;;

ANEXO /\[) PllOJJ:."TO DE LEI "• 03

cOOIGO

ESPECIFICAÇÃO

Ar:MINISTRAÇÃO

03

dos Es tactos)

E

l>HOJJ:."!US

A:!'l VillADI:.S

PLANEJAMENTO

-2.269.284".:<

Ar:MINISTRAÇÃO

07

021

ADMINISTRAÇÃO GERAL

03070212.469

Administr<Qão do Estado

2.197.734.:<

809 . E-50. :c
8b9.650,0C:O -

NATUREZA Dl\ DESPESA

025
3070251.337

Pessoal e Encargos Sociais

437.658,800

Despesas Correntes

336.491,200

Despesas de Capital

35.500:oco

EDIFICAÇÕES PÚBLICAs

L388 -_134, CC

Corystrução e Adaptação de
Imoveis ·

1.388.134,0C:O

NATUREZA DE CAPITAL

08

Despesas de Capi t.a.J.
Ar:MINISTRAÇÃO FINN;c:EIRA

I.388.l34.0C:O

so.coo.m ·

Dezembro de 1990

á:mco
033

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sei;ão

\D

' ' Al'l vllli\DI:.:l

l:SPJ:X:lFlCIIÇÃO

,_Dfv:roA INTERNA

03080332.027

Amortização e EnQ?rgos de

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Correntes
Despesas de Capital
PLANEJAMENTO GOVERNA!1E:NTAL .

INFORMATICA'

024

03090244.020

Sistema, de lnt:o~tica
NATUREZA DA IjESPESA

Despesas Corret1tes

040
03090402.009

PLANEJA'4ENTO E ORÇAME1'!10

_ Cqordenação .Qo plartejãmcnto
NATUREZA DE DESPEA

Despesas

Corrente~

AGRICULTURA

04
14

PRODUÇÃO VEGETÁL

080
04140802.468

SEMENTES E· MUDAS

ManutençãO do Setor AgropeCuário
NATUREZA DA DESPESA

Despesas Correntes
PRODUÇÃO

088
04150882 .Zl6,

ANIMAL

DESENVOLVIMENTO ANIMAL

Desenvolvimento do Setor- Agropecuário
NATUREZA DA DESPESA

Despesas
18
111
04181112.467

Correntes~

_

PRCMQ:;AO E EXTENSÃO RURAL
EXTENSÃO RURAL
Ass~stência_ _ag J?rod~tor

Rur-al

274.000.000

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Correntes

1'01)\L

60.COO,O:

Financiamentos

07

Quinta-feira 6

274.000.000

Quinta-feira 6

DIÁRIODOCONGRESSO NACIONAL (Secllo

cOOIGO

m?

Dezembro de 1990

II)

PROJE'I'OS

DF.FESA NACIONAL E SEGURNÇA PÚBLICA

05

148.000.00

SEGURANÇA PÚBLICA

30

021
05300212.463

148.0CXJ.OO

ADMINISTRAÇ16 GERAÍ\
Manut~oç~

148. OCXJ. 00

dos Serviços 9e

Segurança PÚblica

52.000.000

Policia Militar

. - 52.000.o00

NATUREZA DE DESPESA
Despesa Correntes

48.000.000

Despesas de Capital
05300212.463

4.000.000

Manutenção dos Serviços de
96.000. cx;o

Segurança PÚblica

POLICIA CÍVIL

96.000.000

NATUREZA DA DESPESA
Despescas Correntes

28.000.Xl0
____ 68.CXJO.OOO

Despesas de"C.Pital

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

07

46L:oo.:o

PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADCS E
MUNICÍPIOS

38
181

4!H.:oo.:o

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIROS A ESTADOS

461-lOO.CO

E MUNICÍPIOS

07381811.250

Apoio a Projetes de DesenvolvimentoRegional

461.100.000

NATUREZA DA DESPESA
Despes?.s Correntes
Despesa de Capital

2LOOO.OOO
440.100.000

6D.sc:o;o:c
;;o.cco.ü:c

EDUCAÇÃO E CULTURA
ENSINO DE PRIME1RO GRAU

08
42

188
08421882.130

so.cco_.o:c

ENSINO REGUlAR
Coordenação e Manut~Ç~ do
Ensino de PrJ.meiro f:;rau \
______,

. 50.000.C90

NATUREZA DE DESPESA
Despesas Correntes

ENSINO DE SEGUNDO GRAU
ENSINO REGULAR
188
08431882.131
Coordena_ção e Manute!l
43

so.ooo.ooQ
10.500.000

10.SOO.QOO

7738

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

cémco

PllOJE'I'OS

Quinta-feira 6

11:1'1 VlllADJ:S

ção do Ensino dt;!; Segui!.

Grau

10.000.000

NATUREZA DE DESPESA
Correntes

Desp~sas

10
58
323
1058323),~.

10.500.000

HABITAÇÃO E URBANISMO
URBANIS!40
PLANE.TAMENTO URBANO
Desenvolvimento
de

:LO

255

1,135.572.609
1.135.572.60'9

1.135. 572 ."609

Áreas Urbanas

NATUREZA DE DESPESA
Despesas de Capital

1.135.572.609

INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMÉRCIO
PROMOÇÃO INDUSTRIAL

11
63
363

11633631.025 _

15.000.000
15.000.000
15.000.000

At>oio ao _Desenvolvimen15.000.000

to Comercial

NATUREZA DE DESPESA
15.QJ)O.OOO

Despesas Correntes

SAÚDE E SANEAMENTO
SAÚDE

13
75

ASSISTÉNCt~~ÉDICA

428
137542Bl '339

1.257.334.COO
250.000.000

Desenvo.lvimen1·o do Setor

Saúde

70.000.000

NATUflEZA DA

DESPESA

Despesa de Capital
13754282.464~

2,50.000 .ooo

SANITÁRIA

70.000.000

_Manutenção do Setor Saúde

180.000.000

DA DESPESA
Cornentes

NATUREZA
DesnP.s~~

180.000.000
l. 007. 034. CJC(

SAW.AMENTO

75

447
13764472.472

ABASTI~c-r:w::r..rro o• ÁGUA

60.000. CJC(

Manulenção do Sistenk~ de
Abast.ec:i.me11to de Ágpa de MaC.§!

60.000.DOO~

pa
NATUREZA

DA DESPESA
60,(!00.000

De:spcsas d.e Correntes

448
13764481.333

947.034.00:

SANE!'IANETO GERAL

Implantação de SiSte-ma
Urbanos de Saneamento

947.034,000

Ouin_ta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

cállco

PJI0JI•:J'OS

Dezembro de 1990 ~
.Nfl vlJJI\{)l:S

7739
TOTAL

NATUREZA DA DESPESA

Despesa de Capj_ t.al

947.034.000

PROTEÇÃO DO t-IEIO AMBIENTE

77
455

300.00

DEFESA CONTRA EROSÃO

300.00

PreseryaçªÇ> e_ Co;:!_trole ?o Meio
Ambiente
NATUREZA DA DES!'ESA
Despesas Correntes
15
81

:::::~:AE PRmD8'~IA

95.205.30

/J
·, v '

ASSISTÊNCIA SOCIAL GEP.AL
15814862.466

Assistência e PI"'Ç(noção
0

300.000

I.~

-soc~al,

21.500.00

~

21.500.00
/ ..

21.500.000

NATUREZA DA DESPESA
Despes~~

Correntes

18. soo. (o:xJ
3 • ooo. cr.,o·

Despesas de Capital
84

PROGRA!'IA DE FORl'IAÇÃO DO PATR.!_
MÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

15844942.012

73,705..307

Contribu:i.ção para Fonnação tio
Património do Servidor PÚblico

73. 705'. 2/Yl

NATUREZA DA DESPESA

Despesas Correntes
16.
88

538
16885381.342

73.705.3oi

TRANSPOR'IE

1.756.889 -127

TRAI!SPORTE RODOVIÁRIO.

l. 7ll.88S' .127.

CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Desenvolvimento da
t!utura Básica

j.7].1.88!Í.127

Infrae~

1.341.889.127

NATUREZA DA DESPESA

Despesas de Capital
16885382.473

Coriservação de_ Rodovias

1.341.889.127
370.000. cr...o

NAWREZA DA DESPESA
Despesas de Capital

90
566~

1RANSPORTE HIDROVIÁRIO
.SERVIÇOS DE TRANSPORTE FIJJVIAL
E LACUSTRE

370. oco. oco
45.000.000
4s.oco:oco

Dezembro de 1990

7740

Ouinta-fcira6

DIÁRIO DO CONGRP..SSO NACIONAL (Scção II)

cáu.co

.N!'l v1D/UJJ:.:3

PHOJI::ltlS

'l'O'l'A!...

Apoio Superintendência de Nav~

16905662.471

ga.ção do Amapá

45 • ()(X). CXXJ

NATUREZA DA DESPESA
41.500.000

3.500,@

5.359.029.736 '

2..361.755.307

7 .72:l.785.C.13

Cr:J; 1,\J\J

(preços de outubro de

A N E X O III

l~J·

CRÉDITO SUPLE!1ENTAR
RECURSOS DO 7ESCJ
(fonte: Imposto sobre Oper~ções neiativcs Q
Circulação de.Mercadorias e sobre_P~e

ANEXO AO PROJETO DE LEI NO

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E

03

taçõe-s de Serviços e Transporte
I~. t
rcs!:adual c Intermun~cipal e de_ Got;... r
ca ao

PROJETOS

ATIVIDADES

PLANEJ~

275.oc:J.c:c

MENTO
07
021
03070212.469

TOTi'I.L

275.oco.o:c

ADMINISTRAÇÃO

125.oco.c:c

ADMINISTRAÇÃO GERAL
125.000.000

Administração do_Estado

NATUREZA DA DESPESA
125.000.000

Despesas __ Correntes

025

rso.ooo.o:c

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

03070251.337 - Construção e Adaptação
de ImÓve-is

lSO.QOO.OOO

NATUREZA DA DESPESA
Despesas de G_api tal

07
40

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PROGRAMAS INTEGRADOS

150.000.000
30.000' o:c
304

oo·:> .. OC{

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

031
07400311-250

PROJETOS

Dezembro de 1990

A'ri VTDAD!:S

7741

TOTAL

30.000.0~(

ASSI STJlNC IA FINANCEIRA
Apoio a Projetes de Dese!)_
30.000.000

volvimento Regional

NATUREZA DA DESPESA
30.000.000

Despesas de Capital
10
58
<123
10583231.255

HABITAÇÃO E URBANISMO

655.785 .. 1':":
6!">5.785.1~:

URBANISMO

655.785.1~:

PLANEJAMENTO URBANO
Desenvolvimento de Áreas

655.785.173

Urbanas

NATUREZA DA DESPESA
655.785.173

Despesas de -apitai

20.000.000

''SAÚDE E SANEAMENTO

13
76
448
13764481.333

20.000.000

SANEAMENTO
SANEAMENTO GERAL

20.000.bOO

Implantação de Sistemas
Urbanos de Saneamento.

20.000.000-.

NATUREZA DA DESPESA
20.000.000

DespeS?s de Çapital

ASSISTÊNCIA E PREVIDÊN

15

88.253.055

CIA
84'

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO
PATRIMÔNIO DO SERVIDOR'
PÚBLICO

494

PREVIDllNCIA SOCIAL

88.253.055

AO

SERVIDOR PÚBLICO
15844942.012

88.253.055

Contribuição para Formação
do PatrimÔnio do Servidor

PÚblico

88.253.055

NATUREZA DA DESPESA
Despesas Correntes

88.253.055

7742

Dezembro de 1990

CÓDIGO

Ouinta-feira-6

DIÁRIO DQ CONGRESSO NACIONAL (Seç!(o TI)

ESPECIFICAÇÃO

PROJETOS

A'l'lVIDADES

-TOTAL
250.000.000

TRANSPORTE

16

25o;ooo.ooo

TRANSPORTE RODOVIÁRÍO

88

250.000.000

CONSERVAÇÃO _D_E; HODOVIAS

538

Desenvolvimento da

Infrae~

trutura Básica

250.000.000

NATUREZA DA DESPESA
250.000.000

Despesas de Capital

1.105. 785.173

S O M A •••

213. 253.055 -1.:U9_. 038.228

Cr$ 1,GJ
A!IEXOlV

(preço·s- d_c

out;.;~ro

de

1.:.3C

CRÉDITO SUPLEMENTAR
RECUfl~..:s

·oo -:-ES::JJ

(fonte: Outras Receitas Patrimoni~~s)

ANEXO AO PROJETO DE LEI N' 03

'CÓDIGO
03

ESPECIFicAÇÃO
AD~!INISTRAÇÃO

PROJETOS

ATIVIQADES

E PLANEJA
5!.000. :lOO

MENTO
07
021
03070212.469.

TOT ...\L

51.000. :JOO

ADMINSITRAÇÃO

I.OOO.OOO

ADM:!;NISTRAÇÃO GERAL
1.0CO.OOO

Admtni§tração do Estado

NATUREZA DA DESPESA
l.OCO.OOO

Despesas Correntes

025
03070251.337

- 50.000.000

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Construção e Adaptação

de ImÓveis

50.000.000

DIÁRIO DO CONORF$SO NACIONAL (Se<;llo

Quinta-feira 6

CÓDIGO

.ESPECIFICAÇÃO

II)

PROJETO$

Dezembro de 1990

ATIVIOADES

TOTAL

NATUREZA DE DESPESA
Despesa de Capital

50.000.000
48.900. ooo·

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

07

PROGRAMAÇÃO A CARGO

38

DE

ESTADOS E MUNICÍPIOS
181

48.900XOO

Transferências Finance!
ras a Estados a Muniçi48.900. coo

pios
07381811.250

Apoio a

Proj~tos

de

Desse~

.48.900.000.

volvimento Regional

NATUREZA DE DESPESA

Des~

48.900.000

de Capital

EDUCAÇÃO E CULTURA

08
42
188
08421882.130

10.000.000

ENSINO DE PRIMEIRO GRAU

10.000.000

ENSINO REGULAR

10.000.000

. Coordenação"· e-. Manutenção
10.000.000

do Ensino de primeiro grau

NATUREZA DE DESPESA
Despesas correntes

10.000.000

HABITAÇÃO E URBANISMO

10
58
323
10583231.255

565.000.000

URBANISMO

565.0QO.QOQ

PLANEJAMENTO URBANO
pesenvolvimento de Áreas
565.000.000

urbanas

53.619:784

ASSISTllNClA E PREVIDllNCIA

15
84

PROGRAMA DE FORMAÇÃO

DO

P~

53.619.784

TRIM0NIO DO SERVIDOR PÚBLiéO
494

PREVIDRNCIA SOCIAL AO SERVI
53.619.784

DO. PÚBLICO
15844942.012

Contribuição para Formação

do PatrimÔnio do Servidor•

PÚblico

.53. 619.784

7743

_ .ÓIÁJUO

Dezemhro de 1Q2(L

7744

DO CONGRESSO

ESPECIFICAÇÃO-

CÓDIGO-

NACÍONAL (Scção ffi

PROJETOS

Quinta-feira__ 6

1\TIVIDADES

_TOTAL

NATUREZA DE DESPESA

D~sas corrente~

53.619.784

TRANSPORTE

16

350. 000. 000

rRANSPORTE RODOVIÁRIO

88

350.000. OOô

GONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

538

350.000.000

Desenvolvimento da In-

16885381.342

~raestrutura

Básica

350.000.000

NATUREZA DE DESPESA
Despesa de

~apital

350.000.000

f'\ MA ..•
I

1. 013.900. 000" . 64.619.-784 -1.078.519.784

\

Cr$ 1 ,00

ANEXO V

(preços de

outu~~o

de

19~:

CRÉDITO SUPLEMENTAR
RECUf!SOS DO TESOC"
(f'onte: (Cota-Parte do Imposto sobr-e Proct~...:t'o.z

ANEXO AO PROJETO DE LEI N•

-

CÓDIGO

03

ESPECIFICAÇÃO

.ADMINIS1'RAÇÃO E

03

Industrializados)

PROJETOS

ATIVIDADES

PLANEJ~

20. OOD. OC ;

MENTO

20.000. oc:

ADMINISTRAÇÃO GERAL

021
03070212.46~

20.000.0C:

ADMINIS1'RAÇÃO

07

·

TOTJÍL

AdffiinistraçãO-dO Estado

NATUREZA DA DESPESA
Despesas Correntes

20.000.000

Quinta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRF.SSO NACIONAL (Seção II)

CÓDIGO

PROJE:TOS

ESPECIFICAÇÃO
ASSIST~NCIA

15

E

ATIVIDADES

TOTAL

PREVIDÊ~

7 .66~ .H:

CIA
8~

7745

Dezembro de 1990

PROGRAMA DE fORMAÇÃO '
DO PATRIMÔNIO DO SERV,!_
DOR PÚBLICO

7 .66...;

.lé~

PREVIDÊNCIA SOCIAL AO~

494

SERVIDOR PÚBLICO
Contribuição para Form~

15844942.012

mação do PatrimÔnio

do

Servidor PÚblico

7.664.183

NATUREZA DA DESPESA
Despesas Correntes

7.664.183

27.664.183

p,SOMA ....

27.664.18:

'

Cr$ 1,00

A N E X O VI

(preços de. _-OutUbro de :99J

CRÉDITO SUPLEMENTAR
RECURSOS DO TESOU?.<
(fonte: Cota-Parte do Imposto sobre_ ÇperaçÕCs'

ANEXO AO PROJETO DE L.EI N• 03

de· Crédito, Câmbio e seguros ou Relatl__.
vas a Titules ou valores t-1obiliár-ics Comercialização do-OurO)

CÓDIGO
15

ESPECIF'ICAÇÃO.
ASSISTÊNCIA E

ATIVIDADES

TOTAL

PREVID~N

CIA
84

PROJETOS

S.OOO.OOJ~

PROGRAMA DE FORMAÇÃO '
DO PATRIMÔNIO DO SERVI
DOR PÚBLICO

s.ooo.oo:

ESPE'GIF'ICAÇÃO.

CÓDIGO

494

PROJETOS

PREVIDf:NCIA SOCIAL

TOTAL

ATIVIDADES-

AO

s.ooo.oo:

SERVIDOR PÚBLICO
15844942.012

Contiibuição para Fór

mação do PatrimÔnio

s.ooo.ooo.

do Servidor PÚblico

NATUREZA DA DESPESA

s.ooo.ooo

Despesas Correntes

·s.ooo.oo:

5.ooo.ooo

SOM A .••

L:r·:r. 1, 00

ANEXO VII

(rrelí.·os -de outubr·o .de

19~10)

G RÉD I TO SUP LENENTAR
RECURSOS DO 'l'ESOUHO
/dl!·."!) ,\1) PJl(lJE'J'O [)J;; Ll~l N2 03

(fonte: Cota-Parte __ dâ Contribuição
__?o Sal~~i~-:Educação)
--

ESI'J;CLFlCAÇAO
08
42

PROJE'J'OS

ATIVIDADES

EDUCAÇÃO E CULTURA

TOTAL
28.716.086

·- ENSHW DE PRIMEI!fó ... GRAU

188
08421882.13<Y

ENSINO REGULAR

toorde-na 9 ãõ

28.716.086

e ~Mãnute_!!

ção do Ensino de

Pri

meiro Grau

28.'/16.086

NATUREZA DE .DESPESA
Despes~s_Correntes

28.716.086

S O M A •••

28.716 .08_6_

28.71_6_.086-

Quinta-feira 6

Dezembro de 1990
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Cr$1 ,ou
(preços de outubr-_o de _1_99Q;

A ~ E X O VIIICRÉDITO ESPECIAL

RECURSOS DO :I'ES:JURC

(fonte: Cota-Parte do Fundo êe Part.=.,cir!
ção dos Estados)

ANEXO AO PHOJE:TO DE: LEI N• 03

CÓDIGO

ESPE:CIFICAÇÃO
ADMINISTHAÇÃO

03

E

PROJETOS

03_1

TOTAL

PLANEJ_II_

MENTO
08

ATIVIDADES

50.000.000

ADMINISTRAÇÃO FINANCEI_RA

so.ooo:ooo

ASSISTtNCIA FINANCEIRA

50, o~ o_. 000

0308031L349 _Fundo _de Financiamento

de Transporte Co.letivo

50.000.000

NATUREZA DA DESPESA
Despesas da Capital

SOMA ••.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
N° 02/90

Macapá, 28 de novembro de 1990
Exce l ent f s~ 1 ffio
nador,

sen-hor Gover-

Temos a honra de submeter à
elevada consideração de Vossa
Excelência, o anexo projeto de
lei, que autoriza o Poder Executivo Estadual a abrir a Lei
Orçamentária Anual (Lei n~ 01,
de 2 de junho de 1990, Créditos Adicionias até o limite de
Cr$ 7.909.636.520,00 (sete bilhões, novecentos e nove milhões, seiscentos e trinta e
seis mil. quinhentos e vinte
cruze i r os) ,
sendo
c r$
7.743.636.520,00 de Créditos
Sup 1ementares
e
Cr$

so. ooo. ooo50.000.000

50.000.000

de : Crédl- tos_

Cdtno
se_ ~feRre_gQr;le da anã 1 i se
do projeto de l~i, no Ambito
do orçamento _fiscal, os recurProp6e-se, ainda, no referido sos- para _ cobertura dos crédiProjeto de Lei gue sejam os tos _ad_içionais pleiteados são
crédi:tos pleitad_os consoltda-- oriunçlgs, basicament~__, _Qo exdos_ com as autor i zaçóes cont i- cesso de arre.cadaç:ão das didas na Lei n~ _2, de 28 de a- versas fontes orçamentárias e
gosto de 1990, cbjetivando. um da ·rea-1 fzação de ·operações-l de
melhor acompanhameDto dos te- crédito junto à Caixa "Económitos. estabeiecidos para cada ca Federal,
para urbanização
projeto/attvidade pelo Sena·do das cidades
de
Macapá
e
Federa 1 .
Santana.

1 66. 000 •. 000, 00
Especiais.

A referida autorização legislativa faz-se necessaria para
at"endiri-lento dos _ajustes requeridos na despesa em curso, em
função do efetivo comportamento~ das receitas e o
desenvol-vimento dos principais projet~os implementados
pela atual
Administração< -

Nos quadros I/VIII, em anexo,
se encon-tra demonstradO o excesso de arrecadação ocorrido
até 31-j0-90, bem como a previsão das receitas até o final
do-- exerC f c i o, em atendi menta
ao disposto no § 3~ do art.
43, do supracitado
-diploma
1 ega 1.
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Através dos quad~os IX, X e
XI demonstrou-s~. também a redução das receitas em relação
ao orçamento original.
Devemos ressaltar a alta relevância das providências ora

r o 1adas no

ane.xo

projeto

ae

1e i ,
no
montante
de Cr$
7.909.636.520,00
(sete
bil-

7.909.636.520
a)
Créd1tc
suplementar ,
1. 743.636 ._52 o· pes~Oâ í ~_e· encà~.:

cruzeiros)

6.083.000.000 DespesaS correntes e de cap•ta1, ........ _,. .. .
1.660.636.520
b)
Crédito
especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6_6. 000. 000 De_spesa de cap l ta 1

hões,
novecentos e nove milhões, seiscentos e trinte e
seis mil,
auinhentos e vinte
·foi

distribuída

Torma
a
atender
os
o encerramento das atividades projetos/atividades de maior
carência
e
os
níveis
de
prioda atual Administração ... no corrente exercício, em -estrita r"fdades das dfvesas metas pro-'obediência à legislação vigen- gramadas, conforme discrimina-

recomendaoas, para oportunizar

te e em consonância com o Pro- ção·_ abaixo. a

grama

de Trabalho estabeleci- __ de 1990;

pr~ço

de outubro
-

do.

Cr$ 1 ,-oo

A destinação

dos recu-sos ar-

Quinta-feira 6

Créditos

adicionais ..

gos soc1ais . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'.' ·-·'''

166. 000. DOO

..

'.'

.........

Em face do exposto, submetemos à apreciação e análise de
Vossa Excelência, o anexo proJeto de lei. - ___ Cicero Veiga
da Rocha, Secretário de Planejamento e Coordena~ão Geral.

SECRETARIA DE ES'rADO DO PLANF.JAMENTO E COOHDENAÇÃO GERAL

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE AIHlECADAÇÃO DE OUTRAS 1'IlANSFE~llNCL\S
DA UNIÃO

( Fonte de recursos para acorrer a despesa com a abertura de

C_r±

ditos Suplementares e ESpeciais).
em CrS l,C:>
DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1. Valor arrecadado até 31/10/90

Cr~

5.583.234.562

2. Previsão da arrecadação para perÍodo a .ocorre. r

de novembro a dezembro/90,

n~

estim~tiva

de

uma a~recadação mensal da o~dem de Cr$ •..•••.•
1-997.185.401,00 (HUM BILHÃO, NOVECENTOS E
VENTA E SETE MILHÕES, CEI'rTO E OITENTA E

NO

CINCO

MIL, QUATROCENTOS E UM CRUZEIROS), a preços

constantes de outubro de 1990.
arrecadação pr-evista para o exerc::l.cio
(-~

valor já pr-ev-is_to __n_Q_orçamento _

l

~.

581-605

'255~

2.480.421.365

excesso de ar_r-ecadação cons;f..gn;:~.da fa

ce a tendência no exercÍcio, na

for

ma prevista no ·Art. 43, § 32 da

Lei

Federal 4.320"; ·cte 17 de março de -1964

'

10J.Ol .184. vOO
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DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE. ARRECADAÇÃO DA. COTA-PA!l1'F. DO FUNDO DF.
PARTICIPAÇÃO DOS ESTÀiiOS E DO O!STRITO FEDERAL( fonte de recursos para a acorrer a despesa com a abertura de
Créditos Suplementares e Especiais)~

em Cr$ 1, 00
DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1. Valor arrecadado até 31/10/90

Cr$

9-056-81L9SO

2. Previsão· de arrecadação para periocto a oco~·
rer de novembro a dezembr0/90, na

estimat!

va de uma arrecadação mensal de ordem de

Cr$ 1,631,594.010,00 (HUM BILHÃO,

SEISCE!'!_

TOS E TRINTA E UM MILHÃO, QUINHENTOS E

NO

VENTA E QUATRO MIL E DEZ CRUZEIROS), a

pr~

ços constantes de _ outubro de 1990.arrecadação prevista para o

3.263.188.020
exer

ele~ o

(-) valor

já

12.32!).000.000

previsto no orçamento

excesso de arrecadação

4.549.214.957
conSignáda

:face _a tendência no _exercic_io,_

na

forma prevista no Art. 43, § 32 da
Lei Federal 4.320, de 17 de março'

de 1964.

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

7.770.785.043

DO~

lMPOSTO SOBRE

OPERA

ÇÕES RELATIVAS A CinCULAÇÃO DE MF.RCADORIAS E SOBRE PRESTACÃO
SERVIÇOS E TRANSPORTE INTERESTADUAl. E INTERMUNICIPAL E DE

DE

CO!',ü:-li

CAÇÃO.
( :Conte de recursos para acorrer a despesa com a abertura de
ditos Suplementares e Especiais).

Ç:-~
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em Cr$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1. Valor arrecadado at.é ~-1-/10/QO-

~ ~- ~768.

Cr$
075.943

2. Previsão de arrecadação para periodo a oco~

rer de novembro a_dezembro/90, na

estimat!_

va de uma arrecadação_ me_nsal d_a ordem de.

Cr$ 365.962.028,00 (TREZENTOS E SESSENTA
CINCO IULHÕES,

NOVECEN~'OS

E

E SESSENTA E DOIS

MIL, VINTE E OITO CRUZEIROS}, a preços

can~

---;3L924.057

tantes de outubro Q.e __ J990.

L 500.000. OCO

arrecaclação prevista para o exercÍcio
(-) valor

já

previsto no .orçamento

180.9ôl.772

excesso de arrecadação: consignada f'a
ce a tendência no exercic1o, na
ma prevista no Art. 43, §

3~

ror

da_ Lei

Federal 4.320, de 17 de março de
1964.

1.319.038.228

2!!~!?.!!~

IV

DEMONSTHATIVOS DO EXCESSO DE Al1Rf::CADAÇÂO OUTRAS RECEITAS

PA

TRIMONIAIS
( fonte de recursos para acorrer a despesa com _a abertura

êe

Créditos Suplementares e Especiais)~
em Cr$- 1,00

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

1~ Valor arrecadado até 3.lil0/90
2~

:s73.984.497

Pré-visão da arrecadação- par-a per.iodo a ooo.r.:
rer de novembro a dezembro/9"0,--

crs

na~-

estimat_!

va de_uma arrecadação mensal da.ordem de
Cr$ 164.699.453,00 (CENTO E SESSENTA E
TRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE

QU~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II) .
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-

cm Cr$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

Cr$

mL, QUATROCENTOS .E CINQUENTA E TRí!:S CRUZE.:!.

ROS), a preço-s constantes de outubro de 1990.

arrecadação ·prevista para o ·exerc:lci~.
(-) valor

já

329.398-907
1. 203,3o3 .4a.:::

previsto no orçamento

excesso de arrecadação· ·consignada

ra·

ce a tendência no exerc.~C:_i:o·, ··na ~orma
prevista no Art. 43 J § -~ 2 d~ Lei Fed,t
1.078.519.784

ral 4.320, de 17 de março de 1964,

DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÍÍO DA CO'rA-PARTE DO H!!'OS1'0 ,.
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.

( fonte de recursos par~ acorrer a despesa com a ~pe~tura_Oe
di tos .Suplernentar:-es

Çr~

~_,_Especi_ai.sJ_.

em Cr$ 1,00
DISCRUUNAÇÃO

VALOR

1. valor arrecadadQ at& 31/10/90

Cf$

28.036.105

2. Previsão da arrecad.aç_ão para per iodo ?. oco E_
rer de novembro a dezembro/90, na

estimatl

va de "um_ª___ arrecadação- me_n.sal -~-a ordem

de

Cr$ 3. 981.947,00 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS'
E OITENTA E UM MIL; NOVECENTOS E QUARENTA E

SETE CRUZEIROS), a

pre~os

copptantes de

ou

tubro de 1990. arrecadação prevista para o exercic~Q
(-) Valor

já

previsto _no orçamenta

7.96.3.8.95
36 '"o-oo. ooo
8.335.817

nsz

Dezembro de 1990
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em Cr$ 1,00

DISCRIHINAÇÃO

excesso

de~

VALOR

Cr$

ar_recac;l.aç_ão consignada

face a tendência no exercÍcio, na.
1

forma prevista no Art. 43, § 32
da Lei Federal 4.320, de 17_9i
março de 1964.

27 • 664.18-3

g Q

~

g

B_ Q

VI

DEMJNS1'111\TIVO DO EXCESSO DE AflllECfúl!'í(ÃO DA Cai'A PAR!'E DO l MPOS'lü _SOnHE (~EHAçtiõ:S
DE CRÉDITO, C~.MOIO _E SliGUflOS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MO
BILIÁRIO$ -.COMERCIALIZAÇÃO DO OURO.

( fonte de recursOs para acorrer

à despesa com a abertura de

Cré

ditos Suplementares e Especiais).
em

DISCRIMINAÇÃO

Cr$ 1,00

VALOR

1. Valor arrecadado até 31.10 .. 90

CrS

3.914.623

2.. Previsão da arrecadação para periodo a ocor

rer- de novembro a dezembro/90, na

estimát_!.

va de uma arrecadação mensal da ordem

"de

Cr$ 542.688,00 (QUINHENTOS E QUARENTA

E

DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO

CRU

ZElROS), a preços constantes

~e

outubro

de

1990.

1.085.377.
arrecadação prevista para o exercicio

(-) Valor

já

5.000.000

previsto no --orçamentO
1

excesso. de ~rre~ a_daçã~ co~s!gniida
race a

tendenci~

I

no exercicio, na

.

forma prevista no Artw 43, § 3g
da Lei Federal 4.320, de 17
março de 19_64.

1

de
5.000.000

Quinta-feira 6
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DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA C01'A'-PARTE DO SALÁRIOEDUCAÇÃO.

'( fonte de recursos para acorrer

à despesa com

~ abertura Qe

Cré

ditos Suplementares e·Especiais).
em
DISCRIMINAÇÃO

Cr$ 1,00
VALOR

C c$

1. Valor arrecadado até_3l.lQ.90

12.143.467

2. Previsão da arreqadãção· para periodo a ocor
rer de novembro a

dezembro/~0,

na

esti~at~

va de uma ª:rrecadação· m_en_sal da Qfçlein

ae

Cr$ 12.918.266,00 (DOZE MILHÕES, NOVECENTOS
E DEZOITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS '

CRUZEIROS), a preços constantes de gutubro
de 1990.

25.836.533

37 .9so.o·oo

arrecadação prevista para o exerçicio
(-) Valor

9. 263 .~9'1 <:

Já previsto no orçamento
excesso de arrecadação consignada
face a tendência no exércicio, na
rorma prevista no Art. 43, 1 3R

•

da Lei Federal 4.320, de 17 de
março de 19.64.

~

2g

~

QE Q

28.716.086

VIII

DEMONSTRATIVO 00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DE OPERAÇÃO DF; ÇRÍ;:Dl1'0 IN
TERNA

( fonte de _re.cursos para acorrer a despesa com a abertura de
ditos Suplementares e

Cré

~speciais).

em Cr$ 1,00
. DISCRIMINAÇÃO
1. Valor arrecadado até 31/10/90

VALOR

Cr$
60.140.203

7754
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em Cr$ 1,00

DISCRIHINAÇÀO

VALOR

Cr-$

2. Previsão da arrecadação para perÍodo a oco~
rer de novembro a dezembro/90, na

estimati

va de uma ·arrecadaçãO -mensal da, ord~_in

de

Cr$ 187.929.898.,00 (CENTO E OITENTA E

SETE

MILHÕES, NOVECENTOS .. E VINTE E NOVE MIL,

OI

TOCENTOS E NOVENTA E OITQ CRUZEIROS), a

pr~

ços constantes de outubro de 1990.

375.85~.797

arrecadação prevista para :o exeixfcio
(-) Valor

436.000.000

já previsto no_ orçamento
valor da operação d~ crédito aut~

rizado, na forma prevista no Art.
43, § 12

da Lei Federal n2

4.3~0,

de 17 de março de 1964.

436:ooo.oog

9.:\!~.Q._!!O

!_.!

DEMONSTRATIVO DA ARHECADAÇÃO DO H!POSTO DE RENhA ns1'lll0. NA FDN'l'E

( Fonte de recursos para acorrer à despesa __ co_m a ?:;Oertu:-a te Créd:..tos Suplementares e Especiais)._
em C:-$ 1,JO
DISCRIMINAÇÃO

VALOR Cr$

1. Valor ar-l"'e-Cadado até 31/10/90
2. Previsão_ da arrecadaç_ão
de

novemb~o

de

~utubro

2.952.0<1

para período a ocorrer

a dezembro/90, a preços

constantes

de 1990.
Arrecadação prevista para o exerclcio

Valor previsto no o_rçamen to
Redução previs_ta

2.0A7.953

s ~ooo.oc:::
20.35il.l9d
15.358;193 ) '

Quinta-feira 6
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~

DEMONSTRATIVO DA A·nHI~CADAÇÃO DO IMPOSTO THANSMISSRO DE CAUSA !olOH'riS

::-~

DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS.

( Fonte de recu~sos para acorrer à despesa com a abertura de c~édito~

SuplemQntares e Especiais).
em Cr$ 1, CO

DI S_C!UMINAÇÃO

VALOR Cr$

1. Valor arrecadado até 3Ã/10/90

---1.739

2. Previsão de arrecadação par-a perÍodo a ocorrer

de novembro a dezemQro/90, a preços constantes
de outubro de 1990.

3.Z61

Arrecadação prevista para o exerclc_io.
Valor já previstQ _no orçamento.

5.000
678.6G6

Redução previSta

673.6Cõ

)~

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOS'rO DE PROPlliEDADE DE VléÍCUJ.OS'
AUTQMOTORES.

fonte de recursos para ·a-acorrer a d_espesa com a abextura de

Cr~

di tos Suplement_a,res e_, Especiais).

em Cr$ l,ooVALOR

2. Pr-evisão de arrecadação. para periodo a
d~

novembro a

_de.:_~~mbro/9Q,

C,r$

2.552;344

1. Valor arrecadado até 31/10/90

ocorrer

~

a

D!Á~IO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

Dezembro de 1990
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em Cr$ l,OO
VALOR . Cr$

DISCRHIINAÇÃO

preços constantes de outubro de 1990.

3.102.712

Arrecadação prevista para o exe~

Valor

cicio

5.655.056

já

5.655.056

previsto no orçamento

LEGISLAÇÃO CITADA
.
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA

GABINETE DO GOVERNADOR
DE

LEI N-" 2, DE 28
AGOSTO OE 1"990.

Autoriza o POder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
12.641.239,000,00 (doze bi-

lhões oitocentos e quarenta
e um milhões, duzentos e
trinta e nove mil cruzei-

lhOes. seiscentoS e
trinta e
seis mi 1 , qui nheritos e vinte
cruzeiros).
A
matér-ia será despachada à
Comissão do Distrito Federal,
onde poderá receber emendas
pelo prazo de cinco
dias.

(Pausa.)

Sobre a mesa. projeto de lei
que vai ser lido pelo Sr. _t_.í<.
Secretário.
~

ros).

l_~do

o seguinte:

PROJETO OE LEI DO SENADO
.

Art. 4_~ Os ·recursos·.necessâr i os no atendi menta dos- créd itos autorizados nos arts. 1.í<. e
2~. correrão à conta- do
previsto no art. 43, II e IV, da
Lei Federal n~ 4.320. de 17 de
março de 1964.

N" 228. OE 19g0

Acrescenta
28 da Lei nQ
de junho de
põe sobr-e a
leitoral

.

inciso ao art.
7.SS4, de 29
1988, que dispr"'Opaganda e-

gratuita no rádio

e na te1ev1são.

O Congresso Nacional decreta:
(À
Comissáo
Federal .2

O

SR.

do Distrito

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)- o Exped1ente lido va1
à pub1 i cação.

Do Expediente lido consta o
Projeto de Lei da Câmara n~
103, de 1990, de iniciativa do
Presi.dente da Repúbl i_ca, que
terá. tramitação com prazo determ,nado de quarenta e cinco
dias. nos termos do art. 64, §
1~ da Constituição,
combinado
como o art. 375 do Regi menta_
Interno.
De

acordo com o ar_t. 122,
do Regi~ento Interno,
a mater1a podera receber emendas, pelo prazo ._de cinco dias.
perante a Comissão · de Educação.
II.

b~,

Art. 1~ Acrescenta o seguinte
incisoXaoart.28daLei nA
7.664, de 29 de junho de 1988.
renumerando-se aquele que se
segue:

Art: 28
X - em caso de alQuma retransmissora de radio ou
--_televisão, sendo ún1ca na
_região, ficar impedida de
-receber sinal de sua geradora, deixando, ass1m. a
região _sem acesso à- propa~anda. o- horário
gratuito
·s-~-râ sopr i do -·por f ~tas magneticas contendo a programação que o municfpio normalmente receberia se não
ocorresse tal impedimento,
d~vendo os partidos ou
co-~ ~ gações,
pOr- me i o de -co- _m1ssao e_specialmente des_ign~da
para esse fim, gerenC1ar o processo de ve_icula-ção local, nOtificando suas
deci s5es à -Jus-tiÇa E1 e_ i toral.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - CoilSta. a i nda, do Ex-pediente lido, o~ Projeto de
Lei do Senêldo n.íl 227, de 1990,
que autoriza o Pooer Executivo
-....
........·-...-. ·.· ..... ·do_ Amapá a abvr.i r _c.r:édi tos- adicionais até o l.ünite_ d"e Cr:'$
Art.
2.í<.
Esta--lei
entra em vi7. 909.636.52 o. ao (Sete
bi 11hóes, novece-ntos- e nove mi o- gor na data de sua publicação.
·.~-·.

~

Art.

3Q Revogam-se as dispo-

sições em contrário.

..,lustlficação
Não tem sido incomum a ocorr_ênci a de quedas de __ torres de
retransmissão -de sihais de TV
ou sua desat1vação para reparos e manutenção, em pleno período de campanha eleitoral.
Isto tem feito .com que, em deter:-_m 1 nadas 1 oca 1 idades , a população .se veja privada da
lndispen~áyel informação
para
o exerc1c1o da cidadania, vez
-que esse se constitu_i no único
meio de cantata com a moVimentação política oe sua capital.
O Códís;;fo Ele1toral, instituí-

do pela Lei nA 4.737, de 15-765,
não· Prevê 2 possibilioade

dessa ocorrência, deixando os
casos omissos, s_ej a para serem
tratados pelo Tribunal Superior Eleitoral
TSE, seja
para serem resolvidos por um
acordo entre os partidos.
Essa abertura, no entanto,
pode ser uti li~ada pelos partidos e coligações mais fortes
para impedir que a informação
f1ua livremente, apostando em
sua hegemonia.
~iante_disso, propomos à cons 1 deraçao _-_dos nossos nobres
pares um dispositivo adicional
que
p_ermi t.a,
de
forma
dernocrát·icae
equi 1 i brada,
contornar eventuais isolamentos de comunidades inteiras,
devidos a problemas técnicos
na retransmissão de sinal d~
rád "i o·: fi tas magnéticas seriam
gravadas_ na c a pi ta i e transmiti das _por
aqüe 1as em1 ssoras
event_ua 1 mente desconectadas de
sua geradora.
-C

Sala das Sessões, 5 de dezembro d€ 1990 ..
Senador Mareio
Lacer-da,_ ( PMDB-MT) .

LE(;ISLAÇAO .ciTADA __
LEI N-2 7.664
DE 29 OE JUNHO DE 1986

Quima-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de !990

7757

Estabelece normas para a
e) os partidos politicas que
IX, - as emissoras de rádiO- e
realização das eleições mu- só registrarem candidatos -a televisão ficam oOr-igádas ·a
divulgar,
gratuitamente, comunicipais de 15 de novembro uma das eleições. Droporcionil

de 1988, e dá outras providências
Propaganda Eleitora1

Art_.· 28. A propaganda eleitoral no rádio e
na televisão,
para

as eleiçO~es _Qe 15 de" no-

vembro de_ 1988-. restringi r-se--

á, unicamente, ao horár1o gratuito disc1plinado pela Justi-

ça
E 1 e i tora-1,
com expressa
proibição de qualquer propaganda

paga, obedecidas as se-

guintes normas:

I

·

todas- a§

emissoras do

Pais
rese_rvarao,
no.s _ __ 45
(qUarenta e cinco) dias ante-

r i ores. à antevéspera _oás e 1 e_tções ,_
90 _ (noventa)
mi nu tos

diários
sendo

para

45

a

propaganda;
e cinco)

_(qu_arenta

à 'n_oite, entrE;:~ 20h -e
3Qmi.n. _lvi.ty:t_e_ hor_ªs e trinta
mi m.:tos) e 22h e 30nli n (_vfn-te
e duas horas e_ trinta m_inUtos);

minutos.

II
a Justiça eleitoral
distr-ibui_rá os hor-ár_ios reser..:vactos . entre os partidos pol f;..
ti.cos. _que t~nh,qrri canàidatos.
registrados às el_E;!içõe,s-majOr i t·ár i as. às. e-1 e i.çõe_s pr_opor·cionais, o(!_ a ambas, ol;lservados os seguintes critérfos:
a) 30 (trfnta) minutos diários
divididos
da
s_eg)Jinte
forma:

ou majoritária, terão direito
à metade dà tempo que lhes caberia de. acOrdo com os ·c r i térios das alineas "a", "b" e
-"c" deste inciso.-·-inclusive no
que
se
refere aos- tempos
mfnimos;

f) --a redUção prevista na al ínea anterior ·não se aplicará
noS -crí-térios das a-1 fneas 11 b"
e "c" se o partido- polf_ticc
registrou candidatos em ambas
as eleições, mesmo sendo em
coligaçao;
g) se
o atendimento ao disposto na a1 inea "a" ul trapassar os 30 .(trinta) minutos. o
excesso s·e_t:á deduz f do do tempo
previsto na alínea "b"; no
c~so de sobra de tempp, o execesSb será acrescido ao tempo
prev_1sto na mesma alínea 11 b".

I.If -

na distribuição dó -te_tn-

po ·a- Quê se- refere o 1 tem I,
alínea "a", do-- incise anter for, a coligação se e~uipara
a um-- partido. qualquer que
seja o número de parti _dos que
a
integram; no que se refere
áõ item 2 da mesma alínea.
em
cas:CI de_ coliga-ção, a distri.b-ufção ·do t9nipo o_bedecerá ao
s_egüinte: ·se de 2 (dois) partidos. o tempo_ e mais de 50%
(cínqüenta por cento); se de 3
(três) ou mais, o-t_empo de um
mais 1 OO% (Cenf p·or c_ento);

IV --em caso· de co 1 i gação entre os parti.dos com repre-sentação e partidos sem represen1
até"_ 5 _ ,(cincoXminuto.s.- tação no Congresso Nacional
distribuidos. com_ os parti deis es:tes não poderão acrescentarpo 1 í ti cos ·sem represéntação no. mais do que o tempo -conferi do
Congresso Nacional,
limitado a ·um _partido .no item I,
ao máx 1 mo de 30 Ctr i n'ta) se- alínea a, do-inciso I.I;
gundos para cada _um:
v
~- r~Pr~sentaÇ~o- dS-cada
2 _- o restante _do _tempo será partido n~ ConQresso
Nacional
dividido igualmente entre. os e na Assembleia Legislativa,
parti.dos po 1 i ti co_s com repre- para efeito da distribuição do
sentação no. Congresso Nacio-· tempo,
será ·a ex1stente em 10
nal, com o mini mo de 2 (doi_s) de ju_l l)o _de __ t9_88;
minutos e o máximo
d~
4
(quatro) minutos_.
Vl
:onde não houver Assemb-Yela- ·Legi s1ativa, --a di strib) 30 (trin.ta) minutos diári- bu-ição do ·total do tempo· preos.dist.ri.buiQo_s_entre os par- vrStq na alínea_ ·~c", do inciso
tidos_ pol_íticos,. na prOpOr-ç_ãõ Il. deste artigó, far--se-á ·na
do número de+ seus representan--:- proporci-onal idade da representes_ no Congresso Nacional;· · :· tã-ç:ão- O-ao partido no Congresso
- Nacfona 1 ;
c) 30 {trinta) min~tos diári-Vtí -- compete- _aos· ·par-ti dos ou
os distribuídos entre o~ Parti dos po l.í t_i_ cos, na proporção coligações, por meio de comisdo número de seus representan- sãrr
especialmente designada
tes
na_ Assembléia Legisla- para ·esse f-im, distribuir, entiva;
·
tre os candidatos registrados,
os horárioS que l_hes. coube~em;
d) ao partido polit1co a que
VITI - desde que haja concor-tenha sido distribuido tempo
·diário inferior ·a 1 (um) mínu;.. dância entre todos os partfdos
to, facultar-se-á a .soma. d~s.-· interessados·. em cada parte do
ses tempos para ut"i -1 i zação Cu_:- horário gratuito poderá ser
mulativa até o limite de 3 adotado critério de distribui(três) minutos; ção diferente do fixa-dó para
Justiça _Eleitoral
a qual
caberá homologar:

nicados ou instruções da Justiça· Eleitor·al, até ·a máximo
de
·15
(qürnzer ·~--minUtos
diár-lciS, · corisecutfvos ou não,
nos 30 (tr_int.a) dias anteriores ao p·l e· i t·o;

XindePendentemente do
h-OrãrTó gratu f to de prop~Qanda
eleitora1,
fica facultada a
transmissão, peJo rádio e pela
televisão, de debates entre os
candidatos regis-trados pel"o_s
partidos políticos e cdli~a
ç6es, assegurada a ~artfcipa
ção de toçlos _o~ parti dos que
tenham candidatos, --etn conjun'to
ou em bloc;os !!= d_ias distintos;
nesta úl_.t i ma hipótese, os 'debates deverão fazer parte dé
programação -previ amen·te esta_bel eci da,
e Ç~; organi-zação dos
b ldcos far-se-á medi ante sorteío', salvo acordo' e'ntr-é _Q-S
parti dos_ i nteres!;>ados. -

.

,-,

... -~~-·-------fÀ

ç.ão,

-·~

---

-.~-~-- ~'·~·-

::-· ..

~~-

Comf-ssão ·de_ Ç._qn_s_t i _tu r-

Justiç-a e Ci'dada_oia_- ~
termfn~tiva.·)
---

~ecisâo

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

SouSa) -:: -o proje-to -1 ;-do -será
publicado _ e remeti-do _-à "Comtssão competente. (Pausa. f
-Spbr~ ;;1. mesa, ofício que- ser,á
1id.o pel_d_ -sr. 1z-Seçi;et-ário_.

É- ti-do --c seguinte

QF. GL PFL N" 130/90

Bras í 1 i a, -5 de 'dezelnbro- de
Senhor P_r_es i·d_~t;,_te,

1990.

Tenho a hc;>hra .óe qrrigir-me a
Vossa Ex-celência para, n·a qual idade de Líder do Par.tido· da
Frente Liberal - PFL, no Senado
Feder'al'.
sol i cftar'
as
necessária-s' proVi c!êné:: (a,s . . no
sen~ido
de 'serem-~etuadaS ·as
seguintes
substit_uições- -na
compos i çã_o_- das comi-ssões_, _confor'me especffi caçãO aba-iXo'.

Comissão de Assuntos Sociais - CAS
Substitui'r- -"Como suPlente-·
o Senador MARCÓ MACIEL pelo
senador HYDECKEL OE _"FRE_l_~AS

Comissão
de
Controle - CFC

Ficalizaçãc

e

Substit·u·;r- Como~ TitL!lar: ...-o·
Senador MARCO MACIEL pelo ·senador- HVDECKEL DE FREITAS
Ná oportunidade,
reitero a
Vossa Exce 1.ênci a pro-testoS de
elevada .cons fc:leração e- aprec;o .
Senador Marco Maciel Líder
do _PF L no s~nad9 Fl:1l_Qer? 1:.. -- ~-_- '_·
O

S.R.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Serão feitas _as ·subs-t,ituiç.õeS s_o.l1cit~das.

Dezembro de 1990

7758

Hâ oradores 1 nscr_ i tos

Concedo

a

~o

ao nobre

palavra

Senador- Uami 1 Haddad.

O SR. uAMIL HADDAD (PSB - RJ.
Pronuncia o ~eguinte discur-

so.)

Sr.

_Presidente. Srs.

Senadores. a imprenSa deu destaque à presença da MJnistra

Zélia Cardoso- de Mel lo no pro-

grama

_de

ca 1 o_uros

d_e S í 1vi o

Santos, destaque esse com ~o
to~rafia
em todos os grandes
ve1cutos de comunicação, jor~
nais
do
noss_o Pals,__ Aliás., o
j OJ:'.na-1 is t_a Jan i o
de
F r e 1 tas;

da

Folha

de

S.

Paulo, faz

hoje uma _colocação_---a de
que
a Minist_ra Zélia teve. _na real i da de, uma ati tu_de_ mui to- coe-

rente,

pois foi a um programa

de ca 1 ouros. _reve 1 ando;

desse

modo, que ela e a sua equipe
são
:calouros
em
matéria
orçamentária," em matéria .fi.nanceira, em matéria ec6n6mi~
ca, enf1m ..

Sr. Pre.s i dente, o que l'ne preocupa ·é a i nsens i b i 1 i da de, hoje,__ da grande imprensa e da
popu 1 açã_o bras i 1 e 1 r a, como um
todo, com os graves problemas
sociais deste nosso Pafs.

Há poucos dias, o Senador
Francisco _Rollemberg fez um
relato i mpress.i onante sobre o
assassinato de garotos de rua
no EStado de S_ergipe. Na ocasião dei-lhe um aparte,
lembrando a ocorrência, também.
de casos_de garotos de rua assassinados no Estado do Rio de
Janeir-o.
Nós, que aprovamos o tão decantado- Estat_uto da C r i anç_a. e
do Adolescente, estamos vendo~
Sr.
Pres i dent_e,
que,
na
prát1ca, não t_em havido a menor manifestação de sensibilidade _ por parte dos ó_rgãos go.,..
vernamentats dos Estados da
Federação e-_dos órgãos de co_..:
municação, no sentido- de despertar a opinião pública para
o-enfrentamento do grave problema que é_ o abandono das
crianças, o assass.inato das
crian-ças, en_f_1 m, um verdade i r o
holocausto em termos de exter-mínio de crianças em praticamente · todos os. estados
da
Federação_._
Sr. -presidente, no Rio de' Janeiro. _se consti:tuiu uma. entidade, a ABRAP.I - Assot_i ação
Brasileira de Prote9ão à !nfânc i a e à A_do 1 escencj a, presidida_ pelo Qr_._Lauro Carneiro,
c_onceituado pediatra e
chefe do Serviço de Pediatria
do Hospital Souza Aguiar, enti _da de essa que conGirega advogados--médicos. psicologos, sociólogos, em suma,
todos os
segment_os da soei edade, para a
proteção das crianças e dos
adolescentes. Po~ém, Sr. Presidente, ainda não., houve opor-tunidade, em razão.do final do
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periodo legislativo, de
se do --Adolescente- quando, na
contar com a vinda do Dr. Lau- prática,_ após_-a edição desse
ra Carneiro ao Senado da Repú- estatuto, comemorado "em verso
blica, precisamente à Comissão e prosa" nesta Casa- e pelo
de. Assuntos Soc_i a is, para que Presidente da República, quanpassasse alguns slides rela- do da respectiva sanção~ o
cionados- com a violência pra- fruto,_os benefícios que podeticada contra as tri.nças no rjam advir .Pesse __ ~statutt:? não
Esta do do R i o de Jane i r o. _Sãó ocorrem e - se agravam os proviolências de todo tipo: pais blemas relacionados
com
a
que fraturam o crânio dos seus c~1ança e com o adolescente:_._
filhos, pais que queimam os
Eram eStas, __sr. Presidente.,
seus filhos, pais que mantêm
os seus filhos em prisão domi- as palavras que eu queria deiciJiar~ não lhes dando alimen~
xar constgnadas nos Anais da
taç:ão; _vemo-s a 1 t;~umas _c r i anças Casa, com sentimento de revolem_estadO esqueletico; como se ta pe1 a i nsens ibU idade de a 1fossem crianças da Etiópia, de guns órgãos. de impre-nsa, a
Bangladesh, países onde grassa grande imprensa, que dá ênfase
a fome em nfveis alarmantes. __ de uma página quase_ inteira à
Ministra Zélia, e da mfdia eA - r-esponsab 1·1 i da de, Sr. _Pre- 1 etrôn_i ca, no· programa de casidente, não é só do- Estado, é louros do Sr. Sílvio Santos e,
também da soc·i edade c·omo um no entanto, não dá uma linha
todo-.
sequer sobre o assassina to de
centenas de crianças diariaNo entanto, sobre os dados mente em nosso Pais.
estarrecedores, colocados aqui
pe.lo Senad_or Francisco Rol lemSr. Presidente, muito grato a
berg, ·acerca do-assassinato de V. Ex~ Volta~ei ao assunro,
-cr_ianças em Se_.rgipe, só houve com dados estatísticos que reuma c i ta;:;::ão do Jorna-l is ta- João ceberei. por parte .da d1reção
emílio Falcão. e nada mais se da Abrapi. (Muito bem!
ouviu a respeito,
O SR. PRESiDENTE (Pompeu de
·-Sr.
Presidente, quando um Sousa) - concedo a pa-1 avra ao
país Chega a essa ins-enSibili- nObre Senador· Aff9nso Camardade, acho que não re_s'ta mais go. 1 .
nada. A sociedade brasileira
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB ~
não se sensibiliza com a sua
juventude, com as suas crian- PR"~- Pronuncia o seguinte disças - e atê entendo, em cé:Ltos· curso, sem revi são do- ..orador. )
momentos. a situação crítica -Sr. Presidente, Srs. Senadode determinados pais para sus- res pretendia.eu, neste momententar as suas famílias,_ em to, ab_o!""dar assunto que consirazão das sértas dificuldades dera de bastante seriedade, já
financeiras ~mas, Sr. Presi- objeto_de_ debate nesta casa.
dente, são assassinatos e te- em ocasião em que eu não estamos informações de que deter- va presente. por parte do Líminados pollciais, em determi- der do PMDB, Senador _Ronan
nados setores do Estado do Rio T 1 to. O assunto se· refere ·à
de Janeiro, usam esses garotos formação dos bolcos parlamende rua para que cometam_ cri- tares. Comuniquei ao Senador
mes,
constt tuam
quadr i 1 has Ronan Tito que ia cuidar do
para roubos, assaltos e. quan- assunta-, bem como ao Senador
do ocor_re um envolvimento de José Fogaça e também àqueles
tal monta. com receio, p_or que foram nominados no pronunparte dos policiais, de que ciamento- do Senador Ronan Tipossa haver, na realidade, uma to, -como --o
Senador
Jorge
delação, ocorre a queima de Bornhausen.
arquivo.
c-omo,
infelizmente; nenhum
deles está aqui presente, pOis
Sr. Pres i de_nte. é dO 1 oroso!
hà-várias comissões funcionanSou médico há quarenta e um do, ~oU esperar outra opor~u~
anos e, em razão da minha pro- nidade, poFque a minha idéia é
fissão, cirurgião ortopedista, debater· o problema em profunsou obrfgado a ter um tempera- didade, para colocá-lo nos demento um pouco frio em termos vidos termos, em termos mais
de atendlm~nto~pr:-ofi ~siona.l.
corretos, e--não cOmo foram CO'"'
1 Oca-dos
pe 1 o Senador
Ronan
-No entant~. · Sr. Presidente, Ti t_o~
as itriageris que vi nos
_slidês
De
modo
que
vou
termina
r· aque me foram mostrados pelo
Dr. Laura carneiro, Presidente qui, porque creio QUe não é
da Ablapi, sensibilizam até opo~tuno discutir a· assunto
aqueles mais d~ros, aqueles sem a presença de S. Ex~s
que levam a vida vendo o so- (Muito bem!)
frimento. da população.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
·sr._ Pr;esidente, espero possa- Sousa) """:-·concedo a pa 1avra ao
mos inic-iar uma campanha na- nobre Senador Nelson Wedekin.
cional.
porque. não_ adianta
termos o Estatuto da Criança e
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O SR. NELSON WEOEKIN- (Pro- vulgadas, as chamadas _pesqui-

nuncia a· seguinte discurséL
senf - revi são do orador.) ""':' sr--.

Presidente, SrS.- Senadores, ·em
mais uma oportunidade, ocupo_ a
tribuna desta Casa para fa"__l a-r
das pesquisas ele i tora is. Já.· o
fiz há duas semanas,
e,
em

sas de boca de urna.

Poi-t"antQ, o fundament-o da de.:.
cisão do TSE~--foi
o princípio
Const-; tuci ona·l - áa 1 i berdade à
i ~~-armação j orna 1 f s~ i ca. ·

Este é o primeirO _questionarefletido o debate_e a po'lêmi- fnel1to, -sr.
Presidente-. Srs-..
ca
em
torno
da
Prévfas·- -s:enS.Obre_s._ Acho. que é perti"":
e lei torais. Hoje,
retorno_ ao nem-"J:e PEffgun•ta·r se· pesqui-sa
assunto porque tenho me _debru-:.. eleitoral-_ é matéria _jornalísçado sobre o mesmo,- tenho _me tica, é d_ado- qúe~-diz-_ -re-spe-ito
vários momentos, esta .Casa tem

dedicado ao ·estudo destas mesmas pesquisãs eleitorais, desta mesma matér-ia, deste mesmo
assunto que exerce.enorme
influência
nos momentos eleitorais e tambérp na tendência do
eleitorado. E uma polêmica que
se acende, que se.acirra. Hoje
mesmo.
creio que, no t.Jorna 1
do Bras i 1 ou
na Folha de S.
Paulo, há artigo de uma professora da Universidade de São
Paulo, defendendo a divulgação
das prévias eleitorais.
Acho· que
todos nós nos lembrames de que o Co_n_gresso__ Nac i o na 1 • quanoa· votou_ _as __ r:-~·centes Leis Eleitorais, em um dos
seus
dispOsitivos,
proibiu a
divulgação
dessas
- prévias
trinta
dias
antes Qo pleito.
Estou- absolutamente conv~ncid_o
de· que o
Congresso Naci onà_]
~gi u sabidamente, andou -certo
quando assim deliberou, proTbindo.e divulgação -de pesqu;:..
sas 30 dias antes do pl~ito.

à

- -,_íber'da(je _ de :in-formação
JOf"'hal"ls.tiCa. Oiria·:que é,.o rio
_mi'nimo.
questionável,. porque
toda a no:tíci_a, toda a
dívülg~ção,
quàndo notícia, quandO
n't~téria
jorn~lfst-ic:a,_ quando
d-iz respe-itO _ã- informação jor-n-aTYs·t-ica,
pode
s-er
negaaa-.
quest i nada,_
cor r í _gi da
pqr
vártas dispos-içõ-es--,- -por- várias
salva~u_ardas, da Const1tuir;ão.e
da prop_~ia l_e_i. _
__
·

a:

A própr1a lei e a própria
ConstftuJção tratam e
Cuidam
d~
corrfg1 r
Cfs abusos da 1 iberdad,e _dé ·; nfbrmaç;::ão. Nenh_uma
1 ~f_.
n·enhUffia ti i spo_s f ção consti"tUcíonaT p-rot'ege a
informaÇãO
faTsa-.--a-_ informação equivacada. Nenhuma
lei;
nenhuma
ConstitUição protege a des1nfo_rmação.
·
--- ·
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rta,
pela
difaniaçi!io-,
p~la
calúnla. Além do diretta_ de
re-sposta,
qualquer PeSsOa· qüe
assim se s·inta Ofenai âa e agredida por um crime contra a
sua honra, contra a imagem que
a ~pessoa · __ fã_~- _ ÇJe -_.si pf'ópr i~,
podé ln.over. um- j::lfbc~Sso de ' ca=lúnia;
de
difaffiação.-e·de
injúria. Hoj~ o· __t-E!ixto- cOQstftucional
e
a
lei Qr_asileira
prevêém até mesmo
Olrfr·o
instrumente -de larga Utilização em_ país-es c-omo bs "E-stados
Unidos,
o
da i_ndeni:tação- financeira par· ·dar16s ttfóráis· _?
partir- ·ae- informações falsas e
de ates· desinformadOs PUbl rca:-=menfe em órgãos de imprensa.

um

.

.

-

-

.

o

que nãO -Consegu~fmoS desmen-t i r é pesquiSa eleitoral que é
publicada,
divulgada.
Nã,o há
como se di scut·;r_. Até é possível discutir a sua validade, a
sua- ver·dade, a sua aúténtici-.
da de, __mas nãq_ ·ná _-com(.) ___ se
corrigir, Não ha recür-sós corttra pesquisa eleitoral no momento das
campanhas
éTeitora is. . Pi o r
do que não se -t-er
nehum recurso, pio'r do·-q~ue··não
se ter nada a fazer se não o
direito de reclamar,
senão o
Cbnhe_cido jus
·
espel"'hi and1, ni nQuém pode sa-;..
ber.
por
antec1pação,
se as
peSquisas--de opinião pública,
se
as pesquisas de tendência
do eleitorado- são
falsas· ou
verdadeiras,
mesmo que
isSo
não-itnpl i que em questiOnar-- ·ou
em e~aminar
a idoneidade das
técnicas, -dos métodos
e dos
próprios
institutoS de opfni.ão.

-~}JdemQS corr'1 gi r a 1 nformaÇ:ão
·falsp. pela$- rilais
variãdas
maneiras ... '$e··o jornal diz a1:guma coisa a meu respeito que
não ê verdadeira e que fere·a
o ·Congres-so Na c i or:1a 1-. os po- minha imagem, pelo menos a ilíticos mafs do que ninguém magem ·que tenho de mim mesmo,
sabem do enorme poder dessas eu posso, por-exemplo,
escreprevias-, do.. enorme agente
in--- ver uma êartã a_o redator, ao
terven·iente que
si9nifica ·na editor chefe, e freqüentemente
Aí
fi'cá· a seguinte pergu-t1t"Zl::
·vontade da populaçao -também nós nos valemOs --;..;-·eu mesmo já como corrlgir os
efeitos,· as
to_dos sabem qi,Je, ,posteriormeri- ine- vali desSe -ex~edien:te -- de conseqüências
das pesquisas
te, o Tribunal- SUper-ior
Elei- escreve_r: ao jórtial. ao editor eleitorais depois que elas são
tora 1 aca:t"ou, deferiu o manda- chefe, para que pe 1 o menos
na ,publicadas? Podemos supor que
to: de segurant;:a i mpetrado por ~ressãó___ de carta desminta ou, elas sejam fals~s.
que elas
órgãos
de divulgação . . EsSes ent.ão, -óoloque a
informação sejam manipuladas. Podemos suórgãos de d1vu_1gação alegavam ve-iculada a respe-ito da minha por. a parti r
da ·exper i êhci'a
recente das prévias eleitorais
com o-direito_, com a liberdade p_~~~o~ em o~tr:_o1?_:te_r:-~m::?.s.
de i nfor-maç:ão expres-sa no_ ar"t_.
no noss-o País, em mültoS ·mo220,
§. 1~
da
Constituição ·-POderffOS usar esta tribUna, a mentos,
que,
se elas não s.ão
Federal. Ess~e- ·pafifgrafo -diz:
tribüha dO senado. Os
pOl fti- falsas deliberadamente,
podem
cos,
os Senadores, os Deputa- estar erradas e· equivocadas
"Nenhuma lei conterá dis- dos, os Vereadores podem usar como em tantas ocas; ões recen-positivo- que possa
const-i- a tribuna doS ·seus Parlamentos tes _ i sso- "'-con·teceu. _Fa 1 sa ou
tuir embaraço à plena l_i--:- para dãsrtientir
a desinforma- Ve'rdade_ira..-·certa ou errada, a
berdade de informação
jor-- ç_ão, _a n~_ti'cia_-ya~~s_a. __ ·
pesquisa elei~oral é irreco~
rível, como-djsse. Se e_las f9nalística em qUalquer ve-r-culo de comunicaç~o social_,
Nós·;- c-om- muita
freqüênc1a, rem falsas çu;manipuladas, -só
observado o di posto. no- ar-t. usamos- --a- tribuna do
Senado -os ·pr6pr i os -; nst i tu tos dE;!: p-esoS qua fs, eve·n-tua·Tmen:· 5.c., lV, v, X . .XIII e XIV.·" para desmentir Ou para colocar quisa,
nos seus devi dos
termos,- nôs te, pagaram por~essas _pesquifa-lsas e man-ipuladas, p-oNenhum deles relativo a pes- -ter_mos
di3. verçlade e -da. real i- sas
quisas eleitorais.
d·aae,-muitas questõ~s e muita:;; dem . scibé-ê ·.
Contudo, - quando,
informações qUe correm a nosso elas estao erradas,
nem os
candidatos env_oiVfdos, nem -os
o TSE, na prática. portanto, próprio respeito.
.partidos políticos . que estão
revogou aqueia disposição do
Con~resso- Nacional; ao deferir
.Podemos usar
o direito ~de d-i-sputando a·-·e 1 e;-ç-ão; -- nem Os
o mandado de segurança dos ór- reSposta,· direitO consa9rado próprios institUtos podem sagãos
de divulgação, revogou, nás--constituições; nas le1s de ber, por antecipação,
se são
na prát'ica, e permitiu--qu-e as todos os países civi 1 izados cto resultado de um err-o perfe_t tanessa projepesquisas
eleitorais
fossem mundo.
Aqui mesmo, no Brasil_, mente pOssível
divulgadas à véspera do Plei- o direito de resposta ~em_sido ções ..
to; mais do que na véspera, no um instrumento de que se-·valem
Sr, Pres i den·te e Srs. Senaao-próprio di a das e 1e i ções,
as a_s pessoas que
se consideram
pesquisas eleitorais
são di- ag-r-edidas ou ofendidas por-uma res, o
COrigresso 'Nacional
informação.falsa,
péla
injú~
repito· ---foi sábio ao definir
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a dispcsjção de proibir a divulgação de pesquisas trinta
dias antes do pleito.
Estou,
hoje,
mais do que nunca, con-

vencido de que, mesmo do po_nto

de vista consti_tucional, mesmo

do ponto de vista da melhor
doutrina do_Oi_reito, _o_Tribunal Superior Eleitoral equivocou~se ao _des_ment_i r, ao negar.
a_o revogar, na prática, aquela
disposição das leis eleito_rai_s
recentes. Nenhum direito constitucional, nenhuma das liberdades :fundamenta is escritas n_a

Carta Constitucional brasilei-

ra são abs_o_l utas.

Nem mesmo

o

direito de liberdade à informação, como laciocina ~ Senador Mário Covas. Eu poderia,
pecfeitamente,
comprar
um

horário de
candidato, -

televisão

.

eu,

e,
lá, naquele
horário que comprei na emissora-de televisão, falar das _minhas
realizações,
dos
meus
proj e tos, dos __ meus
votos no
Par 1 amento_.
I-sso _poder i a ser
perfe.i tamente
1 iberdade
à
informação_.
os candidato_$-, a
partir de certo . momento,
são
simplesmente
impedidos não .só
de comprar o horário,
mas de
dar
qual quer outra -informação
que possa parecer ou ser assemelhada
à propaganda eleitoral. A pr-ópria Justiça Eleitoral, em inúmeras ocasiões, reconhece que o direito à 1 iberdade de informação,é um -diretto restrito, não é um direito
absoluto ..
Quando os Tribunais Regionais
Ele i tora is _usam horári_oS -gratuitos
ou _até mesmo o TSE, no
horário Gratuito das eleições.
presidenciais, dá o direito de
resposta, mas censura determinada
i ntervençã"o_ ou até mesmo
a suspende, ti r a d.O. ar pr_ogramas do Horário Polftico Gratuito, ele e.stá,
na prática,
revogando -_o di re_i to_ à 1 i berdade de informação, c
princípio
const i tu c. i o na 1 do art. 220, §
1 st, da Cons ti .tu i ção Federa 1 .
Tanto não é absoluta a liberdade de informação que o próprto
processo. eleitoral,
a
própria campanha eleitoral não
é outra c_o i sa s.enão um amp 1 o
debate; é. O--exercTCio pleno da
1 i berdade
fundamenta 1
do__ d freito à informação. Na campanha
eleitoral, os adversários
políticos, partidos e canOidãto_s debatem e.ntre si, rea_l çando os seus
rné_r i tos,
a.s_ suas
qual idades_,
as
suas realizações e, evidentemente,
destacem as deficiências,
as falhas, os defeitos, as
contradições dos candidatos adversários.
Acontece que. 48 horas. _antes,
partidos e candidatos _simplesmente
têm que se impor, pela
lei, a uma outra lei que
é a
L e 1 do -Si 1 ênc i o . Creio que o
legislador
brasileiro
teve

mui ta
sabedoria
essas 48 horas.

em r_el ação a
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subordina t_udo o.-majs nas di_scussões
de,ruas, nos comíctos
e cõncentr:-ações ,_--nos
comi-tês,
nas m111tãnc1as,
no·- horário
gratuito, na anãl1se
do"s- comentarlstas polít1cos e em todos os lugares, como lembra o
nobre Sehador Jam i 1 Hadd.3.d ,

-Supõe-se que todos_ estejam
devidamente informados a
respeito do processo ·eleitoral, a
respeito de pr_ogramas,
candida tOs,
par·t i dos, ·passado _destes c_andida-tos, programa -desGostaria- apenas de concluir,
ses parti dos. A verdade e. que
estamos impedidos de usar o falando da lembrança do jor~a
direito de liberdade à infor- lista Augusto Nunes, do_ O Esmação nas 48 horas finais
que tado de S.
Paulo, quando- diz
no.s_ separam do pleito, mas não que
"as pesquisas estão-sUbsQS ._ jnsti_tutps
de pe~_squisas, tituindo· o trabalho_ do r_epórporque eles podem fazer pes- tér na cobertura e) el toYa 1 ". quisas at.é mesmo
na boca
da
o fa_to.
_Fi r~ 1 derité- -e ~srs--,
urna.
TodQS. sabem _qu~_ está
protbida a
ação política na senadores. é. que a
di vu 1 gaçã-o
chamada boca de urna, mas nã"o das_ pes-quisas torna-se o- eixo
está impedido de_agir o insti- central das campanhas, ao jn~
tuto de pesquisa
de opinião vés de _serem os programas· de
pública. _A questão central so- gove_r_no.
os compram i ssos_ -de
Uns,
é claro, para
bre as pesquisas eleitorais~ campanha_.
lhe
saber _se elas. de fato,
e
em elogiar_ os_ resultados que
que medi da,
i nfl uenci am o· e- são _favoráveis;
outros, para
__ questioná-los
leitorado ou mesmo o resultado _cri_:ticá,.-los e
final das eleições,
quando e-stão _col ceados em ct rcunstância infer-ior na
divulo Sr. Carlos Augusto Montene- gação- das pesquisas.
gro, do Ibope, afirma, em enO Sr. Jamll Haddad- -Permitetrevista
recente, que as pesquisas
influenciam
quatro me V. E.x~ u_m aparte, nobre Se'"'
segment"os:
os empresários, _os nado r Ne 1 son_ Wedek·i n?
po.lfticos,
a
míd1a
_e_
a
militância. QUando mais recen~ -O SR. NELSON WEDEKIN - Con~e
Senador
temente perguntado se as pes- do- o aparte .ao nobre
quisas influenciam o eleitor e v.ami 1 Haddad ..
o:-=- -e l e_i torado,
e 1 e . respondeu
O Sr. Jamll Haddad- Nobre
modestamente
QUe as_ pesquisa~
Nelson Wedekin,
v.
i nf 1 uenc t am a 1 gumas pessoa-S. E Senador
não tenh_o dúvi_d-a.- é hoje
evidente que a_o acettar que os Exz.,
empresários, os . pol í_ticos,
a o senador QUe ma i.s se aprofünmídia e
a miljtâricia são -;n~ da neste tema extremamente pbf 1 uen_c i ad_os pe i as
pesqu i sas lêmico
das.
pes·quisaS
V.
Ex li
sabe ..... ~
eleitorais,
ele
reconhece o e·l e i tora is.
enor-me poder
dessas . -mesmás iSto nós, que somos Po1ftic-os,
pesquisas.
Enfre nós, po_lft;- sent 1 mos
no dta:-·a-di a do procos .--, dep_utados____ e
se_nadores, cesso eleitoral- que a milinão
hã nenhuma discordância. tánci a recrudes_Ç~ ,Çl.· s_ua ânsia
Todos conhecemos o poder das de trabalho quando vê um permais __bc;.ixo___ Of:l. seu
pesquisas
e a sua influência-. centual
N i nguém. ·c_omo nós que di sputa- candidato. ·Não ternos como· pomos eleições de, tempos·_-em_tem- der aferir_ se aqueleS dados
real idapos, conhece das __ raz-ões que são reais ou_ não __ Na
levam o ele_ito_r a.e;Scolher_~en de,
~les_, preparam
o
que se
subl i mitre esse ou aquele candidato, chama d~ "propaganda
das_ razões e __fatores que 1 evam nar".
E o caso da pessoa que
a eleição para esse ou aquele ouv.e.:to_dos os dias na
televiresu 1 ta·do.
são o
nome de um deter-mi na_do
ref_rigerant_e.
Qt,Jando
estiver
Não 8por oUtr-O nlotfvo,_ teriho com calor,
vai
entrar em um
certeza, _--QUe temos votado, nas bar e pedir aquele refrige·ranA pesquisa_ eleitoral no
leis eleitorais. como antes me te.
urna a 1 ta
font_e -de
referi. a proibição das divuT- Bras i 1 é
Não me_ recor-do. ·qua 1
gaçõea
de pesquisas
trinta negá c i os.
senador
__
fe:;?;
o
comentá
r i o_ de
_dias antes do_p_leito.
Não só
sabemo_s .da influência das pes- -que,_ no_ -~a-~anã , ..
qu_i sas, como t_odos _nós
temos
conheci_m_ento,
conSc_fênCia
e
O . SR. NELSON WEOEKIN - SenaC
_QQa 1 embrança dos
monumen_ta is dor Luiz Viana Ne_1;o.
erros comet_idos pelos institu__o Sr._ Jami 1 H_addad ---.. .- o
tos.
_c;_andidato Requ1ão já es_1;_ava_ à
----o_-_Sá__ quem é po 1 í ti co e só quem frente de_ seu adversário ç.om 4
foi cand_i_dat_o sabe o que acon- ou 5.% __e s.oube _que o_ Ibope datece num c_omi tê de campanha ou ria apenas 1%. Telefon.ou_pa_ra
a
na militância quando se divul- saber qual o mot_ivo _e_,_ a1,
ga uma .pesquisa de resul~ado resposta - não digo-que tenha
sido-do pre_sidente do Ibope
desfavoráve 1 .
.
.
.ter;-a
sido -a
segUinte: Nã-o.
Só quem é poiítico e s6- quem "essa pesquisa não foi encomenfo_i candidato sabe que a di- dada por vocês e pod_e ter uma
vulgação da última pesquisa margem de erro. De
forma
que

-sr.
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vamos. dar. apenas 1%. Isso mos- . Q • SR. NELSON WEDEKIN - Nobre
tra que
tem ~ente brincando Senador Ja:mi 1 Hâddad,
v. E-xll_
com ___ os
numeras,_
~_stão
avançou vários pcintos que eu
brincando!
Temos que coibir gostaria de abor-dar, e o farei
isso.
Foi
inclusive de _minha ~!TI.•tempo ~_hora._ Agradeço su~s
aut·ori a, e
de outros
nobres 1 ntervençoes, sempre mu 1 to -1 u-Senadores e__Depl.!tados, o art i- ci da;s
e
·
pert fnentes,
go que está
na Constituição incorporando-as
a . este
.!lleU
vedando que
se possa
votar pronunciamento.
qualquer matéria relacionada
com o processo elettoral em um __ Dizia que· a· divu1gação das
an.o de eleição.
No próx.imo pesquisas eleitorais,
em aeano,
não haverá eleições no termi nados momentos, torna:-.se
País. Então, temos que nos a_- o eixo central das
campanDas.
profundar
violentamente
no ou seja, as pesquisas acãbam
rebaixaproblema da _legisla;:ão eleito- por con-tribuir Com o
ral,
porque
não .e possível mento--- __ da quaridade da discusque, já no final dó _século XX, são ·po 1 i ti ca para empobrec_er o
ainda
estejamos com a Lei Qr- debate político ~ue deve ser a
gânica dos Partidos Polítfcos tôni ca _das campanhaS_ ele i toem vigor, a LO~P. cqm uma sé- rC;?-i_s ._ N~.O só ~m -r-e 1 açáp ao h'orie
de barbaridades, _g_t,~ando mem__ comum, ao eleitor_ comum.
esse tema de_veria s_er problema
de organização partidária, de-·Prefe-ftoS,
vereadores, 1 ideveria
ser um problema de foro ranças po"l íticas •. _empresários
intimo oe cada partido. V. Ex.\ e s_ervidor·es_ púbficos ficam no
st~
recorda,
por exemplo, da muro das
1ndef1nições:
uma
seguinte aberração: . n_as véspe- parte deles, na ~xpectativa da
ras da eleição 1 iga-se a_ .tele- divulgação da última _pesquisa,
vi são __ e
est.á
1á
dEt"term_i n~ç_lo para
sO.
então. se decidirem
canal dizendo assim: "O Ibope, e, claro, por aquele que est2i
em
prévia
por
todos
os na ·frente das_ pesquisas._ estados ... ",
nas
vésperas Clo
processo eleitoral.
Então,
o
Um exemplo comum de comp a
que
ocorre? O eleitorado bra- .Q~.c:e:squisé,! ele_itoral afeta a misileiro,
infelizmente,
a1nda l 1 tãncia es-cá n.o que é relata:
não é po 1 i ti z.ado. E tooo_s gos- do
pela
revista Isto
E
tam de votar no el13i_to, naqu~ Senhor
respei'to ao candidato
les
que estão pratiC~mente c;lp PMPB ao 'Governo de Pername 1 e i tos. Querem ser ven·cedo- b_u_cc:i ~
o
Sr.
Jarbas
res_._ E uma irlgerêrtc'fa suOl1mi- VasC.oi1cel:os._
Djz
a
revist.a:
nar na capacidade do voto do "Jarbas :v.inh_a___ ~ubinç:lo nas p~seleitor.
E guero dizer a V. quisas e pareceu levar_ vantaEx~ - e v. E-X~
se
recorda
gem
no debate,_transmitindo em
que nós, po 1 i ti cos , não pode·- cacfeia de. íV_, 16 dias antes do
mos fazer
campanha
48 horas pleito. Estranham~nte, o !bope
antes
da
eleição;
temos que registrou sua queda,
até alparar tudo_.
cançar
uma
difer~nça
de
15
pontos em relação _a
Joaquim
O SR.
NELSON WEDEKIN
É a Francisco. Jar.bas perd~u o -ã-Le i do Si l ênc i Q..
nimo;
a
militância,
mais
afnda-. A última pesQUisa ainda
O Sr. Jamil Haddad- Pára dava 9 pontos de vantagem para
tudo. No e_ntanto,
V.
Ex~
S5! o . ·c?,nc;Jj_da.to do PFL. Resultado
lembra da campanha do.Lula ..
f'h8l: 5- !=fOntps de diferença.
o problema do veiculo de comu- ·o. profeSsor Jorge Boaventura,
nicação,
em que o jornal'sta em artigo para Veja de
14-6Ferréira Netto. no seu progra- 69. -afirma
taxativamente que
ma
que só passa em São_Paulo, as pesquisas elei~orais
se
transmitiu, em c.adeie
naci.o- co~s~ituem no mais poderoso
nal,
uma entrevista com o en- i ns.trumento de _; nf 1 uênc i a
sotão candidato Fernando
Collor __p_~_e os. e_leitores,.
de Mel lo,
na qual di4ia que,
se o candidato Lula fosse. e:CE .@x-corregedOr-gera 1 do TSE,
leito,
ele
iria confiscar as Mi_nístr_o _Romi1do.de Souza, recadernetas de poupança. Então. cohhece q_u_é as ·pesqu i sâ:s e 1 e inão é
poss í ve·l que a Justiça torais exercem influência soEleitoral. diante de. fatos -~ao bre o -e1eitor.aclo. "que teria a
graves, não tome providências. :ten_dência de vOtar em candidaEles podem dizer que a
legis- tos~, presumi v e liT)ente v i to r i os os
lação permite.
Então, cabe a e, neste caso. - .con:t i nua --·as
nós modificar
a legislação. Pesqu'isas orejud'iCariam a norTenhamos
em mente que se qui- mal idaÇje das eleições".
sermos uma
democracia plena,
teremos
que
automatizar
o
A divulgação de prévias se
pleito e evitar
que_ o poder tof"'nou fator d~ maio~ influêneconõmico
se faça através de cia ainda éom· as eieições de
pagamento de prévias
eleito~ -segundo turno. A pesquisa pode
rais
e se faça. na realidade,
impedir que um ca.ndidato cheuma projeção no
interesse de gue ao
segundo
turno,
pode
determinadas cindidaturas. Pa- pe1"'mit1r
a outro o passaporte
rabéns a V. Ex ~elo seu pro- ~~a o segundo turno, ou mais
nunciamento.
s_implesmente _pode
impedi~
o
próprlo segundo turno.

a

e
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Os
exemp 1 os concre..t.os
são
fartos,
e
adi ante_.
vamos
menc.i onâ- 1 os.

Há no Brasil uma ·cult_ur_a_ d.o
_chamado voto út i 1 •
mesmo
prfmei r o·· t_u.r.no __ , Os candi dat~Os
e parti~os benefiCiários. espertamerlt'e, ti"' aba 11:'\am i nt_ensamente a tese do
"voto . út I_1 ".•
ou _seja, daqueles que têm mais
-Chances de.;ch€Q;ar, OU seja, de
quem
_es.ta
na
frente
as
pesquisas.

na

-rudo fsSo muda. inverte._ -Subverte a 1 isura, a correção,_ a
objetividade, a própria qualidade d.;;: esco l_ha_ ,_
AQora- mesmo', -depois dó segundo-turno,
o Ministro Sydney
Sanches,
do T_SE, _ r'e'ltera a
preocupação com a
i nfl uênc i a
daS pesquisas. principalmente
s_obre ·as ~leitores mais huniildes e si_mpl_es_.
11
QU8m quer apostar no perdedor'?" ~ergunta q
ministro.
E
vai_ alem,_ com toda a razão_, ao
dizer -que as pesquisas
lnfluenciam no resulta'Oo das e.leições, _mesmo quando divulgam
daoos corretos.
-

O _mesmo professor Jol"'ge Boaventura, Qa U.;FRJ, as_s_ i_ na 1 a qu_e
uma parte do ele i t_oracto se _recusa .a ."jogar o
vot·o _ fora·~,
adere à correnteza mais forte,
me~mo que não fOsse
eS~a
~úa
in_t_enção _inicial.
(_inquestionável e universÇ~l
mente ~ceita: parcela ponderáVel
do eleit_or_ado b.rasileiro
inclina-se a
vqtar em quem
esta
na frent~. Nõa quer perder o seu voto, ser _derrotado.
Essas
pessoas,
geralmente de
baixa condição-financeira, enfrentam já, no seu dia-:-a.:=.d-iâ,
toda sor-:t;e de dif.ic._u._ldades.
Por. que inclui r mais uma de_r-rota a esse cotidiano adver_so?
O __ fato. _é que as pesquisas eleitoriais tornaram-se um agelíte de_ fortís.;:;ima influênc_ia
no resurtado das eleições.
Ao
invés de ser um simples dado
infó"F·mativo.
pas_sível,
por
isso mesmo de ser protegido
pelo principio d-a liberdade de
i nformaç~o,
passou
a te:r um
valor substarrtivo nas campanhas-Uma par-te_ dos___ elej tores é. induzida, usa~se a pesquisa como
propaganda e 1 e i_tora 1 .•

oS -i nst-i tu tos se ·-defendem.
d 1zendo que o prob 1 ema
não
está nas
pesquisas,
mas
nq
forma de sua
divu1gação.
E
verdade, sim,- que os dados das
pesquisas
são divulgados
de
forma
equivocada. são_manipulados a bel-prazer dos
interesses em jogo na hora da sua
divulgação, principalmente no
horário gratuito.
Mas
não é
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só: órgãos de imprensa nOtOriamente ligados a candidatu-

ras dão manchetes que deturpam

a
leitura real verdadeira das
prévias. Alguns dados das prévias são realçados;
outros,
minimizados:
plesmente
centua 1
de

omitidos,
Esta

.e
outros,
simsob,retudo -O P.eri ndef i ni dos

a 1egação-

não é somenfe

uma forma simplória de os institutos transferirem responsabi 1 idades,

atribuindo-as

à

imprensa.
A forma de divulQação contém apenas um aspecto a
mais,
um aspecto negativo a
mais, das pesquisas. ·como

PIÃ:~I<:l

-ttmidade das leições contra
a
influência do poder econõmico ou o ·abuso do
exer- -cíc'io d~
função, -car-g_o ou
emprego na
administração
di reta ou indireta. "-.
ou seja, a prote~ão da norma__lidade e legitimidade das
eleições contra a influência do
poder económico
o~ ·abuSo
do
eXer'Cicio ----de função, cargo ou
emprego púb 1Tcos, se é um_ 1 i mlte _para
a_ elegibilidade de
um candidato, hii
de
ser,
igualmente um limite constitucional, para a
divulgação de
prévias eleitorais.

fa-

tor prejud,cial à normalidade
de pleito.

A imprensa acusada por sua
vez, defende-se, como Augusto
Nunes,
do Estadão, ao lembrar
que "os erros (dos i nst i tu tos)
são estranhamente esquecidos".
e que a imprensa fica à mercé

das pesquisas, pois "não temos
me1os de provar se estão corretas
ou não" . Nem a imprensa
tem esses meios, nem candict.,_tos,
nem partidos, nem a Justiça Eleitoral, ninguém-.

"A _ 1 iber<dade
de
i_nf9rmziçã_o
não pode
tumultua r
o _estado
democrático,-- nem prejUdicar o
livre exercício do sufráQ_io
universal",
assinal~ o Ministro -do TSE ._ S-YárfeY SanChé-s, em
voto profer-ido naquele_ tribuna 1 •
~
'" ·
--

'Oü€ffi -desCOnhece a notória 1 igaçao dos :;nstitütos de. Pe-SQUl sa com QOVernos e Com o_ po•
der económ1co, sempre grandes
clientes?

o sr. Monteneg~o. do Ibope.
Anse 1 mo
Goes.
db JS, admi.te em
entreVi$ta
recente
à
que "é d~sagradáve-1 quando_ as _Revi :!f'ta I_s-t-ó!;/Senhor, ao recournas
sao abertas e descobri- nhecer_ QUe as pesquisas
inmos
que
vendemos
aq
leitor f 1 uenc iam n~~ . cana 1 fzação de
gato por
lebre",
Não é só o recursos
financeiros,
passa.
leitor que compra gato por le- sem querer, evidentemente, um
bre, tantas vezes, mas tamQém. atestado insuspeito de que o
o que é ma1s grave, o eleitor. poder _econõm_i co PodE!_ pr-oV6car
desv; os de--con-seqaã:"nci as def iE- mesmo que o problema: -esti- nitjsas
na
trajetória
Qos
vesse
só
na di vul·gação-,
na ca_nd i da tos ,
forma
de divl.,llgaç.ão, de n-ov_o
bateríamos
de
T-rente com ·o
É inacreditáve_1 a tran_QÜi'liprincípio do art. -220, § 1.2., dade cOm que o" m~smo s·r. -·- Mo_nda Constituição da
liberdade 'tenegro, --~ em _reuni âo na semana
de informação.
passada na ComisSão de. ConSt'ituição, Justiça e Cidadahla _d_o
Há o- princípio constituciorial SenãdO; anrmou que-o Sr. Roda
liberdade de
informação, berto· Requião fatp
agora
mas há outros direitos, outras mencionado pelo Séiiátlor
Jamn
franquias e garantias consti- Haddad -Governador eleito no
tucionais,
outras _1 iberdades Paraná, era -o s·eu ma 'i ar_- ·cl i en.:.
públicas e
fundamentais~ quê_,
-te naooel_e~ ~stã.q,o, e._tt.l!~ por
no momento eleitoral e do vo- isso o avi sou, na senama decido ·2"-l turno, Çlo -creSc-ito, precisam ser asseguradas e si v a
respeitadas.
menta vertiginoso de sua_ candidatura,
que .o-- Ibope havia
A soberania popular, po~ e- detectado.
Com
a
mesma
xemJ::10-,
contemplada
logo ·no tranqüilidade, _avisou o Presiart.
1~
e
§
1~ bem como no
den_te da "R~Públ i ca do -Hm6meno
ar r. 'i 4
da CF, pressupõe- a qUe- estava acontecendO--na emais
amp1a liberdade de esco- leiç~o_ paranaense-.-lha de governantes e represe·ntantes.
como-um princípio suToda -a õPihião nac1·9na1 sa:6e
praconst i tuc;-ona l , que os pro- das 1 igações estreitas, histõ-cessos de escolha sejam livres r i cas,
do _I bop_e com a Rede
de qualquer interferencie qUe Globo. O próprio- diretor do
possa iludir, enganar, manipu- lbope denUnciou, em pelo menOs
lar, inverter a vontade do ci- dois rno.mento:;;_.
a 1 igação da
dadão eleitor.
DataFolha co"m o Governo de São
Pau __l
do _
_?r__. __ OuérC:i a,.
.
-.É
o
que eStá no·art. 14,_-§
9~, da Constituição, que
diz:
É i ngeliu i d8d9: si.Jpr~ma_ i ino!3.G:ifnar que essas
ligações
sejam
"Lei complementar estabe- "neutras",
não
signifiquem
lecerá outros casos de ine-- naaa além de simples
ligações
legibilidade e os-prazos de comerciais. de interesses mersua 1 cessação, a fim de pro- cantis, politicas ou governateger a normalidade e legi- mentais reci'procos ... -

o·.
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É . to 1 a i ngenu i da de supor que
quem
J:?aga
as
p_esqu i sas
receberá e dívul.gará r _ esul tados
abso 1 utamen·te
r-ea-is
_e
corretos. -_E mais_ do qUe justo
-se entra dinh~jrq no jogo
supor .manoOras
para· cima e
para baixo, na margem de erro
ace1tável de 3%.
No .meu Ê,.stado._qe 'S.an"t:_a_ Catarina. o Ib-ope era contratado
do
candidato vitorioso Vilson
Kleinubing. A DataFolha começo_u a trabalhar em Sarfta-C_p;tarin~, cont;rata_da R_o_r:-_ Um jorna.l
local,
mas,
na ver-dade, pago
pelo Palácio do GOverno ·--do
PMDB,
em operãçã.'o triangular.

-o Ibope, desde __ o começo da:s
pesquisas, dava o S,r-._ KJelnub i ng como v i t_q_r i q_so 1 ego no- 1 A
turno.
Na pr"imei_ra pesquisa ·da ··nataFolha, o ~ndidato do PMDB fo·i
para o .20J:?ontos, _.dando um s-a 1to Tantás.tJco parêi) C:fuêm antes
não
ti nhá 1 Q%. E verdade que
na semana SegUinte e1e_ b8ixou
para
15%,
_ mas
j_á_ . __na
subseqüêt1te subi~_para 22%.

Só proxtmo de 3_--de ·o.u.t_u_or_o,
os do1s institutos concordaram
com a projeç_ão e tendênCia de
i::l!J~_r:ão. ct;~av~r ~'ª 2~ turr:o·: ---

_

Nas- Prévias· diVU-lQãdas _no -'-;rtterme-io, o lbope dava
vitória
para Kle_inubiri.g
logo na· 1_~
tur_ho; - e_nqUarftO
Da ta____ foJ ha
Previa um ' 2.>1 turno,- natural_me_n_i;:e e::ntre ,-- K_l~-tnub.i ng e
o
candí d_a to do_ p!_J.os .

-.a.

As l i gações do_s i nst i tut'os de
pesqu i,_sa __com o pod~_r econômi co
e com -os Qover'_r'lós, pr i nCi pa lmente estaduais, São visíveis
a _oJ bo_ desarmado, mas valho-me
do testemunho- ..dQS'_ _p·r_óp_ri o's_ __di_retores _ d~e
1 nst__1t_u_tos
para
demqnstrã-.1 QS •.
-

0' Sr··. M_ontetiegrO~~ do Ibope',
de_nun_ciou __a OataFolha, no ano
passaqo,
porque - de
repen_te,
nas vesperas _d~_ convençao ~d_e
es-colha _do c~ndidato _d_o _PMDB,
ela di vu I gou uma peSciu i Sã ond:e
Quércia, de São
o Governador
Pau_lo.
aparecia
em -priJileJr-o·
lugar,
à frente -de Cal l__or ..
Brizola. Lula e Covas. Nas demais- pr-:-oJeçõe-s_ então _.dJ.vulgadas, ouércia · aparecia· -apehas
em _ 4:'' l_ugar, com 7 pon_t_os. Em
recente _en.trevi sta, Montenegro
rememorou __ o episódio.

·pau:-

No
1A
turl'lo~~d_a_ e 1 e(ÇBO
1 is ta deste_ ano, pesqu 'i sas

do
e Oatal='olha
c_ompl.etamehte diferentes. Pa:"'a a DataF'olha, F·leury havia çhegad_o
aos
20 pontos, Ultrapassando
Covas_ com 15. _f 1 eury, po.r essa
projeção. disputar1a o·segunào
turno -com Maluf.
Já_ o Ibope
dava Covas com 15 e Fieury com
1 3.
~~smo

R~ríodp de Ibope
._dav_am- r~.su1t?dos:
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emenda constitucional. Uma eComo se isto não bastasse, a
menda constitucional que em Sll_derie Ç60t i nua
Para 1 i Sada,
breve estarei apresent?ndo, se sem d1_nheíro, sem planos a
assim me permítirem os ·meus cu~to prazo para gerar emprego
Paulo.
Ccrl egas do ·Senado, que co 1 o que e
rendã _para- -os milhares de
as pesquisas de tendência e- nordestinos desempregadoS. _o
A resposta de António ManueJ
leitoral no mesmo nível de Finor,
ex.tinto pela Medida
Teixe-ira Mendes
da
DataFolha r_~~trição 21 que-- nOs- própriOs ProvisórianS!-161,
de 15 d.e
foi
dura e no mesmo tom de sem ter o poder das pesquisas março de 1990, continua-Sem
suspeição: o Ibope estaria de e
dos
institutos
estamos solução. E. assiti1, um
dos
olho no mercado de pesquisas, submetidos.
pr' i'ncípi os 'fundamenta is da Reque gira algo em torno de o
pública FederatiVa do Brasil,
E·r.a o qUe tinJ:la a dizer, Sr. que -- é "reduz i r as desigual da100 ml 1 hões ô_e dó_lares ao ano.
Presidente. (Mu-ito bem1 Pal"- des sociais e re_giorlais (Item·
- No 2.2 turno,
repetiu-_s_e___ a iTias.)
III d.o art. 3~ da ConstitufÇão
discrepância. Em algum momenEederal), vai ficando letra
O
,
SR,
to, a OataFolha chegou a dar 9
PRESIDENTE (Pompeu de morta.
pontos na frente para o candi- SQQ;sa-)
Concedo a palavra . ·ao
!'oda essa conjUrftura de aban~
dato-- quercista,
Fleury.
en- - noore- ~ehadór Lavoisier Mai~.
quanto o Ibope dava empate
dono faz do Nordeste o campeão
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT-RN. de todas as negatfvidades so~
técnico ent~e Fleury e Maluf.
P-r011unci a o- seguinte· discurso ci a is '- na educação, na Saúde,
Interessante notar que a VOX sem revisão do orador.) -Sr. na nutri cão, na _habitação, enem~ todos
os
setores
POPULI, contratada por Maluf, f:rres i'dente Srs. Senadores, Por fim·,
segundo a própria Folha, dava, alguns dias, ausentei-me do sociais.
entretanto, Maluf na frente de agradável convívio des·ta Casa
para
-·participar·
da
e·,e;ção
suas pesquisas.
Rec~Otemente, o Banco Mundial
para o Governo Oo Rio Grande divul~ou um relatório aValianSe
os próprios institutos dó ~grte por uma coligação de do .o desenvolvimentO-_ sóclólançam entre sl farsas, se en- partidos ch_amada Unidade Popu- e·conõmico de 120 países nos
tre s1 levantam suspei ç:ões,_ no ~cir.
últimos dez anos. De a-coroo
que devemos acredit~r?
com _esse documento, o número
-À o
fongo da campanha, -tive dé-- pobres no Brasil, isto é,
O
tempo hoje não me permite opor·tuhidade de percorrer to- aqueles que ganham menos de
ir além. Se possível, amanhã dos os munf"c1pioS potiguar·es. 3/a ..dó 1 ares ·por ano-,-- cresceu
ou semana que vem, voltarei ao_ o quadro e-conómico e soc1al -43,5% de-~-1981 a 1987, ou seja,
assunto. para mostrar os in- -encontrado - -é
reaimente aumentou de 21 milhões _para
criveis erros cometi dos pel_os d"éS0-1 ado r. Os produtores ru:.. 33,2-_mllhões. No mesmo pe"ríoinstitutos de pesqu1sas. nas rais agonizam nas sUas pro- do,
a ... população brasileira
recentes eleições. Erros ela- prledades_por fal~a de c~êdi cresc::-eu ap~':~s _19 ;3%:
morosos, informações fa 1 sas ou to,__ e o poucci dinheiro que asimplesmente erraQas diVJ.,Jjgçr- pa_rece nos bancoS é oferecido
O Sr.-Mauro aenevides- Perdas nas eleições
recente~.
a .juros proibitiVas. Sem pers_- mite-me V. Ex~ um aparte?
produzi ram suas conseqüénci as pect i v as de emprego, a jüvenO _SR. LAVOISIER MAIA ~ Ouço
definitivas e irrecorriveis no tude foge para as grandes cípleito.
·
dades- do ês't;;ido e de outr:;1s V.Ex.:: com-muito prazer.- Sena'reg i-ões mais desenvó 1 V i das . O dor MaurO Ber::tevi des.
Quero ~onc1ujr, hoje, como em meio rural nordestino tornououtra oportunidade concluirei, se um campo de fuga. Estão fi- -o Sr. Mãuro Benevi des - ~sena--
dizendo que se eu, .cand1dat_o, cando lá apenas os velhos à dor Lavoisier Maia-. a esta alnão posso oferecer_~inheiro a ~?pera
da aposentadoria do tura do seu pronUnciamento V.
um só e 1 e i to r, em troca do v o~_ .Eunrura 1 , aos 65
anos
de Exa se reR9rta à pesquisa reato, porque isso é crime, por- idade.
·
--lizada
pelo Banco Mundiai,
rtumá avaliação- da realidade
que subverte a lisura da esco~
lha; se um único e modesto
MS.-is uma veZ.a re_gião é asso- -brasílejra. o próprio IBGE, em
funcionário, no uso-- do seu rada por uma S$ca, fenômeno pesquisa .rea1 izada em
1989
cargo, pressionar ou mesmq su~ secular que periodicamente a- _-'C.êf-tamente V. Ex~ vai também
ger1r em troca de algum ato ou gr~ya o estado de misér1a em · r'êJjortar-se a isso ·-~c chegou à
favor um único contribuinte, e que v1ve a população rural. c~n~tatação de gue ~.gvaOro- é
isto também é crime, e istO P$la __primeira vez na _histór_ia grave, o quadro e ser1o e a
também é um fàtor que perturba dó Nordeste o Governo ~ederal disparidade entre as_ várias
o livre exercício do voto. o não implementou uma política áreas geográficas
dó
.Pals
que dizer das pesquisas. que de Cori\ba tê ·aos éfEl"i tos da se- perdura. Eu até me arriscaria
se constitue~ num poderoso fa- ca, capaz de proporcionar aos di-zer a V. Ex.e: que, com Os insociais
apurados
tor a i nf 1 uenc.i ar a vor:'ltade "nordestinos
necess 1 ta dos dicadores
eleitoral de milhares de ml- água, - comfda~
trabalho
e aprovóu~se essa diSParidade.
Jhóes, de elettores?
~
$alário.
t:ala-.se _apenas na v.
Exn trazendo o t~stemunho
di str 1 bu·i çãõ ae ·· umas cestas vivo de todas as informações,
Por este conjunto de r~zões, básicas _ que apareceram com cal etadas pessoa 1 mente, néss·e
por outras mais, ano que vem o fthS ·eleii:orei_fós, às vésperas pérplo eleitoral por todos Os
Senado instalará uma· CPI sobre àa e 1e i ção. Por causa des-se Municípios do seu Estado- réas pesquisas eleitotrais. ~á ab~:nd6no ,_ há, hoje, nó Nordes- a i mEmte, é d_e_ r are:! opor"tUÍ1i ôãtemos as assinaturas suficien- te. mais de um milhão ôe tra- de
. deve fazer com que as
tes, segundo as normas regio- ~~~-h~-~~~s f~~fr 1~s~f:lssando fome -autoridades governamentais se
debrucem sob-re- O seu discurso
namentais.
~ possam extrair
as soluçõeS
estão sendo reclamadas
E se é a Constitui~ão que 1m- "No interior de Pernambuco, que
pede a proibição da divulgação qUem.não- tem dinheiro.para se pela popu"laÇão brasileira.
de prévias. digamos a 30 dias, alimentar está oorigado ã-comO SR. LAVOISIER MAIA- Muito
do pleito, como queríamos nós prar água para não morrer de
do Congresso Nacional, embora sede: A ameaça de saques às obrigado, nobre Senador Mauro
aceitando esse
entendimento feiras e ao comércio é uma Benevi des_.. _V.· Ex.!:., como bom
quê- é, - - acompanha
bastante discutível como pra-- cOiiStante. -·
. no
i nter i ar nordestino
·
curei aludir, então cabe uma nordestino~t~mbém de perto o drama ~m ·que
O

diretor

do

~Qope

rea~iu,

gc_usando a DataFo-1 ha de subor-

dlnar a pesquisa à linha editorial do jornal Folha de S.

3
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vive a nossa região. Cada
p1 orando mais!
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dia

Branco.
É o que se aplica igualmente-a este Gove~no.

Sr. Presidente, nessa análise
A Nação está p~rplexa! Não
do Banco Mundial,
o Nordeste ·sa_be_ o que pode esperar e até
aparece como recordista nesse quando ~ode esperar!

aumento de pobreza,

4~%.

mais

do triplo do Sudeste, com ape-

nas 13%.

De acordo ainda com esse documento· do Banco Mundial, o
Brasil
apresenta a pior distribuição de renda do mundo.
Verdade -é que enquanto 20% dPS
brasileiros m~is pobres detêm

o pl an·o econOmi co em execução
não dá sj n<;~. is de reversão d_o
quádro
de_ dBsJgualdade Cfue
descrevemos anteriormente.

Quinta-feira 6

Depois,
acon~eceu a
liquidação do BANDERN - Ban_co do _ Es~
tado do R i ci Grahde -dó Norte,_ e
d_e ou_tros pçmcos esta_ta is_ _de
pequeno porte. Tuao iSto Te.ito
as vésperas da viagem do Pres;a·ente F_ernando Coll or aos
EstadoS: . UnidOs ,~da _ Améri c_a,
onde fql
enGontrar-se com oS
çji ri gentes do FMI~
- ·-'

"S"e o"s -méus. adversáfi oS pens·a-atual
combate à .inflação r:am em atingir a __ minha cãndi-nos levou à estagnação ou ao da t~o~ra com a_ 1 i qui dação - do
retrocesso econ6mico. O que me Ban_dern:._ enganaram--se-- redon·dapreocupa é que_ a
alternativa mente,
pois este ato- feriu a
2,-4% da
renoa
ri.acional, 10% de combate à inflação escolhi- dignida,QELdª. comuri"ióade" põ""ti-:..
mais ricos possuem 46,2% do -da pelo_ Governo Collor .invia- guár e,- -po_1 i ti camente. tornou~otal
(O
Globo, 12-11-1990, bilize o. -País ·a_ retomar o se um , qcoritecimento negativo
pág. 14).
cre·sci rnento econômi co-. R.emédio para o candida:tO do Presjdente
forte demais, em vez de curar, Fernando CoJ l,er.
As conseqüências de tamanha pode ma.tar o doente.
desigualdade são profundas e
No 2~ turno, vi,eram os atamúltiplas.
A titulo de ilus-sr. Presidente e Srs_. Senado- ques peSSo~is.tentando atingir
tração, vejamos o ·que está o- res. _foi neste contexto de acorrendo co~ as crianças e os bandono, de fome e de miséria ~i"~~~h-~a~}-T7~?ad~u~r: m~~~: .'?.~
jovens nordestinos.
Recente que se realizou o pleito de 25 Rio Grande do Norte repUdiou a
pesquisa
rea 1 i zada pe 1o .Mes- de
novembro, próximo passado, baixaria praticada pelo meu
trado de Nutrição c;l~ _Universi- .Qo __ ~R.i_o Grende do Norte. Agora, adversá ri o.
dade
Federal
de Pernambuco quer-o - de i xar . cons i gnado ryo_s
(USPE) junto à rede escola Qo Anais do Sen<;~.do Federal um reÀ medi da em que apro-)drilava o
Grande Reei fe constatou que o lato St,Jcintg de que houve· de aia da elefção, c~éscia a -penanismo atinge 12% dos estu- mais fmportante nesta c~mpanha regrinação
óe prefeitos do
dantes de 7 a 17 ~nos. Vale eleitoral. Faço este redi~tro, PF~/PDS para B_r:.as í 1 i a,
onde
salientar que este percentual não com o rance~ dos v~DcidOs, assinavam convénios eleitorelé quatro vezes superior ao mas para que a naç_ão bras i 1 e i- ros riOs Mínistéri.os da Sãúde,
aceitável pelos nutricionistas ra saiba, hoje e no futuro, da Educação e da Ação Soei~:~.
que. _ em nome da modernidade,
nessa faixa etária.
Existe--. um8 c i da de de porte
tão pregada pelos atuais OcuE a merenda escolar, conside- pantes do P_alácio do Planal"to, médio no Ri o Grande_ do Norte,
rada como -a so.lução nacional tVQQ __de ~e!l ho e cor~upto se _a _c_i dade de J_oão Câmara, que,
para o problema, atende a me- praticou no R-'io Grande c;lo Nor..;- na quinta~feira que antecedia
nos de 1 O% --das neces·s i dadas te sob a _p_r:-oteção .do Governo Q dia da eleição, receb_eu desnutricionais
dos
estudan- oFederal ._
ses ministérios uma- orctem do
tes (Uornal dti Brastl ~ 1~-12Sanco do Brasil de 47 milhões
90. pág 11).
Te~mfnado
o pleito,
dirigi de cruzei_r'os. _Esse dinheiro
uma
nota
aos
norte-rio- foi colocado, lamentavelmente,
No setor educacional, o qua- grandenses na_ qual, entre ou- todo, _a serv f ço da campariha
dro é muito grave.
conforme traS coisas, dizia o seguinte: ele i toraJ.
pesquisa sobre indicadores aQciais,
publicada pelo !BGt,
"O Rio Grande do Norte
Triste Çl_rasn, enquçrnto conapenas 7% dos brasileiros chejama1s será q mesmo.
Na tlnuar havendo esse procedigam a terminar o 1~ grau.
No
consc1ênc1a
coletiva
do mento!
Nordeste este percentual cai
povo ficaram marcadas duas
para 3,5%.
imagens definitivas: dé-Om .Assim,
vul tos_as quantias folado, a batalha pela cons- -~am canalizadas para _ fortaleAqui
está chegando o nobre
cientfzação do voto, a pre- _ç:er a candi dat__ura_ do ç:_andi dato
gação do car.áter pr-ogres- do Presidente Fernando Collor
Senador Marco Maciel, _que está
também impressionado com esses
sista das
idéias e dOs a- ao governo do estado.
índices alarmantes de desivQnços so-ciais;
do outro
1 ado,
uma poderosa máqu i_na -por ~im, aconteceU o f_afnigegualdades sociais da região
de corrupçãq passiva e ati- rado escândalo da L.Eigião_ 'Br?nordeste.
va,
que deprime e oprime a sileira dê Assistência,
g~e
o Plano co~lor, arquitetado
democrªcia.u
distribuiu milhares de cestas
para colocar o País na moder~básiCas
aos çorre1igionãrios
nidade, jogou o Brasil na mais
Tudo ·comã~Ou com a ressurrei- do candidato do Presidente da
recessão
da
sua
história ção da i IJdUS t_r i a da seca,
i n- República.
económica.
Empresas quase se- -dústria ob~et~. sórdida, prãcula~es, de sólido património,
ticada no 1
turno pe1o Dr.
Eu e a bancada feQeral, junBatista,
Secretário tamente com outrQs parlamentaestão entrando em concordata. Egberto
Custa-me a acreditar que mo- Nacional
do
Desenvolvimento res estaduais,
fomoS- ã Supedernidade rime com recessão, Regional.
Sem nenhum plano de rintendênCia- loéal da LSA soconcordata, arrocho salarial e combate_~os efeit9s da seca, o licita~
informações _sobre os
desemprego em massa no setor Dr. Egberto Batista foi ao Rio critérios utilizados na dispúb1 i co e pr-ivado_
Grande do Norte fazer
co_nvê- tribuição
daqUelas Y~fe1r1n
nios com os prefeitos que a- has". Como Senador, fui unicaAgindo assim,
este Governç poiavam o candidato do Presi- mente pa~a saber os critérios.
consegue realizar, de uma so dente Fernando Collor ao go- Eu achava que a·quan1idade era
vez,
uma dupla perversidade: verno _do Estado.
Apesar do pouca mas, como_ representante
consegue matar o rico de raiva protesto que fiz de ~úblico, do estadO, tinhª_ o direito de
e
o pobre de fome, como dizia na cidade de Cur~als Novos, saber qual~O~r:--_itêrlo da disum grande político- brasiJeiro nada __ muoou nos propósitos dos tribuição das "feir:as". "A srA
nos
idos de 60 em relação ao industr1ais da-séca.
Cynthia Amorim~ SuperintendenGoverno do Fresidente Castelo
te E-stadua 1 da LBA, negou-se a

o
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as tnformações so_l1-

Denunciei o fato ao Presiden-

te do Senado.

Carneiro,

Senad_or

Ne1 son

e à Presidente Nacional da LBA, Sra. Rosane
Collor, por acreditar que a
.LBA do

Ri o

desviara-se
tabelecidos

Gra~nde

do

Nor_te

dos critérios espela
direção

na c_ i o na l . Tudo em vão!

Do Pre-

sidente Nelson carneiro, do
Senado Federal, recebi um telegrama que comunicava que tinha
apenas recebido o meu
telegrama. Pelo menos isso o
ilustre PresideDte do Senado
Federal fez. Nenhuma providência moralizadora foi
tomada
para coibir o uso eleitoreiro
de recursos _da i,.BA ._

D_o ponto de_ vista político,
pode-se aplicar _a este Govern_o
provérbio
francês:· "Quanto
o
ma i s tm,Jda, . mais pe_rmanece a
mesma colsa"- ou ta.} vez_ pior.
Oeix_o
aqui
"cçi-lsi9r1ado este
relato_, relato pr-otes_to,
para
_que a posteridade possa conhecer a·outro iad6 da
história
deste -período repub_l icâno.
_Era ·a que tinha a dizer, Si-.
Presidente .. ( M1,1_i to bem_! ) - .

.

OurairTé ___o discurso _Q_.SL.

Lavofsier M.;tia,
,peu de
Sousa,

o Sr .. P_om-.
3!0! _Secf'etá-

.U.m grande
erro,
um
grande
erro sob os mais diversos aspectos, primordíaJmente no que
se refere ao Supremo Trfbu_na1
Federal,
ao _Superior_ Tribunal
de _\Justiça e demais órgão_s
na
mé5_ma a 1 tura desses organismos
nacionais.

Sr.
Presidente, é inconcebíbe-1 eSsa providência,- principalmente diante da_ mecânica
q1,.1e foi cri _ada aqui, Jsto é, O
órgão poderá manifestar adisposição de que
seus
imóveis
f_unc_ionai_s
sejam al ienadqs_ e,
poster_i ormente, o_s _ i ntegrahtes
d_o_s
co1 egi adas
desses·_· ór:--gãos

dei_xa
a
cad~ir.?
da poder?io se mani fe~tar _pela
apres f dênc i a, que é ocupada- qui si ção do bem i móve 1 que o_Qelo Sr,. Nelson. Carneiro.~
cupam por força d_o_cargo exerf'io,-

Presidente.

-

o
Presidente
do PMDB do Ri o
O _SR. PRESIDENTE (Nelson CarGrande do Norte çomun i c._ou. t_arg_- l}_e iro) - Conç:edo a pa 1 avra
ao
bém o fato ao Sr. Ministro da nobre Senador POmpeu de Sousa.
Justiça, sem receber igualmen- (Pausa.)
te
nenhuma resposta,
nenhum
te 1 egrama
di z-end_o
que
ti nh~
S. ExA_desiste da palavra~
recebido
a denúncia. Enquan-to
isso, as "feirinhas" eram aréonCecto a Pa 1 avra
ão nobr_e
mazenadas
nas
f a_:;:::endas
dos _S_ef':1?-dor
. Ci_çf
~-- s-ª_b9i a
de
parti dá ri os do meu _ãdve.rsárj9. _Carvalho.
Neste __ ínterim, o Tribunal _Regional Eleitoral decidiu,
p_or - P
SR. CID SABÓIA DE CARVALunanimidade,
dar
instruções H_O __(PMDB - CE. Pronuncia o seaos
juíz.es ele_itorais
para guinté discurso.)-~ Sr. Pres_iapreendê-las,
desde que hou- de_nte,
S_r_s_. ____S_enadores.
vou
vesse_ denúl1ci a_~ Em c;~.penas duas passar por alguns assuntos que
ou
três
c i dad.es,
o
Poder me parecem de grande i mportânJudiciário tomou alguma provi- __ç_i_a,
de grande motivação, de
dência.
grande atualidade.

Sr.
Presidente. Srs. Senad_ores, o escândalo da
LBA não
parou por al. _ Na véspera da
eleição, foi. desco_berto ·que a
LBA adquiria Cr$ 32.506.244,00
(trinta e dois
milhões,
qui_nhentos e seis mil, duzentos e
quare.nta e c:;ua tro cruzei r os),
sem concorrência, em mercadorias, à firma "Ribeiro e
Lima
Ltda".
Esta
firma foi regii~
trada na Secretaria da Fazend·a
em fevereiro do corrente ano,
e não operou com ninguém desde
fevereiro
até setembro. De 26
de outubro da 6
de novembro,
em
10 dias, esta empresa operou apenaa com a LBA Legião
Brasileira de Assistência, do
Rio Grande do Norte. Até hoje,
não se sabe, no Rio Grande do
Norte, o endereço certo dessa
firma,
que é uma das famosas
empresas fantasmas que existem
tanto no Bra.si,l e, muito mais,
no Nordeste brasileiro, lamentavelmente.
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H_oje pela manhã, reuniu~se a
CoJnissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para ouv_i(',
em depoimento, o Secretár_io d_e
Adm i n i s_t ração dp Governo Federa_l, Sr. João Santana, acompanhado pelo Sr.
Gil
Castelo
Branco e por outros asses~ores
de
Qrande expressão no atual
Governo da República,
pess_oas
1 igadâs _à _Caixa Económica_ Federal
e
à
Secretaria
da
Adrr\inistração .. - S~
S~
COI:"Ise-,guiu, perante
comissão,
uma
síntese mutto clara _e, desse
modo, fot posslve1 -os
senadores
presentes .compreenderem
como está sendo o trabalho do
Governo
Fernanoo
Col1or
de
Mel lo na alienação- dos imóyeis
fUncfon_á1s,
aqul em Br.3.s-fl ia.

a

~
durante- essa reunião, até
sen~oores de postura oposicionista, postura critica, louvaram o modo como se __executa
a
J~i
que . ._ aqui _foi_devidamente
votada no_ Congresso - Naciona 1.

Nunca se viu, na história politica do Rio Gra.nc;!e do N_prte,
Sr. _Presidente,_ Srs. -Senadouma intervenção tão forte, .tão ·res, cr_eio que é urn·:momento _de
desbragada, tão indecorosa, do autocrftica,
porque -~ós errapoder
federa 1
num
pleito mos profundamente nesta
lei,
político. Esta foi a "moderni- quahao
fizemos uma excessão e
dade colorida 11
que chegou ao admitimos que_ os_ imóveis funmeu Estado __ para confiscar o cionais
relatfvot
aos tribu~_superí_ores
e_
à
voto
do
eleitorado nais
descamisado. E hajã- "moderni- Procurad9ria-:Gera1 d!3-:Repúbli:-:_
dade11
para subornar consciên- ca pudessem,
igualmente,
so-:
cias e comprar cabos
eleito- frer al fenação.
rais por preços de espantar!

ci.Po
--~qui
República.

na

Capital

da

·E
nós fi camas- sabendo ComO é
trarisi tó_ria a_-passÇI.Çéffi po·r esses tribunais ... _
A Constituição fixa um prazo
mínimo de cinco anos,
mas a
t_endênci_a -é cte_ que, principalrnent~ __"os rni_ni ;stros que· j_;ê. çh?gam- mais· velhos aos cargos.
permaneçam ·apenas ó tempo exigido pela Constít_uiç:ão.
. _Recentemente,
bom~11s
novos
chegaram ao Supremo Tribunal
FedereJ , mas não_ é esse o costume_ b_r_as i 1 e i r o. Vj_a d~ .regra,
chega-se ao Supremo Tribunal
F.ederaJ após uma l_onga carreira,
após
muita experiência,
como fçd o_ caso do Mini st_ro
Paulo BrossarO. Logo_mãis, teremos·---DJ.-Ltros inihistros .com dif j cu 1 Oade-s-:- de. mora c;! i a pa.ra a
t~ansitoriedade
dessas
altas
pOSições
do Poder_-Judiciário.
Nã_o
é
sç,:_rnente
isso que. me
Sr. Presidente, há o
aspec:t_o_, ético,
há
o aspec_:to
mora 1 tãp __ bem e~_focadQ .- 1 nc·l usive,
pelo Senador J.osé Paul o
8jsp1, e,
inclusive,
devemos
convi r pa.ra a poss i_b i 1 i da de de
questionamento j udi c_i a 1 .· Hoje:,
a
Constituição tem mui 'tas __ maneiras para o ~idadão se manifestar
perante. o Estado. Imaginemos uma ação popular
contra_ ess·a __ al ieoação~_ o- próprio
Poder Judiciá~ío é que vai
examinar toda a questão..::atinente a_ e_le próprio e,
por que
não diz_er,
numa __ argüição de
j ncons ti t_y_ci na 1 i da de .
desta
1 e_i , a 1 e i que, equ i vocadamen-te nós v.o.tamos aqui
quanto a
isto.
quan.t_o a esta parte; no
caso da argüição de __incons1;.ituciona1i~ade
se~á
o Supremo
Tribunal Federal quem va_i examinar
o· que llie diz respeito,
o que diz. respeito ao 1 nteresse
indjvidual
de cada um dos
ministros.
preocupa~

Por isSo. Sr. Presidente, estou na tribuna para
fazer
um
apelo, __ enquanto -há tempo, no
senttdo de
se apresentar um
projeto de lei que, tr.ansfor-
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mado em lei, venha

a

revogar

da

tribuna

esta outra. Enquanto isso. deseJo-s_ugerir,

do

Senado

a-qui

Federal, -que esS?

aptidão equivocadamente conce-

dida,

não

seja

bem da ética --e

que

utilizada, a

dos

cuidados

devem ser tidos com o Po-

der Judiciário.

Todos nós conh-ecemos a Lei- dã

Magistratura, sabemos como é
excessiva nos seus cuidados.
não se i como se possa 1 e r a
Lei

da Magistratura e.

a urn s-ó

tempo, possamos ler a lei

man-da

que

a 1 i ena r os imóveis fun ...

clonais na parte referente aos
Tribunais Super i ores.

--

-

Incrível
qu~
o Tribunal de
Contas, por exemplo. -que também poderia ser beneficiado,

no

que

se

refere

integran--tes. . .

não

aos
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seus

sab:emps

como essas co9tas serão examinadas pelo proprio tribunal.

Tudo
isso, sr-. pr·es-raenTe, é
um clamor que faço: a hora_naci o na 1 • o· momento em que v1 vemos é
de profundo
respeitõ
pe.la moralização do Pa-ís. Nem
a lei deve ser utilizada, nem
a
1 ega ·1 idade pode ser argQ i da
para que se produza
um
tato
que.
amanhã,
o
povo- não
entenderá. A Nação es_t_cí__ sendo
incendiada,
p-odemos di-zer assim, pela campanha sistemática
contra as instituiçees.
Ainda
ho~e.
Sr.-Pre~ldente,
nós exa.m1 na vamos, na
c-omissãO_
de Educação, projeto do Sena..;.
dor Humberto Lucena a respeito
de um programa que devesse ter
o Congresso Nacional para
levar
seus
esclarec1men~os: já
estava lido o Parecer do Senador Hugo -Napoleão, quando se
pediu vista do processo, o que
veio -a interromper o seu trâmite numa hora em que ele é
mui to necessário para que rrossa Voz,
nosso esc 1 areci_mento
SeJa
1 evado·ao
;rovobrasileiro.
Essa e uma questão que prec1~
sa ser esclarecida. O Congres~
so Nacional tem que fazer sua
autocrítica perante- a Nação. -

quando ·o
a reunião de hoJe,
-secretár-i õ
de Adm1 n 1stração
foi devidamente s~batinado,
a
Começa_r·-~pel o Senador Maurício
corr6éf, passanao pelos Sehadores
Afonso Sanchp, Vosé Paulo
'~isol, ~affiil Hactdad, João ·Men.ezes,
enflm--;-- todos
aque)es
que_ a1 i estavam, e -é
forçoso
confessar,
não
encontramos
~ãcula na-atividade da
Secre~
taria
de
Administração;
a
má cu 1a 'f'o i produz i da - por
hós
próprios
nesta
questão,
d_a
maior gravidade e que precisa
também ser solucionada por nós
mesmos, ·já que produzimo$ essa
irregularidade --uma irregularidade que se torna
legal,
a
parti r do momento em que erramOS,--- POrquê,
quando erramos
através- de uma lei. isso
da
maior grav i daçl_~, isso
tem _um
resultado
jurídico_ e
e:ssa é
-que
a grande questão --neste
momento!
Mas, Sr. Presidente~
eu queria pedir a V. Ex~. também dentro dessa mesma tôniça
do--d1scurs·o, ·a defeSa dO Senado Federal no_que concerne ao
que se diz no Pais
inteiro ?
respeito
dãs mordotn_ias_désté;l.
Casa, pois estou aqui há- ·quatro pngs_~ ~:;;Pª§_ morçlomi.as não
me tocam. Não con.Sigo déixar
de abastecer o ve-ículo que_ eu
u~:m; morO
em ~m apartãffient·o
pobremerrt:e
decorado,
tenho
vi da modesta, ·meu
r;~abi nete
é
diQno de um pequeno empresárf'o
Q!Je esteja começando o
seu
pr 1 me i r o
negóCio.
Gannãmos-:
aqui, 1 íquidos, Sr 7
Presidente. em torno~~ qu1nhentos mil
cruzen r os- ·menSal s. Mas.
hoje,
reCebi
t-e-1 efoneffiEfS do- Ceaorá
porque as estações de rádlO dP
estado, dizendo-se autor1zadas
por- um.a pÇJb l_i caÇão de
~ orna·l
.PaulistaJ anunciam que nos- ganhamos
seis
milhões
de
cruzeiros!- Pi ar ainda, circo-_l a
hoje no Cearâ Quê hós re..:.
duzimos,os _subs'Ídios_ d_os çlepi,Jtados_ est~duã_i_S, dos
vereaáo-:res, . dos
deputad_os _federa is
mas f1camos com os noSsos séiS
m11 hões de- croze 1' ro·s -.- - -

e

e_-

1

1

1

Sei, Sr. p-r-esidente, que 1sso
é-o ·aesconneclmento da-consti~
tuição, porque na Constituição
esta
expresso que
ganhamos
tanto quanto um deputado feder_a l ,
e um deputado federa 1
vêhce ó qoe vence, mensalmente, --um Sér:"J6i?óf:' - aa Repúb 1 i ca

Meaculpa é o que deve acontecer nesta e na
outra
Casa
a
respeito
dos
imóveis funciona is, para que não cu 1 pemos
o
Governo numa hora elt( que exeMas,
como vamos
e.sc 1 arecer
cuta, exemplarmente, a lei que isto? Isto-corre!
Um General
fizemos nas duas casas do Coh- de- EXérc-"1to7 -· conf· á re'SPoh"sàb igresso --Na c i o na 1 no
que diz 1 i da de_ de ter comandado_ a
Pprespeito à alienaçã-o dos imó- --lícia de São Pãü-Hr;·de ter co.ve1 s funcionais.
rriãndado o ExérCt to na Amàzônfa
e
de
ter sido Comandante Qã
Sr
Presidente,
não sei que 10~ _Região- Militar. sediada em
motivações possam ser produzi- Fortãlezã, fõi à teleVisão, no
das,
mas
estamos à espera na último domingo,
e,
parece ____ _
Comissão de Constituição-, Jus- porque -eu
não v1 -anunciou
tiça
e c-idadahia de uma mot1- que_c:jirigiu carta
a
V.
Exil-,
vaÇão-oue seja apresentada em protestando contra· as- mordorequerimento pelo Senador Man- mias do Senado.
sueto de Lavor, pois este
foi
o -seu desejo expresso durante

Mas,
sr. Presidente. por que
não -dizem o estado de pobreza
em que vive o Senado? Por que
não_dizem que V. ~x~ é um hoftuSmo · modéos-to-; -:- seni 1 uxo é ·sem
oStentaÇ"ão'?_~p-or que não s_e diz
a . verdade d_os-- con.t-racfleques
que- ~recebemos?
E pOr que é
que-o Sehadõ-Sé acha_com o direito, a.tráVés de alQuns parlamentares,-" --ae _ b.loquear
os
prõjetos Qu~ - tf-àtam
de·sse
assunto?-·-- · ·

Ora,
Sr. - P-reSidente, há uma
luta mui to .clara contra os
políticos.-_- E·a p'rimeira·b_atalha
po 1 l t 1 cos _já perderam.!
Perderam para a_ Camarã Federal
e para es·ta própria Casa, qUe.
1 ogo
ma; s.
terá aqui grandes
brasileiros, --notáveis,
pelos
bens_ qu_e possuem, _mas absolutarilef'"\te ·rn:s;g-ni f'IC.àf'ítes. ·porque· nàdá-· Tizeram· pelo povo
bras i 1 e i rb-. nem pe 1 as· causas
soCiais;
nem pe 1 a_ ed_I,J_caçãoo,
nerri_ pela ineCWCi na soei al, . nem
pelas
preven'ções dos crimes,
nem- em favor da. cripnç'?~.
ryem
em_ f?vor _ d_e nada~ Mas vã_o-s.€}lssentã~f' _-aqu1,
_Serãó ·_ cónfra
n·ó:;;,- serão __ contra a_ lnst i tU i=::
ção, ·pOrque _é j sso Que se
no.:.
ta;
no .-mó_rtient-o, no---país, uma
luta que jâ _venceu quanto ão
homem e, -agora,
Quê r vencer
C!uãnto_--à
rns-n- tu i ç~o. E nós
Tlcamos ãqui · sem defé~~. Sr_.
Pres~i de-nte?· On'õe vamos- esCl a.recer isso? -

--os_

e

Sei
_QUIS, çle determinaQa feita, um_jornal do Rio de Janeiro
no·s acusou· oe ·have-rmos auméntáõ:t<- ·as .. ·-nossos . ~ubsfdio·s
Pe 1 a ·- seQUnda- vez em Póu-cos
dias·. Dizia
que . o Co_flgr:_esso
Na-ClOnal
·havia
feito isso, e
publicaVa, 9m-primeirB página,
o retrato de U.JY;sses Gç;irna...;
rães, -pres-i !Si hd9 o - ÇOngresSo
Nacional.
0- D!SpUtado Ulysses
cru I márãe-s jamais poder i a preS'l-dir o· COngresso Nacional_.
E§Sé aumento n:~mCã ex-1 St.i ra!
Set\ado aP:t~$entoL,J. · esc-1 ªrgci .~
mentes que fora~ publiçados nª
páQiriã
de anúncios populares,
no mesmo lugar em que mulneres
()_f~r:ecem -o sex9, "erTt qUe transexua is
oferecem serV_i ços_~ · em
que mâqu i nas usadas .são ve_nd i~as. onde automóveis são
tro~
cados,
Tõl lâ qué Se deitou a
palavra do_Senado Federal para
ten_tar
r·epor _;a v~rdade'_ no- dev·i do 1 ugar; o-- cami hho adequado
foi
a pàg; na dos anúnçfQS po"pu 1 ares, __s_r::_. Presidente!

·-o

Sei- ~-comtl'"ê ái'1tiP:âtiC:o Usàr a
~-~ .t de!-'- I iilp?'é!:l~a~ __ ~ amq l s- qu ~ s
usa-1 a.
como
Professor
Uni ver•s·; tá r-; o C!uàndo- no curso
cOmunicaÇão da_UniVer::'sidade
F9déú~a 1 _do Ceará, . tr.atava
de_":"
1a,
tinha
todo o cuidado de
expó1iCar aos alunos a
minh~
posição doutrináfla contra as
restr-iÇõés fe-ftas às-·· 11bêrdaCes.
Mas é ev1dente,_-Sr. Pr-_esidente, que·l_ib9t:"d8dE! só-·Se
entende Com respón-sábi l"idade e

e

de

I
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esta. Casa. mas é aquela e-

compreender que os- nossos dí-- -x-i g"êhc'i ã. êjue. 'tlàtUri::fl mente,
o
rei tos não podem eliminar --os Presidet")t~ dos. Estados Unidos
direitos de alguém.- O direito' leVá a todos os 1_ççais que vià 1 i berdade de ;·-mprensa nãQ si ta;
é --aquela- seÇuran~ça_ r e-

pode vir,
evidentemente, de
encontro,. pela calúnia,
pela
injúria,
pela difamação-, pela
deturpação-, não po-de o di rei t"o
à 1 i berdade de informação vi r
de encontro às
instituiÇões,
por-que e 1 as são abSol utarriehü~

querida por um presiden1e inseguro,-- porque é intervel)cioflista_, porque é egoísta. E 1.{ma
nação que não se compraz com a
:s_~-ª:-- grandêZa e '"·quer açambarcar
~
_g-r-andeza alhe1a; e um
que~-j á i nterve 1 o
demais
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sabemos. _que não transi~;~iu.
Ex .a concordou çom. os ·rece:L.:os
de morte do Presráente
Bush, réceios
que,
de
certo
inCidO'·,.. dever··; am ser ma1 s b8m
funda:d~o~~
dérftr'b -do _ ···própr·i O
ter r i t·ór i o
· h_orte_-amer i Cano,
ond_e' f.at'hs-_~dê'l_i tu·osOs _"çte -..~-r-a;..
·ves ·conSeqOênctas ·· já- -;:fébn-te.:·-ceram. ·como a·: tno_r~'te .. ·de Mart-in
Luther Kíng,--a-·mort-e dõ" P·resi..dente Kenne·ay !3 d.o Seu
irmão
RObert "1(eríite!OY. ··Es·se-s·. __ ..Ta'"'tos
todos ·ocbrt.er·i;im no·· "terrttór-ío
norte-americano e não durQ.nj:_e
nenh.u_ma
i ~_i"'ra· qoe ·um eSYad iSta ·.. n(;l-r~te-:,?\,me~r i cano -~~ que ~\11
· reT1g1oso ·rrorte.-:-amerfcano Ti~
z.esse a ·qua) qUer parte da' Améri c;:a do .S'ul.
e

V.

povo
6riãe.
necessârias à democracia
Ora- não -haVf"B'"""'de
intervir; e L!l'n
si leira.
poVo··guerreiro·, que manda trop·as", ·que tnanda navio. que manAtenta.-se,
quando
se pensa da tanques. que manda artefaatingir o
Se.nado·~
Federal,
tos-ntrcleares-;·-e uin povo ótimo
atenta-se contra a dignidade ·para o convfVib ~fóC1al
s· co·da própria
N'ação,
atent.a-se mercTa1, mas é um povcf'"·di fÍ"t.i 1
·contra a própria República e a para o·· Convf"vfô ··internacional.
democracia, porque esta .Casa é E. o Pre:s1dente
Bush reflete
um sus1.entácu lo de 1a, é um dos ·es·siã frà"tfqt.Jezà ..~ qUe bOndoSa.- ·"_Ma.~··.
d_e i ?<o . r.egis-trádo o meu
grandes
sustentácuros
-·da mente v.
Ex~ aColheu. v. E>::~
espanto·. E vejani ccfmõ~- é ·rü'im
democracia.
..
não · ãt::oTheu· -"a·· ·a-rr_ogânCi.a se~ exceder,
come.- é ru·im não
norte.-americana';
V.
'EX;;;. a-co:- P.9der:. ç.onviv~.r- ç.o..tn~ os __povos.
Daí
por" que, Sr. Presidente,
lheu
foi
o
me-do
norte- como ·é ruím'Tr fâo adi_,:th.te n.ã.::>"
ouvimos
esse.s .apelos,
esses americanÓ!~-- E -c.Qrrto .POm.. b·rasi- idéiaS de· .i~·nfEfr'-Vêr'tÇ:ão,''pbrqúe·,
reclamos,
feitos ·ont·em a:· fes-. 19iro, qU"'ls deixar os visttan- de ·-·repente. não se_poóe-·es'ta-r
peito·cta visita-do- PreSidente t-êS_errf pa:z', léhü'égues .a·os seus em nenhum
lugar
$énf 'qUe -·se
Bush. E·x·çrt·amente porque enten·- pr·Ól5"f"i as .. cUTdãêloS e sem recei- t-ema- ·o ·E:!.fé-n"'tãát.. ·peve s-e·r hbt'demos·que quando esta Casa ..f"e- os
dé"~'tâ
·P;itri.a _que, Par·a·-e-;.. ~ríVél .. nào cOnfiar- ·em ninguém,
chou as portas pára .o Presi- feS, deVe.. s·ér
$_e1Va!;Jem. -áé\ie não canfiar ha sé9t51-ãhç.a éle um
det1te poder entrar,
o
que é ser. uma ·P.âtria ·terr·,vel. deve -país à!fl_igó'. d_e um _p~ds que_ Se
mu1to estranho, pois, fecha-m- -ser·-t.Jrn.país Chelo óe .. perigos, relaciona
pbl-ft·ica-.~: Comer-t:ial
se as d1versas portas para .se ·talvez-· com _·cobraS muç_uranas ·e admin'ist·ra·ti-vamente·.
porque
abrir
a principal Pãfa o· P're- caiiifnhando Pe.la's pr-aiaS
de são mUltas· as_QueS'tões ·~e-las
si dente norte-ame·r i c·ano,
na- c:_~~Cabá"tiá: ·
-...
·
·
quais os Estados Uni dos Se 1 iquele momento-em que houve e!;Iam ao s_ra-~11!
_____ -~
xagero de
segurança~ -~fi camas
~Há ..,_.'hof:te:-amêr i canb-s~
ou e· não .
com medo,- Sr. Presidente. de sabem nem· glJe d Rio ·d~ Jane·i'rc
O::ue- é.S,sas ·-ci;ítfca·s. Sr-.· ..Freoue aqui lo fosse um reflexb da Já~ fo1 nôsSa caP·ital e c cori~ sideríte_, se tra:nsn_r•am, P6fgue
nossa própr1 a
Cu 1 tu r a, ··-foS"se fün.di arn com BL!enos A ires. fi.á essa. -·era · ã~~··m·fnha. -; dé i_a·, .. ·e o
ta 1 vez um compot""'tamento mais pc,-vos· ·que,
na~ue la ..p.art·e· 'do
meu_ pensáme'6tó, Que~ess~S, 'c.r·í_:..
cultural do que po·lítrco.
m'UriOO, igi"foram até como está a ti_cas se tra·nsfTram ·ao espírivida
selvagem neste País·: e to.int.E!t"Veri'éiÕf]i"sta··do-s. EStaUma
vez.
vis i taram o .Bras i l poucos_
sabem
dos.
tu pi s- 'dos·
uni dõs · .. da .· Airieir i cá- ·qo
depu~ados e
senadores
norte- guaran·ls e das· trib-os ·que ·aqui Nõrt-e·;- .. A ide ã ·corêra,---a · ida
amer1canos;
e._eu estava en-=tre se localizaram e hoje re.manes- a·o ·vi·e-tna _É "aS injus·t.iç·as feios Parlamentares Constituintes ce~-se contor-ce·ndo t'lõS 'lrlôffiian- tas_ a6--~óprio Povo·'·="no-r·f?
que
foram receber esses c 1da"- tos ..'Ti na fS, i ngl o r i amenttf _c'On- -ame r i ~ãno. ' o nele a· j uv~en~tude.
dãos da pátria amiga, aa terra sum-ados ·-.pela .sociedade, esrua- dei'. qqé.nâQ ém Quáfldo,
r:ecebe
amiga. E aquele. a quem -fi que i gando
p-oPulação
·; nd í ge-na veffladé'í r as sén"(é"f'lças·-qe !Tio"r te
encarreQado de prestar
as:-.sis- d~~~.!. F'_~_ís.
··
·
por
incur$ões
fnt~rnacionais
tência e ç:9m ele dialogar, mé
i'hdé\(i.Oa:s... _dentro ·de_ uffi_'jufi:~o
deixou perplexo diante da men--· __ .,..v-~·-E"":><Il. aPenas ac6l_heu bs· cu i - crí_t1co que pude.Sse··sêr
feitO
talidc:!'de colonialista que ex- dàdós internacionais do Pres.i- iDternamente naqu_el<j~ nação.
. . .
.
pressava, como se
fora
juiz, dente BUSh:
'
·con·sTgn-o meus cu i dados •. ho-je,
como se fora-·o nôsso jLJlfiadór,
como se pela
divida
ext-ertla
Não
foi v. EX.a qu'e diminui o aqui e
agora
na
tr.i.bunà · àb
fim e
estivéssemos com a ·nossa sób-e- Conçresso; · f"c.i·· o
~re'sidente -sehado'. ·- Requeiro.·- por
rani a revogada. corr!ó se deivês- Que ...Che-gou· aqui medroso, ch'ei o effTriál a·-v.- EX~, f'aça ··divulga_r
semos a ele .a't.é uma explicação ··de rec~io~; _Che.io dé ·cuidadb~L uma_ fi."(:jta· ..of.iCial que ·:e.s.C.lare_t;.a
por que construímos
o pFE!di o E a5 .do f3_rq._si_1 sé não córic~- o ~ou~ perC'ebê- O s·enaoõ-1" dif Rêsede
do
Banco Central
dã -dess·e esses privi légtoS dé" Sê- públ_ica:_;. qüe.- fiqüe·"' ô'i"fõ .. Qüe·
República!
•··
·gut-anc;:a. ·~pprqué
s·eríamos mal. .el ..~. _ganha exat·am_én_re f"§úaT -··ao
interpretados! E .porque
taro- oe·Putado - _f€dé'raT,- é ' que não
Acho
que
_i §SO
deva ser bérn. Sr·.- P.~esj_O.-ªnte, t_j r ando o tivemo-s ·o·-espírito cte r.estr.ihbanido ... Ma~
nao
c:jUêrõ,
sr·. ·a:Specto"·êt1c.o· ,Oe:;;~_a: ·_quest&·a. .g(i r ·nade· .. -a 1ém ~dos J i nlTtes: _da
Presidente, -culpar
V. Ex-' de nãq ··há rien'hum r isco·· par.é ~a· ·~rã ··r-azão. além dos
l_imit€s~
étfnenhum modo, conheço sua 1 uta. berani a na c i o na 1 .'··Não
restOu ·coS. · 2l.lém 'doá .liiTiltes-legafS.
Meu final de discurs·o. é exata- na.cra-. ·QLH~ rios _esmague. nessa O tiue 11ã"o .. quer_ethos -é.; ·q~e
se
mente para fazer jü:S"t lÇã" -a - v_·. quéstão
Oâ::r; ca·;
apen-aS . o faça _essa l.oucUYa que. -aconteCe
i
neste
momerfto.
-....
Ex~ Conheço o seu .comportamen.:.
es_'panto!
Cf espanto que de!ye ·no .BraS·i
'
.
.... .
...
2::::-;:to de democrata; s-eT os ri s·cos ~e r ··man·ffesta:dO ryão é contr:<;; o
-A i nda
nntem;·· · ~o sena-aor·- Lu i z
passados
por
V. E"'x~ ao l ongÔ Presidente do- ·co'M~r·ess·o Na c i ode sua vi da; se.i as teses que na l. o espanto é quanto é:Q Sr. V) a·na· _N"êfõ'-mê_·revei""&va, que .dedefendeu e perdeu; sei as te.:- Bush; ·:o ~es;::ranto é qu.anto aos feF"mTn6d_O-s munrc·i'píos·oo 1nteses pelas
quais
lutou
e Es.tadOs Uriidos ·õa .A.mérica do r i o r" dá BahTa· pãgáfu · ··aos seus
venceu. Se i por que_ V. Ex .A, em Norte;
o
espcihto é -quanto ao vereq.dor~eS' m·a 1 s do· Qüe ·e·l e replena
maturidade,
.cheg·ou_ ·à medo da cas·a Branca- é esse. cebe
como
senador
.da
Presidência
do senado· após não. poder se expor ·no mundo- Repúb l'i cS.'.:: A::éh~o Qüe' h'ã'ó há':· delong·os e . longos
anos ··ae pelOS -ma:1ef'Ícios já.-·ptanejado_s putado :é~taduá 1 que_ perC_eb"a
carreira.
Em nenhum momento, e
pelas - 1fit9rven·Ções
já í'Q:4a1 ·._a· jfôs -~.percebem sempre
quis V. Ex A achatar ou d'fmi nu- . -consumadas. ·conhéCemos V.
Ex .a ma.i.s.: .Di z.~~-:-:lif~. qu~ os_- --de.sem:;..

:v

w

ª. ·
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•
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Deiem_bm_ de 1990

bargadores

mais do que

de

Piau{ percebem

os _ministros

Supremo Tribunal Federal!

9o

Sr. Presidente, essas distorções precisam ser reveladas à

Nação.

Por

isso

1amento g_ue

hoje, na Comissão de Educação,
tenhamos

Senador

parado

Humberto

o projeto do

Lucena

com

parecer do Senador Hugo Napoleão. onde dariamos curso ao

necessário programa informati-

vo do CongressO--- Naci ena 1 .

Muito
__ obrigado,
Sr.
Presidente!
Mui to ._ obrigado-,Srs . . Senadores!

Palmas .. )

(Muito

beml

O SR. PRESIDENTE (Nelson car-

neiro) - conceoo a palavra

nobre
Senador
lemberg.

O SR.
BERG (SE

ao

Francisco- R6.1-

FRANCISCO

QÚlnta:feira ~6 ·~

DJÁRl() DO CO]'{GRRSSO NACIONAL (ScçãoU)

ROLLEM-

Pronuncia o seguinte
discurso.)
Sr. Preslaente.
Srs. Senado"res, .aS--1Eds· existem
em função da sociedade e,
por essa razão, devem obedecer
a
uma dinâmica própria, para
que, num processo de adequação
e oe aperfeiçoamento, possam
servir melhor ao interesse da
comunidade.
Assim.
é com aleQria queregistramos a recente edtção . _do
Decreto
n-" 99.684, q_ue censo~
1 i da-~ 1 egi s lação do rLihdo ~ d_e
Garantia por TemPo de Serviço,
incluída ai a Lei n~ 8.036, de
11
de ma i o_ do cor_rente. Essa
lei,
entre _outras
providências, corrige uma grave injustiça que há muito vínhamos denunciando,
e cuja reparação
propusemos
nesta casa_.
por
meio __ do PLS
n~ 24, de 19 de
abri1 último. Trata-se da pos~
sibilidade de o· trabalhad_or
podei movimentar a
s~a
conta
do FGTS após a eXtinção normal
do
contrato
por
prazo
determinado.
Temos
demonstrado .preocupação, ao longo de· nossa atividade parlamentar, em assegurar
os direi_tos
do
trabalhador,
fazendo
da legislação um instrumento
de
justiça
social.
Assim é que, entre outras iniciativas. e ainda no boj"o do
FUndo de Gaf-ant i_a, apresentamos. no Senado,- o_ Projeto de
Lei
n.Q
5_7/88,
aprovado por
esta Casa e enviado à
Câmara
dos Deputados--, (_troj_eto de L,ei
n& 2 .406/S~, · naCâmara l.,
qu_e
instituía a correção monetária
menst~l para
_os.- depósitos do
FGTS,
por _ e-ntendermos
que a
escabrosa
inflaç~o
então .no
seu
per i o_do mais negro - co·rrofa e di lapidava _um património duramente conquistado por
milh6es de braSi_leirios.
I

Denunciamos,
entãô,
que os
trabalhadores
estavam
sendo
penal 1Zados
excessivamente,
enquanto o __ Governo
r_esolVia

suas
dificu1dades
de
caixa.
enquanto.o dêfict habitac-;·onal
se
avoJumava,
enquanto as
classes ma_is ricas se beneficiavam
com vultos_os investimentos. bancos e
empresas
se
enrlquec_iam com a retenção e- a
aplicação
dos
recursos
fi nance i ro_s.

a inadimplência do GoveFno Federal
na 1 fberação dos recu_r·
sos para .o custe1o agrícola . •

·a=g-r

a--

No ano
fco 1
1988/8_9---~- ·o
Brasil produziu 72 mílhões_ de
toneladas de grãos, mas, devido à
f a 1 ta
de
s·ens 1 b i 1 i da de
das
aUtoridades governamentais, talvez tenhamos que importar
gr_andes -~uant idades de
a1 irrien.to,s básiCOS, ·no próXimo
ano.
--

.Sr.
P-res i d_ente, Srs. Senadores, o Fundo de Garant-ia
deve
preservar om patrimõni_o sagrado, obtido à custa de
suor e
sacr_ifício.
Sua
utilizaÇão
É inaçe_itáve1 e injust-ifi.cápara viabilizar programas
go- vel que_ tal
situação ocorra.
·vernamentais pode ser aceita,
num país com as dimensões e as
mas em _h i pó_:tese
a l QUma pode--potencia 1 idades
do
. Bras 11 ,
comprometer
os direi.tos
da simplesmente pela faltã de uma
c.lasse trabalhadora.
decísão política que priorize
a agricultura.
Na
aná 1 ·;se espec'Í fica dessa
legislacão,
não' poder_iamos _ t'J_O dia -15 de aQosto-'- do 'cpr-de fxar- Sem repàros a esdrúxu 1 a rente ano, o
Governo
Federa 1
situação em que se
encontrava anunciava.
entre outras medio_ trabalhaaor temporário após das, a disponibilidade_ de _309
o término do seu contra to. A bi 1hões _ d_e cruze i ros P!9-r.a o
Le_i
n9
-7.839_.
de ou_tubrO do cüs-feio·agrfcola, ma_s esse v_oano passado, ao prever os c a- 1 ume _de
créd l to promet _i do·. e
sos em que o empregado poder i e~ anunciado..
com e_star·da 1 haço.
movimentar a conta
vinculada,
n_ão chegou ao campo e pÓde.reomitia sua _situação. Não tendo mos_ ter uma
quebra
de_ sa_fra
sido dispensado, -'não
poderia inüsitadi na históri.a d-o n.osso
esse
traba 1 hador
ut i 1 1 zar os País_recursos
que - por
1e i
1h e
pertenciam.
Ao mesmo
tempo,
Em setembro, o Gove-rno p-remenão sendo considerado
desem- teu
libera~
188 bilhPes de
pregado,
· -não
poder i a cruze i r ás,
más
não cumpriu a
beneficiar-se cpm
o. seguro- sua palavra. e li_b.erou meno"~ de
-desemprego,
instituido pelo 50% desse valo:---. Ma~l.:S l,lme vez
Dec_reto_-Lei n"'- 2.284, de 10 de p_rotneteu_ 55 bilhões de cruzeimarço de _1986. Assim, fícÇJva o ros no mês de outubro_,_ mas me_-empregado, ·nesses
çontr:a tos nos da ._m~tade
ficou
di spon ípor prazo determinado, comple- vel,
apesar da época do plantamente d_esamparado.
enquanto tio já e·star
u1 trapassada
em
não v·iesse a restabelecer seus vários estados.
rendi mentes.
os:- pr-odu!ores
rurais-·_ vivem
Apraz-nos,
a·gora,
cõn!ftatar uma si tuaçao de desespero e de
-qúe ta 1 d.i storção fÓ i
sanada.
incerteza.
não sabendo o que
-Apraz-nos .saber que. enquanto fazer para 'ter acesso a
e_sses
aguardam outra ocupação, esses r_ecursos,
pois a- r i~ i dez do
t r aba 1 badores,
a
exemp 1 o
do ca 1 endá r i o agr i cola
na o_ pode
que Já ocorría _com _seus compa- ficar con-di clonada às deCisões
nheiros,
terão
uma renoa_ com claudicantes
da
· po1 ítlca
que manter süa fa-mília. Apraz- monetária
do Governo Federal.
nos,
finalmente,_estar partlcipando desta e de muitas
ouA -agricu1iurã precisa ser_ uma
tras
1 utas_ em prol de uma ca·"' prior i da de
governamenta 1 •
teQoria que, pro"du:z1ndo rique- princlparnient~l num pais ca;enzas.
e contribuindo efetiva- te de alimentos, como o nosso.
mente para o cresci mente e
a .em que
40 mi 1 hões d_e_ pessoas
grandeza
da Nação,
merece o vTVSm em mi sé r i a abso 1uta.
empenho da classe politica e o
reconhecimento
de
todos.
o nãO-cumprimento das medidaS
(Mui to bem}_)
anunciadas comprometerá á
s-afra
da ver~o e se_ pe~s1stir
O SR. PRESIDENTE ( Ne 1 son C<Ú·- esse quadro de escassez _ absone_fr:o)- concedo ·a,pãlavra -ao lutá
de
capital,
certamente
nobre senador Mar c i o Lacerda.
co l_heremos menos grãos,
m2:1s
·
co-lheremos
muito mais proble0 SR.,_MÃijCIO LACERDA (PMos - mas econôrPicos e_ soc_iais,
que
MT _.
Pronunc_i a
o
seguinte poderão- tamOém comp-rometer o
discurso.)
Sr. Presidente, plano d~ estabi1ização eco.nôSrs_, Senadores, por ocasião do m; ca
proposto
pelo
a tua 1
encontro
rea 1 i zado na c_api ta 1 _G_overno.
pau 1 i sta,
em 25 de
out_ub-ro
próximo passado,- foi _elaborado - H:á -necessidade de se -f.ormul-ar
um
documento,
pelos uma poJ í_t_i_çª ___agrícola racional
_secretários
de Aqricultura, o e
consistente que poss.ibilite
qua 1 traz uma denuncia
e
ex- aos produtores rurais prog_ra-pressa _toda a
ans í edade que ma rem,
com antecedência,
as
assalta os prÇ>dutores __ r_uraís suas ativ_idades, __ sem as aseineste insta·nte, tendo em--vista laÇ6es
oU 1ncertezas da polf-
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tica econõmica-e sem impor aos
nossos agricultores a situação
constrangedora de mendigar recursos, mesmo pagando juros de
40% ao ano,
mais a correção
monetária.
Não acredito ,que o Governo
Federal queirã assumir a responsabilidade por todos esses
transtornos que trarão. certamente,
ref 1 exos negat f vos na
indústria

máquinas

de

i nsumos

e

agricolas.

A persistir ~sse cenário. teremos que importar alimentos,

fortementesubsidiados.

com

grave ameaça à nossa reserva
cambial e co_m sérios traristór-nos administrativos,
por não
contarmos com uma estrutura
portuária para o recébimento

de: grandes volumes

d~

"grãos.

O

Governo precisa repensar a
agr·i cu 1 tu r a e pôr.. um fi tn a
esse drema, sob pená de ser o
responsável pela aceleração da
inflação, que já ultrapassa o
patamar de _15% ao mês e res~
pender, subsidiariamenté, pelo
desemprego, - pe 1 a
recessão.
pelo êxo-do rural, pela desnutrição e pe 1 os ·conf 1 1 tos soe iais _que venham a ocorrer no
País.
~aço
um apelo veemente à Ministra da Economia, Dra. Zélia
Cardoso de Mello e ao Ministro
da Agricultura, Dr. Antônio
Cabrera para que 11 berem, 1 mediatamente, os ~ecursos prometidos para o custeio agrícola,
para que os nossos produtores
rurais tenham condições de sobrevivência e possam colocar
os alimentos na m~sa dos brasileiros, garantindo ainda divisas para o nosso Brasil,
pois s6 assim poderemos. realmente. aspirar a -um lugar no
Primeiro Mundo.

Não haverá jamais desenvolvimento ou moaernidade num país
que não gr19rjze a agricultura, que nao garanta alimentos
para o seu povo e que não se_j a
sensível aos problemas so-ciais
que ameaçam a estabilidade econOmica
e
a
própria
democracia.
Era o que tinha a dizer. Sr.
Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} - Concedo a palavra ao
nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O SR. úUTAHY MAGALHÃES (PSDS
BA. Pronuncia o seguinte
discurso. )
Sr. Pres í dente,
Srs. SenadoreS, se dependesse
de opção pelo social, os problemas da população brasilei~a
estariam totalmente superados.
Foi em nome dessa opção que o
General Médici criou o "Plano
de Integração Social 11 , o General
Figueiredo instituiu o
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' --F 1nsoci a 1 ", o Governo Sarney
A promoção social cordenada
imDlementou
programas Dnde o pela Secretar1a de ASsuntos
11
tUdo ·pelo social" servia como 'Estratég-icos, com o apoio dos
justificativa para a explosão Ministérios da Ação Soçial, da
dó déficit
público. O atual Saúde e ··da EduéaÇão, é _um progoverno. seguindo o mesmo éa- jeto ambicio!?O e· iftcons·istenmihho dos seus antecessores, te._ .Ad_o_ta uma po_1 ftíca patéres.tá anunciando um novo -cho- na 11 s.~a, c_oncentrá as atençõesnas atividades-meiO e escanéa..;
qu~. dêsta vez na área social.
r a a's torne i r as do gasto púDiante de tantas tentativas blico, comprometendo o já b_ps:de "resga1:e oa dívida social'' tante comprometido plano de
-- -outro
slagam explorado e estabilização económica.
-desacredi tacto ...... resta-nos uma
indagação~ -qUãis os resultados
o P.rograma_ de A 1 i mentaç:ão _so-concretos dos programas soei~ cial, para distribuiçao
da
aiS para a ·população carente? cesta básica, custara US$ 7
Esses programas favorecem mais bilhões, o plano de construção
a
população
ou o próprio de casas populares consumirá
Governo?_ Quais as conseqQên- US$ 1 , 5 O. i 1 hão; a_ merenda escias --deissa ool ítica de r-eces- Col ar 1 evarã US$ bO'O mí 1 hões,
são e arrocho salarial sobre o e o pr(;rg·r~nfa de erradicação do
povo' brasilei-r-o?
·
a na 1 fabet i smo,
US$
- 2-oo
m11hões_. _O Banco Mundial
irá
Q Brasil continua em destaque financiar, .ainda, SO'K do proentre os países com a pior jeto ·de s_af}eamel"!'t0 rl.ira 1 , e o
distribuição de renda. Um ter- BID garantiu o projeto. de re~
ÇO -das
fam~lias
brasileiras cuperação de rios polyídos.
ganha me nós de'· um sa 1 ár i o mfnimo, 65% vivem em estado de
o Mini stêr i o dá s~U~e ~en
-pobreza, 85% nã9 dispõe de sa- quistOu úS$ 67 milhOes para o
neamento básico, 8 milhões de Proje_tç:) Nordeste I I e cerca_ de
c~ianças estão fora da escola,
US$ 600 mi 1 hões para o prograo.déf1cit habitacional é de 10 ma de · vacinas bás i cas . o Mi_mn nões
de moradí as, e 30 mi- nistér"io· da Educação foi _C_o_n_lhões de brasileiros não têm templado com US$ 1.0Q_ milhões
acesSo à assistência médíca. pelo Ful11;!1o Nakasone e mais VS$
OS ·aposentados são
constante- 500 milhõ8~ _do_ Bi~d~_Por sua
mente lesados em seus direitos vez, a Ministra ôa Economia
básicos· e, no início -do próxi- =consegUiu costear o_ plano emo milênio, 34 milhões de bra- ~erQencl_al do Gove_r,no, no vas i 1 e i r_os i dos os estarão conde- lor de US$ 450 mflhões. desnaa.o-s-:-ao abandono e à miséria. t i nádo_s- a_. p_rogramas de sahe8mento, para minorar o desemApesar. de tantas e tão gran- pt"'ego ocas i onad_o_ pel o ___ desastre
des disparidades, constatamos ecotu5mico .. ·
à ausêricia_de uma efetiva política social no Pais. E os
Novos .empré_st1mos ~jgnif-iCam
problemas sociais eStão se a- novas d1Vidas. O BanCo Mundial
gravando dia ap6s dia. Em ve:z é um dos nossos maiores fornede adotar medidas que ali vi em cedor'es d_e· dc;J1ares. po'rém eso sofr"i mente e mel h orem as ses investi menteS não so 1 uci o·condi"Ções de vi da e 'de traba- nam no~s·o;:; pr'obl emas 1 - 'embOr:a
lho da população, o Governo se a? _verbaS destinada~ a questão
preocupa em atrair o f'oco da socia;l es·tejam muito ~róximas
mídia. para a figura do Presi- das apl.icãdas por pâ'fSéS Com
dente_ da República 4unto de economias· maiS desenvolvidas.
ve-1 hos __ e crfanças. Or1 e.ntad_os Segundo
re1 atói'--ío do Banco
por pesquisas de Opinião pú· Mundial, unia das causas do à.blica que encomendam re~ular- traso no ctesenv.olvimento· de
mente, para consumo proprio, países como o Bras"jl é. a forma
procUram temas como criança, inadequada de se inves.tir nos
analfabetismo-. -·habitação e sa-. progt"'amas soc-ia.is.
·neamento para substituir in- ~ --------f"lação, desemprego, dívida ex- -o dinheiro perde-se nas gaveterna e privatização nas man- tas, ou é mal aplicado, como
chetes
do !;i
j ornas i
e da nos setores de saúde e educatelevisão. E o próprio marke- ção, onde g~ande parte dos reoting.
cursos _é destif\ada a hosp-itais
de
alto 'i::us;,to- e
ensino
~contra tudo o que foi pregado
universitário, ambos voltados
para
classes
de
alta
ou
média
~urante a campanha
eleitoral,
realiZam um tipo de assisten- renda. ·Por isSo, dos 41% má is
cialismo que mais revela in- pobres da pop-ulação brasileicompetência administrativa do ra, s6 20% ·são benef i c1 a_dos
que conhecimento da realidade por programas soc_i a 1 s . Por sua
nacional.
Para
implementar· vez. a inf_lação reduz .a pó
~rojetos assistenciais,
estão toda a verba destinada a esses
contraindo novos empréstimos programas,- -e os recursos jajuntp __ ao Banco· Mundial (SIRD), mais crescem na velocidade em
ao Banco Interamericano de De- que cre.~cerri~ ;as despesas .
senvolvimento (BlO} e ao_ Fundo
-Nakasone, do governo japonês.
Enquanto são cpntrafaas novas
dívidas para viabi 1 izar -pr'o-
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e ma 1

vá-rios
setores da administração pública, com a anuência do
P_a l_ác'i Q, proClamam _-quê: i rã o
consumir na
área
soCial
uma
s1gnificativa · ·quar:~tfdade ·ç~e
recu_rso_s ?_rç:am~-ntár i q·s.

dec_orrente do s.ucesso eccnômico,
e mui to menos quando não
temos
sucessos eçonómi co.s
a

o- proQrariiâ. hab1 taci cria r _re.Cehtemente anunciado .é uma. daS
ameaças ao ~ equ i 1 í br i o ·das· cbri~
taS públicas e, ""sé
realmente
for- implementado,
terá como
co11s.e_qüênc i a o ace.1 er-·amentq do
processo _mi-gra-tório para
os
grandes centroS
urbanos.
"O
plano ~ai custa~ U.s$ 1,54 bi.lhãó .e.
â 'principio, Seriam
ut-; 1 i zqdos depósitos
dq FGTS
pa_ra a construção. d_e 4 mi 1hões
de__ more!dl aS, de.st i nadas.
:_t,ra.balhaQores com renda mensal de
um a ·cinco salários mínimos,
Em term0!2 -de ação
soei 1·,
a
pr-oposta __ não so 1 \JCi o na o pr_qblema, pois não atinge a metade do~ 1 O mi Lhéies _de fãm_í 11 ~s
desabr 1 gadas-.

gramas

rr·a 1

e 1 aborados

acentuam-se as
injustiças sociais e a econo!'"
mia brasileira enfrenta um dos.
seus momentos mais críticos na
histór-ia do Pais.
Não s·eria
admissível o.- fracasso soçial
administr~dos,

comemorar.

O_ n í ve·l- de· v i da da· popu 1 açáo
caiu assu_stadoramente.
A 1 nf1 ação
não- acabou ti r o acer tau mas. não~

parq-ué o
matou
.,

e continua a nos am~açar,- -a-companhada pelos fantasmas da
depressão

e-- do __aut_gritarismo

económico-.

Medlda__s pr·ovisórias

não

cr·'i am

empre-go,

e, quanto_

maior for a recessão,_ ma1s

Pa·; s

es.tará

o

empob-recendo com

as distorçõe:;; s-ociais e e con-

centraçã_o de rtqueza. Quant·o
mais d1fici.1 O- acesso da classe
traba 1 hadora aos . bens d~e
consumo, ma _i o r
a por-c.entagem
de
subnutridos
e desassistidos.

a:

a

Cada Unidade _será fi nanei aC:ia
eni até 25 anos,---- ao preço de
e-r$
383- mi 1, o que equivale,
apro_xtdamente. _a
um ano
de
trabalho de ciue"m tem a ·renda
máxima
exigida.
O
projetopiloto apresentado é de Z7m2-e
engloba --salão.
cozinha.
e
banhei_ro. . Gorripreende-Se por"sa 1ão" um cõmo_do único, - ob-viamente d_iminvto, para abri.:..
gar toda a família.

Quinta-feir8 6

n!)a;s na c-i Of1~ is _de a 1 faÇet 1 ~
çao, em cem anos de Republlcã.
Nas duas ú 1 t i.J;nas Qécadas, ape·sar de todos os i mpos.t_os cr·i adoS''_"pãrê.'- "fin"anCiar ·ex~eri"ên
cia~
Como a
do Mobral e~da
Furídação Educar; o
iffdi ce, óe
ãnal_f.abetismo.· per-maneceu
o
mesmO,.- En(Juar1t.o ~ houveruma
Cr'iança-·QraSi_l'eirã fora· da es:c,çla, o -esfor:--çÇI · maicr: _-deverá
se: r .o Cil;!. c r i. ar condições. para
sua educaç~g .
·
Entr-etanto.
a -questãO--educâçi_onal ,_ ri_ão se rest~ i.J1ge.. à · ·opor-tun 1dad_E! escassa de aces_so
áo_-ensino."'· Nãó SE) trata:-'apena_s
d§ cqntar- o número _Ço,~ _qy_e _es't;ao fot"'a da escola._ Nao, e apeháS- ·um prób 1ema 'qJant f"ta t í v o.
T_êriiqs_·que $aber
·que es~á
ocorrendà
Com as crt·anças que
~st_ão na escola," qual a qu;:,.l ida_de _ dd
·ens i no que ês tão
rec;:ebendo. E _o _-Brzís_il,. infe1 fzrõél}te~~
a i ndã ""nãQ ·.acordou
para a rnc::idernizac;ão
indisp_en-s~vel ao processo educacional.
A i nda -_não _u_t i_l. tz_amqs ___ 1:-::ª-crJo ~o:gias
educacionais
de -fo~ma
adequada. Ma 1 se ut i 1_ i ~a - ou
nem
s_e: Ljsa _ 6 r-ádio;-·a TV; .o
computador, o satélite- doméstico_____ na ·-educação. -rsso.- nás
esco1a_s Partic~lares, O_.ensino
público
precisa
·ser
r e_i nven~adà .
·

-o

As
estatísticas dos inst_itut.os de. pesquisa
i nformarn que
as vendas, em m'ª'dia_·, nas principais
cidades
bras1leiras,
reg1s~raram
uma queda de 45%
nos últimos seis meses.
Peralel.amente,
o
·----termômetr~o
inflacionár-i·o. registrou altas
nos preços,
mesmo -~iante do
O des-éaso com.o ãnSino"Púb1 1-~
crescente .ar.r:ocho
.salarial.
co ·faz com que as .crianças
Issa acontece por"Cjue -quanto
Não~. s~
tra_ ta
de um projeto qra~:fi l~ir_a~. t~nham, em médiá,
mais a equ1pe econômica do Go- inoVador ~.
com remuneração sotl)ent~ . qUatro
anqs
-_ de
verno
d"ificul-ta
o
consumo. com:j_i gna, qua 1quer tf"'aba 1hador esColaridadé. -~- _o.me,is báixo
mais as
empresas
reduze~
a em __.qu_alquer país .alcançaria índice se atendimento
educaprodução e a _quantidade de em- me 1 h-ores cond i.ções de mora Oi a cfona1 ·"na
América- Latina."~
pregados, e mais aumentam os sem necessidade de
ajuda do exceçãci __ç:;ta
Bollvla,.
No "'2-'l
preços.
para manterem a mesma estaao.
o programa habitacio- -grau. _a-pr'écirie~ade do ensin·o
taxa de 1u-cr·o-;_
-nal
divulgado pelo
Governo públ ico-._resul.ta em el i tização
prevê a
construção de casas das
vagas univer-sitárias e,
Não podemos, poítanto, acre- p_or ··cooperativas ou. empresas atualment~.
85% dos_. ·jovéns
ditar no diagnóstico dos eco~ púb 1 i cas_.
por prefeituras ou, brasil.eiros entre 1.5 e 19 anos
nomistas o-ficiais,
de que a ainda, através de fi.fla.nciamen- não rec~bem qualquer tipo
de
i nf 1ação Oras i 1e i r a est-á sendo -t_o di r e to . , N i nguém _desconhece formação
profíssiona1
õu
produz i da, essen.ci a 1mente •. por ~5 resultados práticos
desse intelectual.
excesso de demanda.
Para se _tipo, de il""!vestimento só:C_ial.
ter uma idéia do que repreSen_·_o _aluno ·poore não. -a·lcança _-o
o --P 1ano de ação do Gove_r~no erts i no · s_upe-r i or e, guando _conta a reduç~o de
liquidez na
econ-om"i a
bras i 1e i r a,
bas_ta preVê também um programa
de segué,
a úniCa ópÇao é t~aba
lembretr qu_e, nos E_stado:s Uni- a 1 fªbet i z·ação.
No eras 1 l , .hi! 1 har de di a e estuda_; _à no i te,
dos, Uurante a grande depreS- 32 milhões. de ana:lfab~tos • . ti pãganc;lõ _caro, em escolas parsão dos an-os -30, a
quant i dad_e que
equivaf~ às populé.çõeS do- ticulares,. por cur-sos-de baixo
de moeda foi r.eduz i da em apr-o- Rio de_Janeiro, .de Minas
Ge- DÍVel,
com
aproveitamento
ximadamente· 30%. A- diferença é rais' e ·d_a~·éah~~. ·ouatrq ini1.:. iftsuficiente. Uma vez c;liplomaque no Brasil
a redução foi hões de cri~nças br-asileira$ d9s,
não-póssuem qualifi~ação
ma i ar e
a _ ·grande
depressã.o jamais
asSisti_rçm a yma a.1.,lla, p<;~r~ O _trabal.ho.
~
está
send.o ..,_i mpost_a
da no i te e cerca de_onze milhões. parapara o dia. através de medidas ram de- es_tudar depOiS dp 1~
O, volume .de r-ecursos q4e ~o
provisórias.
grau. C í nq_Uenta Por cento·:" ·das Bras i 1 Qest i na à
edUCação
em
que
têm aces.so à esCol a não t~rmo~ percentya is, está. próNa
verdade .. o p_1 ano ·de es.ta-_- COt')seguem terminar a 1.ll_sérif?. x1mc ao
de. pa1ses
desenvolbi 1 izaç:ão ·eco_nômica_. ostentado o primeiro pa~so para superar- vi.dos. O problema está na q; sno dia 16 ·de-.março~ está Visi- mos essa t·raQed1a seria o· Go- tri_buição desses recursos.
A
velmente f.a 1 i do_._ _o enxugamento verno _ass.um1r o est?c;l9 de ca- Cohstttuição determina priorfda mâquina
administrativa se lamfdãde
da -educação_
oo dàde ...aó--ehsiryo Oásico, nã'"di!$"re_stringiu aos.pr-imeir:os
lei"- Br-asi 1.
"tribl.lição or.çamer:ttárja, entrelões para a venda de mansões
t"arito ·_o· Mini. stér i o da .Educaç;ãQ
ministeriais e d.e car_ros .ofi- -~Antes de pensar ém uma ·campa- gasta 83% de --seus recursos cbm
ciais.
ao deslocarnent.o de al- nha coritra _o-analfabetismo,
o a· ·ensino SUpérior; mantendo
guns .órgãos. públ fCos-,--e à pro- -essencial é fixar a ·criatiça-rl'a _gratuitall)ent~ aqueles. que paseza
de co·l ocar .func-i onártos . escola, com atendimento
inte- -sarall;l nó vestibular. porque pupúblicos em diSponibilidade. grar, incluindo_ sua nutrição--e --de.ràm pagar ás me}ho-rês asCoForam dispensados do trabalho,
saúde.
No__ Bras i 1 •
já houve 1as parti Cu1 ares.
mas não dos
salários.
Agora, mais de uma dezena de campa-
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ent~e

desenvolvimento

vel,

_é

educação e

indiscutí-

e não investir em educa-

ção
é
·autocondenar-se
à
estagnação. Mesmb que haja o-

lha, e não consegue manter os
filhos·. O pai é uma figura ause~te ou desconhecida.

-o

Congrésso Na c i ena 1 aprovou

ferta de trabalho, a falta de o Estatuto da Criança e do Arecursos humanos é o maior dolescente,
defendendo seus
obstáculo empresarial
para a direitos à educação, à Saúde,
retomada do crescimento. Ne- ·à alimentação,
à convivência
nhum país inserido entre as _fami 1 i ar e socfa 1 , · ·e - determisociedades
industrializadas nanáo- o fim das instituições

conseguiu alcançar tal estágio

sem investimentos_ maciços na
educação. O exemplo mais conhecido é o.Japão, que saiu da
segunda guerra
inteiramente
destroçado ê, -graças ao aper-

feiçoamento. do sistema

cional,

emergiu

educa-

como uma das

três mais fortes potências
con6micas-do· mundo.

e-

~ 1mportância da educação é o
ctrculo v1cioso dentro do qual
inserida, com os mais
graves ref ~ exo_s soe 1a is. o c i ..
dadão não consegue um bom emprego, porque não estudou e,
com seu bai~o salário, não
consegue investi J' na educação
dos filhos. que, na melhor das
hipóteses, estarão condenados
ao mesmo destino dos pais. A
responsabilidade Sobre o futuro das novas gerações é do Estado, tanto_ sob o aspecto econõmico quanto sob o aspecto
educacional. O Brasil carece
de uma política educacional
adequada· e responsável, e s6
um alto nivel de educação co~
letiva poderá muda~. a longo
prazo. a fisionomia do-povo
brasileiro.

está

Menores
carentes exercendo
precocemente atividade rentável ou mendigando, expostos a
todos os riscos de ordem pessoal. e social, já i=azem parte
do
cenário
·das
cid~des
bras i 1e i r as.
Est i rnam-sé
em
mais de 45 milhões- ou seja,
um terço da populaÇão brasileira- os menores sujeitos a
essa condição, dividindo-se em
duas categorias: os que trabalham, geralmente sem carteí~a
assinada, e os que simplesmente vivem nas ruas. Em geral,
abandonam a escola para contribuir com o orçamento fàmi1-i ar.

O perfil dos meninos de rua é
quase sempre o mesmo. Eles- estão em todos os bairros, andam
em bando, praticam pequenos
furtos, pedem~ vendem frutas e
balas, se oferecem para passar
flanela
nos carros ou nos
sapatos. No seu dia-a-dia, são
explorados
por marginais e
desocupados.. Desde cedo, enfrentam a fome, o frio, o medo, a solidão, a exploração no
trabalho e a violência sexual.
Dormem aglomerados e a droga
mais utilizada é a cola ,de
sapateiro. Sofrem todo tipo de
repressão das famílias. da policia e da sociedad~. Tem uma
familia, normalmente chefiada
pela mãe, que às vezes traba-
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mais aos efeitos do que às
causas dos problemas._A eqUipe
min1ster1al ainda nao se- deU
con-ta de que o arià) fãbe"t i smo é
uma conseqüêh_ci a ·_aa J:IObre ··e-du"'"
caçá o de- c r i anças ··e "jovens,
ass 1-m cOtno o absLiT-ão número. ·de
doentes_ é- u-ma- decorrêncJã:··, aos
i hVest nn_entos
j r"f"'i Sór'i-os·- r1.o
setor de saúde.
-

destinadas ao re·t:o"lhimento ·de
As previsões do Centro Na_çi o:menores, verdadeiras escolas nal de EplOemiOlogia, deste
onde
funciohavam
cursos
ano,para a_PóP"Ul.ação brasipráticos dê 11 como se tornar um leira são Só"fubrias: soo nii1
delinqüente". Com- isso a equi- novos casos de malãriã;_ úm au~
pe do Governo despertou para ·o mentõ slghlfiCativ6 de ~c;)E!iiç~~
problema e decretou ·o fim da corno tubercul o :Se,· esqui stosSoFunabem e a criação, em seu mo~~, Chagas. nansen i ase,· 1 en ·,; .
lugar, da
Fundaçao
Centro shimaniose. meningite e _AidS;
Brasileiro para a Infância e a uma
exploração
de ·aenQVe
Adolescência.
hemorrágica e uma __ epidemia de
febre amarela estão _previs~ãs
o Ministerio da Ação Soci81 para o~-8~óXl mo _verão.
··
?Presentou um Programa ~ara
Num pais onde b.llhões de cru.;.
retirar das ruas, até o proxlmo novembro, quatro mi 1 hões -de zeiros são- recolhidoS- mensalcrianças, devolvendo 1,7 mi- mente aos cpfres públicos; sálhão as suas famílias. Uma so- men--te para a previdênc1â so~
lução simples, para se cortar cial, 30 m·ilhões de brasileipe1e metade a nossa geração de ros aincJa não di_spõem de qualrua. Uma so 1 ução tão si mp-1 ~s, quer assistência mêàlCa~"--en~
que chega a ser inacreditável. qu_ahto· _(Jutro.s-- 30"~ rrii 1 h5es es_tão
Cuidar da famíli~, ajudando-a set1êjo -_. atêndidós·- pelÓ.serviÇO
a manter o "garotó-, ahtes que médico a1 ternãt-lVo: os· qUát"ro
ele seja sorv1do defiNitiva- mi1 hospitais da rede privada
mente pela marginalidade. A r~sJ;IOncte-m p-or· 85% de todo aproposta seria viável, se e- tendimento hospitalar efetuado
x·f St i ssem - e:s-co 1 as,
se
os pelà
Previdência-- · Sõciá1,
salários fossem dignos, -se as responsab11 i zando-se, _ a ~!:Ida,
cal,!_sas do abandono- do- 1 ar fos- por 60% do atendimento ambulaé-_70% do atefldi fnent6 .. em
sem apenas financeiras, e Se tor-1
os orçamentos federal, estadu- n i ve l de-" exames· C:Omp 1 eméhta·.:.
·
-·
'
a 1 s e municipais ·t 1 vessem re- res.
cursos para susten·tar esses
milnões de famílias carentes.
A rede- Públ icà de_ serviços de
saúde encont~a~se Cáõtica. Só
É evidente que o programa a- uma profunda reforma- sani t"ária
presentado pelo Governo não é pode sa 1 vá- 1 a. f_\lo erttan:to ... o
social. é po1 ítico. A criança Governo~ tem~ se_·_ óCú'Pado de reaabanaonade vai ser explorada l_i zat:' cO"F'tê$ ,._nê· ··orçamento
mais
úma
vez..
e,
assim, que é·- de· 2, 7% do" PIB para todo
transforma-se algo sério em· o setor - e de demissõeS de
noticia de efeito· para emocio- especialistaS de·:sáúde: sób a
nar o telespectador. Ao mesmo alegação de Oéf'icit de --cai?';:a_.
tempo que procuram convencer o
povo de suas boas intenções,
O Ministro àS Previdência ditentam desfazer no exterior as vu1 QOU ·a nova pó 1 í ti ca de beno-tícias de violência. tor·tu- nerlcios a ser adotada pelo
ras e matança dos meninos de governo-, 1 ogó -··após~ o veto presidencial ao Plano de custeio
rua.
e Benefícios, aprovado Pe1o
o ma·;s cur-ioso no anúncio de Congresso. A medida do-gpvérno
todos esses programas sociais não i.noVou em ··ponto a 1 gum e
é_ a
ânsia
Ror verbas e não criou, para oS aposentaempréstimos. Até mesmo
uma dos, nenhuma díreito que já
nova loteria participará do nãq estivesse garantfdo_pela
Qrande esforço para gerar re- Constit~iç~:o.
cursos dest1nados a implementar os programas de proteção ·A vida- ao apOsentado está
ao menor carente. o que falta cada vez mais difici 1. Sujeié fiscalização do tão expres- tos - a TffUdanças . t.o~sta~Hes · por
siVo volume de dinheiro apli- parte do Governo, tanto na pocado na ação social, para tão litica salarial quanto na política·eeonõmica. os apciSêhtã:poucos resultados.
dos vivem em pânico, em estadq
Aqui tudo se raz e nada se de alerta em virtude-·das g~r
resolve. Nenhum programa do segufções. das àmeaÇás de· a.governo terá êx1to enquanto a traso no pagamento, -da expressaúde e a educação est1verem siva queda no va 1 o r' de_ s~_us
sendo relegadas a segundo pla- vencimentos, dã- disCr1minâção
· ·-no, sem um·direc1onamento ade- de que são vf:t i mas._·
qúado doS recursos, enquanto
as autoridades se dedicarem

a,.
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Poderiam estar desfrutando da

recompensa

pelos

trabalhos

prestado_s à Nação, no entanto,

vêem-se obrigados a constantes
lutas e apelos, para reivindi-

car ora o pagamento de __ um abo-

no,

ora

a antecipação" do 1__3.2

salário, e outros direitos que

lhes são negados por não esta-

rem em ativldade. Muitos desses aposentados são idosos ou

apresentam problemas de saúde,
e dependem exclusivamente de
seus .vencimentos para a compra

de

ção,

remédios, para a alimentapara

a

própria

sobrevivência.
A maior parte
dos beneficiários da Prev1dénc1a- 83,77%- não chega a_ receber dois salários mfnimos

por mês.
A

população

exper1mentando
rápido

de

brasileira

um

vem

processo

envelhecimento,

e

essa
tendência
deverá
acelerar-se nos próximos- ano_s.
SeQUndo dados do IBGE, a parti r
do ano 2000- a população
com 60 anos ou mais estará
crescendo a
taxas oito vezes
superiores às taxas de crescimento da população jovem, e
duas vezes _super i ores as taxas
da população tçtal.

habitação. E isso não se faz
distribuindo
cestas básicas
nem construindo barracos, mas,
sim,
através de uma po·l ítica
salarial que dignifique o
homem, dando~lhe condições de se
auto-sustentar.
·
Uma políti-ca económtca que
defende a recessão, o arrocho
salarial
e o crescimen~o da
inflação não abre espaço p~ra
o êxito _de nenhum tipo de po_l{ ti ca soei a 1 . Compete ao
Governo valorizar o mercado interno, os salários e
aqueles
que criam a verdadeira riqueza
nacional -os trabalhadores. _
Depois de tudo
isso,
será
muito válida a apresentação de
programas_ de açâo social, com
o objetivo de prestar assistência aos mais necessitados.
Esses,
certamente.
serão_ um
número bem mais
reduzido da
população.
·
(Mui to bem!}

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro) -Concedo a palavra ao
nobre Senador Ney Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
o seguinte discurso. )
Sr. Pr_es i .dente, Srs.
Pron~ncia

A cond1ção do idoso se agrava
nosso.
com
tantos problemas nas âreas de
saúde, educação e
habitação.
As mais freqüentes reivindicações dos idosQs são exatamente
contra o baixo valor das aposentadorias,
a
falta de um
programa eficiente de atendimento médico-_e a sol i dão a que
são
submeti dos nos as i 1os.,
longe de seus familiares.

em um pa1s como o

No infcio deste ano, a subcomissão do i aosõ Oo Senado _- Federa 1 apresentou o projeto d_e
lei que fixa diretrizes para
uma pol íticã nacio_nal de as:..
sistência ao idoso. Na semana
passada',
o Qoverno anunciou a
sua preocupação com os idosos,
e cuidou de cumprir o que manda a Constituiçã_o, confirmando
a gratuidade dos transportes
coletivos urbanos para os ma1ores de 65 anos. E apenas uma
gota d'âgua no oceano de dificuldades dos idosos brasileiros.
Os problemas s9ciais que o
Brasil enfrenta sao 1números.
O primeiro passo para saná-los
é educar cada cri_ança,
cada
jovem,
dando-lhe oportunidade
para, no futuro,
trabalhar e
produzir,
melhorand_o sua condição de vida. Quanto mais o
Governo investir em alfabetizar hoje as crianças,
menor
será o índice de adultos analfabetos amanhã.
Da mesma forma, no setor de
saúde, não basta cuidar dos
doentes.
O essencial é promover a saúde, Qarantindo a
todos o acesso a alimentação e à

Senadores,
um pequeno país,
rico e civilizado, foi lnvadido, e seus dias de anjquilamento foram contados. O Kuwait. desce o di a 2 de agost_o,
fo_i __ invad_ido e dominado_ pelas
hordas do ditador
iraquiano,
Saddam Hussein. Os sofrimentos
do povo desse pequeno país fcram e estão sendo enormes. Os
kuwaitianos são vitimas
de
prisões e torturas. Prisões e
mortes de c1v1s acontecem a
cada
instante.
Os refugiados
nos países vizinhos. ionge de
beli_ger_ãncia da fera de'_Bagdá,
se multiplicam. A violação de
mu 1 here_s,
segundo os jornais,
é uma constantes dos invasores, esquecendo o respeito que
as
leis
muçulmanas
lhes
devotam. Atentados à estrutura
demográfica para eliminar a
identidade do pais, é coisa de
cada dia. Para que a
ocupação
seja consumada e sem retorno,
ku_wa 1 ti anos são expu 1 sos ao
país com suas carteiras de identidade confiscadas e
são
substituídos por levas e levas
de famílias iraquianas.
Em pronunciamento feito por
mim, nesta Casa, em solidariedade ao Príncipe e ao povo de
Kuwait, eu fazia votos que o
sofrimento daquele povo estivesse próximo do fim e
que
surgisse uma solução diplomática_ para a questão,
evitando
inutilmente
sacrifícios
_de
vida. Embora. dizia eu,
ditador
nenhum respeita vida de
ninguém.
_Tftnho a impressão~ Sr. Presidente, que o ditador Saddam ou

Quinta-feira 6

está representa~do uma ópera
bufa, ou, realmenTe, e-le pouco
está se importando com a vida
de seus patricios
iraqu1anos,
pois, -a cada gesto internaci·o-...
nal de diplomacia ele responde
com a contundência v~rbal, apelando_ para a guerra, quando,
segundo ele,
os árabeS vão
mostrar o seu valor para o
mundo in_teiro.
Mas,
Sr.
Presidente, par~ce
que o jufz~- não chegou à
loucura das _empáfias de um ditador vulgar_ Como a 1 oucura é -o
antõnimo da sensatez, tudo indjca que o dia da
libertação
do Kuwait e
de seu povo não
vai tardar.

O Mundo Ocidental, Sr. Presidente, e suas democracias, tiveram
paciência até demais
ante às insolências sanguinárias
do
louco
-ditador
iraquiano. Lá se vão mais· de
120 dias
Que- esse insolente
tripudia sobre um país e
um
povo
1 i vres
es-carnecendo dos
lfderes mundiais e da capac1dade de reação das democrac;as. Mas ninguém perde por
esperar.
Nem o ditador Saddam
Hussein. Todo di_:tador tem seu
d1a. E o dia de Saddam Hussein
parece que está chegando.·

Na ú1tima quinta-feira de novembro, Sr. Presidente, no dia
29 próximo passado, ~ Conselho
de Segurança da ONU aprovou a
Resolução n~ 678, autorizando
o uso da f_orça para retirar as
tropas iraqufanas do Kuwait se
até 15 de janei~o não houver
uma said~ espontânea daquele
pais por parte do -rraque.
E
mais: até àquela data, o ditador iraquiano tem que 1 ibertar
todos os reféns que- f ndevi damente fez, desrespeitando todas as leis internacionais.
Doze dos membros do Conselho
de Segurança da ONU votaram a
favor da resolução. Dois votaram contra, o remem e Cuba.
e
houve uma abstenção, que foi
da China. Assim, a
diplomacia
americana obteve três votos a
mais .do -que necessitava.
pare
que
a
resolução
fosse
aprovada.
Parece-me,
Sr.
Presidente,
que as pot-ências ocidentais e
a ONU tiveram e continuam ten-do pac 1 ênc i a demais com _o
i nsano
ae
Bagdá.
Parece-me,
creio eu, que mesmo usando a
forçe
no Golfo Pérsico~ não
haverá perigo da eclosão de
uma guerra de grandes proporções,
porque até os
p-ovos
árabe_s estão cot:"ltra o ti r ano
do Iraque. Seria bem melhor,
Sr. Presidente, que alguém, ou
Maomé, incutisse nos r 1 ns e
nas entranhas de Saddam cOnselhos e
sentimentos para que
saia paci_ficamente d_ó Kuwàít,
muito antes do dfa 15
de
janeiro. -Para que a -paz do

Quinta-feira 6
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e te-

ses d~ dezembrR. janeiro
v~e-reiro.~' -deãfCaáoSi _à_s ----férias
v.er~o -~- ·
--- ·

-o:e

Mas não parece, Sr. PresidenSeja_ .. ~e-m P.er i o do~ Coris1 der ado
te, que é sina de todos os di-rtor-ma i, ·-seJa_ em época de co~n
tadores quererem morrer, devo-...
rando suas próprias entranhas. >tstQ ' 're:so1 U<;:_ãb"-- ·--o~a ONU, Sr. geSt fonamento',· a ·es-tr·aa_a··_não
Que espera Saddam Hussein, se Presidente, pare'cenoC:i" _a- 'fé- -oe:--- -tem ~a_s ~m-itíi_ITla,s _-__ çontJfçõés- .-de
não partir para a paz e r~tor '1_ i casa._· (n€io___beJ iCos·a-, é que ·a sup·or''tar-. ::-: '"sem. ·gr·anâe" -· rrs·co
nar à suas fronteiras estando paciência inte_rnaciorial fâ se pára Os. ~Suãr i os__; o_ vo:1 u_mé,_ ~_-pe
não o· ê' es·pe~1_f_·n:-a. tráfego-, em face âã "desti'-UTcercado de todos os lado~ pe- esgotou),
do
1as armas mais sof i st·; cadas de E 1 a _ co_n_c-ede_ _ uma _ "ú 1 ti ma ção·;-· ~ pratrcamente- total,
,,
terra, ar e mar, na arte dé opor--tunidade" "e _um·à "pau-sá -_~e pay-imen:to_~a- via Dliic·a-~-·
fazer guerra"? - O que espera ·o bqç__ vontpde" ao· -r r a que para
Não ~.hásl'85Se TSsà_.--~por-·-pr<o-=
ditador de eagdá, quando ~o qu_e altere s_ua política, saia
mundo
1 i vre
reso 1_ veu que e 1e . do Kuwait e ~vi tlê:
uma
guerra b1_~~a~ ~ . .
de
. - ~'ir:t_Q~_nh_âr-~à.
·no
-GolfoPérsico.
"O
miJfii:fó
deve deixar o Kuw~ i t
injusta~
roâov<ar1a_ e do propr1o-'f1uxo
mente invadido, por bem ou por h'uhCa v· i u---u-me-'-xe'mpl o· de exter-- de veícul·ôs, a · aúsénci"ã · óe
mal?

-

mínio s·fsteniático "de Lima nação
por me i eiS tfárb-aros-·.-- -em v i o 1 aO que ele guer, Sr. Presiden- çã:~::_à~~mais solenes promessas
te, se Maome não lhe infundir feitas por __ ·todos os países"
juízo e 1nsp1ração, ê o abr-a.:. -_( Jarri~s saKe_r_) . _
sarnento de se_I,.J povo e
Seu
país. Será que~ povo iraqUia~
A res_o l ~ção da QNU, S['. P_t'..,êno vai se deixar
levar, ~orno .s i dente. e uma chamada a razao
cordeiros
fossem, ao altar -do ·de Saddam Husseiri. -süa ainbTçãO
não pt>'dem
sacrifício -oe sua própria- Vi- e· s-uas fru-strações
i r
ao Pohto -de~·-ma:Ssacra-r ::-!.Jm
da, sem nenhuma reação?
povO~-~ po_r ã -R·az- -em ·yi Sco~.- ---o texto da r_eso 1uç.ão da" ONU.
Sr. Presidente,
é urn ultimaou e, o küw-al t _se,j_á --T i"'(re"', q1Te
tum e
uma
ameaça a
Saddam o p,..-,ncipe, o Emir Che1kh
JaHusse i n, O -"t"ex"to
autoriza
o -ber
A 1 -Ahmad
A 1 -.Jabee
A 1uso
"de
todos
os
me i oS ___Sabah ,_ V()_l te a
seu _ r i no,
e
necessár 1 os· para
garan"t 1 r
e ·que
a -- pa~ -éâ-ra- ~ob_re ·o Go.l.To
implementar -_a Res-olução n~ Pérsico e sbbre todo_s nós, que
660. Esta exige a ~e~1rada in- amamos a jUstiça e a liberdacondicional dQS 1raqu1anos dos dç!.
· -"- ·
territór1os por eles ocupados.
O que quer dizer a Reso 1 uçã_o -Era ·o ·que· ti rlha .a ·-dizer-. Sr.
n.s<. 678,
Sr,
F>res i dente·,
com Presiden--te, (Mui to bem!)
.
- -.. . -- .--"·' -- "todos --os meios necessários",
O SR. PRESIDENTE ( Ne 1 son car-se não o- uso da força mi 1 i ta r,
para
escorraçar um di ta dor de ne í t"'o) - concedo a pa l_avra Jio
Sena·dor · Marci o · Sere-.
territórios que não
lhe per- nobre
tencem?
zoski.

e

....

·corist-itüi -~Hri_eàça,
-dfã co-ncret-iZáda.
de
fatais-:
- - --· · .. .,_

pls-'Ca~--dui:Yla

a- cada

ac~_qentes-

No entanto, ·a Gov·er-ho"'Féd'é"f'81
ignorar--,- esSa
r~a·fidade,
o· - _n_dt i"_Ç ~ é:r-i_o__ q~e . -rodo di a~ __re:1atç.r1.9Y--ª~ tr'ilgedHl:S, a
_es_~a-:
·~-íSTiCa
gue _na· su~a_ f_riet:_a· a:..:.
·çreSc'"e_~.:_:_:_E!ft!_~po_~C~s ·h-ói"-~s ~ ·no·mes
sem- cont:a
~o~- 1 ntl;l:t'IJll navel
~ ..
1 9nc~ d_o·s V(í:_tmadoS ~
-~ _. · _ , ·

~Tinge'

O ·~·pr-obTSrrl?- d_as- estr-adas br?;.:S,f,l e_; r~r~ .- qt?t,l_Q_óu~ ,9· ~Gove__r:-.nc>,' -~~m
agos-ro ul t 1mo__ ~ a, deflagrar_·,· _em
caráte_r. de .emergênc_i a, o-·~ _p-ro-g-rama~- -"50-s"~odoyi~s". _ .. Já
no
naSce·aoVrc;)-;-ca·--_ i_niCiat-lva
s·ofreria -~os- percalÇos· d~f dt.Jeaçl
do Secretáf- i C tfe: _Tr:i:ltiSPbt"'tes·~
~. 'cbl)~t._á :}1o·-~pi ~QdfC!~~;o~~- ~;;-~d~§

connec1'tlo, _O~rs obras cont.r:-ata1:fa_S_ -s_e~: ~ .'l...ci..tãç~d.:~.--·
·,.~ ~~-~~. ,:_.;;:

.

E"t"woTven-do

tambérD o E;:.çér--cito

b_rasilair:'_l;;;l·, .oue fic6u ___enca_rre.-·

Qãdç ·-- dé ...--pa-rte das tareTas-~de
'reêuPE!t'àÇão, O' progr-ama: ganhOU
o supOrte-Ti rlancei_ro ·o~ recurA
ONU.
Sr.
Pres ;-dente, tem
Q SR. MARCIO BEREZOSKI (PSOB s-os da s_up l ementação- orçarflense-. -·-pfonuhcí~-- o Sêg'Vf"hte tãr•n;:- vot_a,da pe1_o - congh~ss-o
que ser para nós e para o mun_ Sr-: President-e._ -Na c i oná í- e _de aJuda (;\Q Bahcb
do "um instrumento Çie paz e de discurso.)
justiça" no dizer do
Secretá ... sts ._ senadores.~· não . obstante ~ypd.t a l_.~_.:e§"I;Tmadâ. fnl_çí~} m~eir_~:Ce:
rio de _Estado, James Ba.ker. E ·os- r e iteradOS- pedi d_Ós _d.os· Sr !;i. em --50--' mrlhoes·
- '":,"'"
.de-dolares.
- . - •• ,- •• ' • .
Saddam Hussein, com sua brava.:... Senadores-- -e---aas· .. au"foridaóéS
a'Os_ qu_a fs_ Se soma:m· ""Cõm ·:·'··cdh'êi uSãd· _· pf"-éV1Sfà''j5ar:à
ta contr.a um frági 1 país, está est~fdua is,
indo contra a paz e
contra a o prê;lnto e -rnconso 1 áve 1 ·fr i_s_- :dS:-+~rc(br:ci __ p__r:-Ç?jd mp_._--'.,-- T_etV"e'l_ a_.;.,?-e
justiça.
E ;O- que Saddam faz é te:z:a de 'ce:ntena.s -de -famn faYes que, _ate d momento, pelo men.oS
uma ameaça à paz mundial,
no de v-ítimas ·aa BR-101, o; Gov'ér'- 8 ·metà""dS: odos ·---er-ã,b'á)!lQS ~cert:$_
no--·-- Feder·á 1 rriarftém:...:s-ê· --i ilseriS"í._-;... de . 8- rili 1 _qu 1 lÔmehtr-ós- da ma-dizer· do mesmo Se_cretário.
vel'-ão clámor, un~f!:fsoh·o na·"·r'ê'- iha-- ro-doviárfa __ feO:éFà'l cheJá faz 120 dias ·que o Kuwa_i t vo 1 ta, da população ca t~r i nen- gou ·ao _Seu üãr-nlfffu:- cô''hsunfi h_.=
foi invadido. t nesse temp-o s6 ·se, -e
não- t"'eál iza
as
obr.~s d<;)-se -~ -:"7-6,~.- --~~Oií~s_ . ___ Y~t:E~
tem
vivido de humilhações.
r·e:-clamada_S.
. ·--- -· ··d1spornve1s,_ Mas a_o pesqulsar·mos.._.àS foC!oV'i'ás ~-Já' r-ê~_Uf:)e'ra--:..
Dentro do Kuwa1t o
Iraque já
Descum-pr-e -: ·nessei éasó da du- .. :-_daS. ·não _encontramos sequer um
tem 260. 000: so 1 dados, mais de
i . 500
tanques,
efet ;-vos que p-liC:a"Ção -e-:-·reStauraçãooda .es- tre--ch'ó ·da_6R-101 em- ter:'rtt-61-'io
··
--~
cont 1nuam retidos como escuçl_os_ trada no ·trecho de Santa Catç- catar--;neriSé,"..-.,_ '- ,~,.~~·
humanos em 1oca is estratégicos_ r1na- dever ·constítuciona1;.:
E_. -fl_~-~i1çl§_.__ g_-j:,cf~ér~ _p_übl i Sb- ·~as
tando
no
Kuwait
como _no me_nte estebe.l eç i do e·, ma 1 s, do
Iraque. Haverá maior
desr:-e·s-- . ÇJITêlsscr-:
pa·rec~
en_s_ui-deCldó 'S,m tao ac1 nto_samé.n.te d1 scti ....
peito à
vida e às normas in- _à_s·· ·pá 1 áv-rã··s_ -de- quant_oS; ·neSte mi t~a- parte _,_re 1 e·var,~te~ ·da_ -reiffâo
ternacionais, Sr. -PreSidente? P~rlamento, demonstram _Q_- n-e'- ,Su_l_, _as comurli__da""àê_"S; a·-r-_ingi_dãs.-,
cess i da-de
i hadi á"Ve 1 de- dar· _"à ·fe_r"í_cfà:S -~m. -~sé;u: .0-"f"Q..L!th~.\~ ~~-ª=ffi;..
Como
resposta à Resolução n~ importante r-odo v ta os .c\..d çjadbS da ql.!"e -despos·su fdas Oe ma_n:H"es
678 da ONU, o ditador Hussein m.f !:__i m:os__ 'qu_~- ~~r-~~_!=·-..
recUdsôS -... .·fomã)i'l ·a· si a. exêcL.i.;,.
~ã_cf i:IOs· -'Cr-abalnos~·que
cumpri a
d1sse que não cederá às pressões internacionais e se com- ~Impõe-se,
tóda-via-. _Per-S_fStTr a autoriaaae- omi~~P- .... ~_bate houver.- "mostrará que os na _ren·ov'àÇãO -_ ~dôS --~;rrQumentos
No_
_Çpmprovando _ ,.Q. _a"(i rniat (~v~OS
ãrabes e muçu 1manos
1 uta·m de publicamente -- conhe_c_i dbs.
cabeça erguida". Essa respos- nosso estado: a SR-101 ·recebe tr~n._Spórtaçfore,s do R_io·-·Gr-aride
ta, Sr. Presidente, não sei se o
f1 uxo normal
de 5 a-· 6_ mi 1 dq
· sü"( r O.eCi"Rn·:am P~"C?.m.ove_r..
é dada por todo aquele gue ~á veícu-lo-s leves e---pesados-- dia- el~s j::H""'óprco~s, -_çt · recuçYefr'"âÇão
se_ sente perdido, cu. se e pro- rjame"rite _- nUmêro· tfue aLfm1Hi-ta cfóS:- ,t,-r:e_cn-:-d~c---i--rtti""a'f~~_áyeis_· das
pr i a da i nsân 1a das. ditadores. de fbrma con!:ri det"'ável nos · fne;,. e'str-adas- fS.de·r-iflS: 't:'OhSt-1 "fuln-~

~
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do com as o~efeituras e o Departamento Nacional de Estr~
das de Rodagem - DNER um verdadeiro mutirão tapa-buracos.
Os sindicatos dos transportadores adquirem o asfalto, as
prefeituras. a brita. e o ONER
e as municipalidades entram
com o equipamento e a mão-de~
obra.

Como se vê, o Governo Federal
arrecada
os
1 mpostos
e
esquece-se

de

o

_ctevo-1 ver em

forma de _serviços, restando
aos contribuintes a execução
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de interesses políticos, ideo_l.ógi"c::.Os "9u
par:tidários,
pelo
que
une a sociedade.ciVil .. e a
representação política no sentido
de
_que,
sem
mais
injustificáveis delongas,
o
problema
encontre a
solução
requerida,
Decisivamente,
a
reiy_ind_ic:;ação
. reveste-se_ de
c~pital importânçia económica,
por
as_segur:ar rapidez e segu:_rança à movimentação d_e pess-o~s
.e CÇl.r_gos, e fac i 1 i ta r a. at:iv.id.~d_e turística.
.
.

Cons i 9ne:.se-.
a i nda, que se
criou, em todo o Pa{s-, a noçao
de que Santa Catarina é um núAo que se informa, o programa c_l eo , de pr-osperidade,
nesta
governamenta 1 pretende recUp_e• época de- recessão e_ empobrecirar
um pouco.maj_s de 10% dos _men.to _dos dema i_s esta_dos.
Mç:3.s
120 mil quilômetros da malha ~- exagerada e?sa ava 1 .i ação,
rodoviária nacional. a um cus- pOrquanto temos também as nosto calculado_ de 50.0 milhões de sas ce.rências.

do trabalho.

ct6 J ares,
em pequena parte coberto pelo Banco Mundial
BIRD e,
o saldo pelo_Jesou_ro

Nac1on~l
e _pelo
restante
da
arrecadação do seJo-pedágio~_-

Idealizado pelo M1nisté~io Oa
prcip6·e que ·o
Governo· F ederaJ _ arque
com a
maior parte_da despesa, em dinheiro
e equipamentps. que_os
estados
part1cip~m
com
as
máqU-inas
e os m\.,JnicfRios con'trlbuam com a. mão-de-obra.
Ihf~a-Estrutura,

.

~

-

o~~at~~;~~n~e fér~-~~: i ~~n~~o~~~

f o_rça _ de i n~omum ded i caçã_o a_ o
trabalho, contamos com uma
economia_ equi libra~a_, distribui nd,Q_-se os seus frutos a_ todos
Os municípios.
pela vigência
d-e_--uma
política
demográfica
próxima do ideal.

Isso rião autor f za, porém, que
o.:-_ Gõverno Federa 1. r:-ec_use ap 1 i c~;~ r
em
solo
catar i ne11se .. -_as
parcelas -oriundas de· particiGuarda a pretensão de_ Govern~ pação
massa de impostos, ou
nele desenvolver
o responder positivamente a um _se negue de
quadro
assustador:
as no?S~$ proj e tos
fed:er-a is _na_ área de
c i tàêio
estradas:
deterioradas
como 'transpOrtes. ·_como ·o
estão. são as respo~sáveis por
"S.QS;Rodqvi as.." ..
12% dos acidentes rodoviários.~
R~gist-re-se~
POf :f_iin", _qLJ~.c
Contando-se cerCa de 1 ·mil hão
de acidentes/ano,
correspon~
GQverho Federal flnge descodentes
a um preJuizo _de 1 _bi- nhecer_que o nos~o estado nada
lhão
de
dólares,
apenas
os lhe Pede que não seja
de
seu
provocados pelo péssimo estado 1 egft imo
di ré i to
como.membro
das rodovia!:! ~quiyalem_ a _1_:20 _p_artlcipativo da ~ed~_ração.
milhões
de dólares em perdas,
só pe 1 o fato de ·o esforço dos
sem contar, é óbvio, as. de vidas
humanas.
Afora os outros ~tªr i n_ense.s . promover
~Jrande
estragos que
não
entram nas arrecad~ção
de tributos fedeestat.1sticas
de. a_cidentes rai~. cujo montante
em _muno
como:_ estragos em mo1as .. amor- ultrapass_e _as- tr~nsfe_r"ênclas
tecedores,
pneus, eixos e ou- que __ re_cebe,
Sãnta
Catar j na
tros danos rr,ais.
está autorizada a exigir que o
Poder
Centr.a 1
também
cumpra
No nosso-estado, segundo nú- com o seu dev.er.
meros
i evant_ados
pe 1 o
DNER.
Era o que- tínhamos __ a dizer,
dos mil
e aoo quilõm~tros de
rodovias
federa_is
pavimenta- S~. Prasid~nte. (Muito b~m!)
das,_ a 1 go em torno de 500 qu t_lómetros apresenta
lastimável
9 SR .. PRE:SIO'ENTE (Nelson Càrestado de conservação.
n~e: tr.9) - ·eoncedo. a pa 1 av·r:a
ao
nobre
Senador
Mauro
Para
a ~ede~ação_ Catarinense B_enev ides.
das Empresas de Transporte
de
O~SR •. MAURO BENÊVIDES (PMDB Car·gas ,· não b_asta
que a BR1 01, nos . seJ.Js
cerca
de
500 C~ .. ,Pronun.cia
9
s;eguinte
d_iscur_so.)_
Sr. Pr~sitlenté,
qui lômetro.s sobre o. 1 i toral dp
nosso estadq, esteja Éinclui~a srs._ Senadores, alguns Estados
no
"SOS-Rodovi_a_s~'.
. preciso dó
Nordeste .e~frent?m, sobre~
haver
referénci a ___ expressa
à tudo agora, com mais intensidup 1 i cação do _ f~·echo 1 -sem o_ _dade
árnda_,
as
a9ruras
da
que parece inviável o. ex i to do "Seca Ver'de," _em r-azao do proprograma.
lon~;~amento _·da
est_fagem,
num
per1odo em que as quedas pluA ques tãQ_--:- da
dup l i cação da vi ométr'i cas __ escassearam cruel
BR-1 01, e sua res'tauraÇão que e
lmpiedosamen-r:e,
atingind_o_
envolve
o piso
asfál'ti.cQ.._E/'m ~xtensas_ f~1;.:a.s do. se.m.i-árido,
toda a sua ext~n$ãQ, transcen- notadamente o_s~rtão cearense.

na
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Há pouco-s d.i as, o Sena Cio r C í d
Sabóia de Carval_ho,
rePortouse
ao .. ass_unto,
clamando ·por
pro v i dénci as urgentes, a carg-o
dos órgãos federais incumbidos
de atenuar os danosos
éfeitos
da cal ami_dade.

Também eu, Sr. Pres_iden:te. em
outubro passado_ .. -ocupei a 'tribuna
do
Se_nado par a ped 1 r a
atenção da Sudene, do DNOCS
e
na parte _do crédi t_o -_do
BNB, para que tais órgãos, sob
a coor_denação do_ Secretá_r i o de
DesenVOlvimento Regional,
Dr.
Egbertci
Bat_tsta· adotas_sem medidas
emergenciais
que
atenuassem,
Pelo menos, a falta
d'água no meio rural.
A
imprensa _dO tear.á;· nos úTtirnos dias, vem dedicando
àmplos. espa"Ço_s à problemática da
-seca,
reclamando
um es_fOrço
permanente de nossas lideranças pol_fttcas em Brasil1a para
i ns:ta_r
o E?<e_c_ut i v o __a oferecer
a ajudq _indispensável
ao
s_ocorro
das populações mais s_er_iamente alca_nç;:adas pela calamidadé.
-

por exempio, o ~ornal O
longo
edltoria1,
transcrito
aqu;- parcia:lme_nte,
assim_ se manifesta e
respeito
do oportuno tema:.
·
Hoje,

Povo, em

~"C~ASA

OIVIOIOA

*

dramáticp si_tuação das
populações
at_ingid~s
pel.;:
estiagem,
no
Ceara,
esta
chegando ao paroxi.smo dian-

~~ i o~

8

de e~~~ê~ç ~~~o~~~a-1~~~
ge
está de se encont·rar a
caminho.

_Agora. é o _Governo do Estado
que _ põe
a
bo.ca
no
trombone e aprovei--ta_ a reuni_ão do Conselho .Deliberative da su_dene para revelar
o quadro real no.qual
está
mergulha do o Cearã.
A i nda
no mês de s-etembro
O POVO, inconformado com a
visão
oficial
acerca
dós
rt!ais efeitO.s da
estiagem,
já
então em pleno_ andamento,
resolveu
verific~r in
I oco as d_enúncJaS
que 1 he. chegavam através
de _lideranças
cómu_n i tá ri as angustfadas
diante
dos
sinais
claros
de
uma
crise
em
grande proporção.
Na
ocasião.
a nossa reportagem
percorreu
m~is
de
2.000
quilômetros de estrada, vis_itando
os
12 munic_fpios
mais
atingidos_.
o.
i-;:inerári_o_ iniçiou-se pelo
lest.e, em.Russas e t~rmi.rio_u
em Can_i rtdé, depo i s
de
i ncl ui r
Crateús
no__Oeste__,
Quixadá, Quixera·mobiril e outras regiões.

O _q-uadroo encontrado por
nossa equipe er-a o da
mafs
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completa desolação, reunindo no mesmo clamor: _ agricultores. ass~ciaç6es co-

as que vêm sendo pleiteadas
po_r: _ entidades
oficial s.
e
Comun_i tá r; aS rio -ine1,1 es~ado .·

Américas", proposto pelo Presidente ._!:)l.l_:S_~_ e_m_ junl}q ~lt_imo.

catos e o clero, Tornava-se
evidente
que
nos
encaminhávamos
para
uma
nova tragédia, numa repetição Das tantas presenciadas

minha presença, agora. na
tribuna, objetiva sensib_ilízár
o Próprio Presidente Fernando
C_ollo·r de_ Melo- para que or-le_nte _os setores competentes "de
sua_ administração .com a· obj_et i vo
_dj; _ a_Cl,,ld_1 r mi 1 hares de
bras i 1 ~i ros; . qu~ padecem "da
angust, ante fa 1 ta _de chuva em
seu própr_io h_abitat.

das nas áreas de comércio,

mercla1s,

prefei~os,

sindi-

pelo sertanejo a _cada ciclo
de seca. ?a_ra _o habitante

do- sertão a Chamada

moder-

nidade é" uma d_essas palavras sonoras
que
enfeitam
os
d1scursos
dos "homes".

nos palanques de campanha
sem nunca conseguir se materializar

em

palpável,

decifrado.

capaz

de

algo

ser

Tem a_. mesma tex-

tura diâfana e inapreensível dos castelos encantados
com que se depara, vez por
outra, algum vaqueiro em
busca
de
novilha
desgarrada. Na verdade, não
chega sequer a se apresentar como "vtsagem". gerando
uma ma i o r frustação ._
Ainda não- deu o ar de sua
graça para o sertanejo,_por
isso ele fica suspirando de
resignação ao· constatar oue
só
o
"doutor da cidade
grande" tem o pri v1 1ég i o de
enxergar
essa
ta 1
modern1dade.

Mas agora é o_ próprio governo do Estado que resol_-:_
veu expor a rea 1 idade desesperadora existente
no
sertão: nada menos de 148
municípios,
ou seja, 85%
dos existentes no estado,
estão
em
situação
ca 1ami nosa-. o contingente
de alistados só abarca 142
mil
pessoas e o tesouro- do
Estado não. tem condiçõ~s de
amp,liar esse leque, vez que
o Governo Federal não estádespendendo_ um centavo com
assistência
aos.
a
flagelados.
O relato. do
Secretário do P.l anej amento
do Ceará, na reunião da Su~
dene. fa 1a ·do agravamento
das tensões sociais, no· interior, em decorrência do
abastecimento d'.?gua "são
~~~ees de prbg~ em;-~ dag~s á~~~
potável para
o
consumo
humano.
E[TI _a 1gumas 1 oca 1 idades a situação é
tão
dramática que a água consumi da chega --~ ser
quase
1ama"
1amenta
·o
secretário.
Não

podia ser mais patédo Governo do

tico ~apelo
Estado."~-

Sr.
Presidente,
se é certo
que o Ceará vive,
uma vez
mais, o drama da seca", com_ t_odas as evidências do desespero
sofrido em situações anteriores, não se entende que o Governo Federal se omita na adoção de soluções urgentes. como

-~

o

"Plano-_ Bush" abrange medi-

finanças
No plan.o_

e

de

de i nvest·i mentes.
comercial,
trata-se
de construi~ um mercado comum
co_nt i nerjta 1 e, no aspecto finane-e iro . . i nova ao_ pr-opor umá
reç:iução da dí\1 f da exte·rna _of i:.ç:ia1. de .governo a goVernQ.
Propõe. tambem. um programa de
inv.~stimentos
para incentivar
fluxos de capital em- direção
-A
ação goVernamental
ceve aos Pafses l"atino-americanos.
fazer-se senti r. sem tarda"nça, Os Estados Unidos se d-ispõem a
pois a sede e fome dos nordes- co.ntrH:;:HJir- com ~S$ iDO !llilhões
t.inos pão podem. mais "esperar anuais, por um prazo de 5 apor pro_vidência que, lament.a- nos.
para um fundo mu1 ti_ 1atevel mente, nunca CfiEigam coru - ;3. r~áLdé -i.nv~~-1_;imento,
para . o
presteza exigida pela crueza qual
contribuiriam,
ainda, o
da difícil situaÇão,
testemu- 0i:lpâo e à Europa Ocident-al, E.
nhada por autoridades, de to- como s_e vê. Ull"l prog-rama tímidos _os__ níveis. solidárias com do, pois. como salientou um
o an~ustiante quadro de m1sé~ estUdo· ç:IO_ Sistema ~conômico
ri a e abandqn_o que _a 1 i se 1ns- Latino-America.no ·(sELA),· Que
'ta 1 ou, áesáe junho passado.
reúne 26 países, a quantia de
--US$ 1 oo_ m; Thôes equ i v_a_re ao
Ê o nOsso- ãpelo, S_r._ Presi-:_ pp.gamento de um 01a do·-serviço
dente, veemente, p~tético e da dívida externa daS naçõês
solidário em favor dos_nossos latino-árnericanas.
irmãos do Nord~ste.brasileirO. '
----Até o momenfo. a "Iniciativa
E_"fa ·o que ti nn_a a _cU zer, sr_. par é. as· _Atnér i cas _;, é fna fs uma
Presidente. (Mu_ito bem!)
-Oec1aração de intenções do que
um
programa
consistente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- Frustr_ou-nos o fato de que--o
neiró)- CõncédO a·palavra ão Presidente Bush.
ao visitarnobre Senador Março Maciel.
nos;
não tenha apresentado
propostas-concretas. As necesÕ SR.~MÀRCO MACIEL (PFL- PE. sidades do- con_t i nente detrlandam
Pr:.onunci a · -· -o ·
Segui ri te qu~, com··út-Qêr'lcia. os -~s~ado~
diScurso. )
Sr... Presidente. Unldos passem da retor1ca a
Srs._ S.enado_r_~~.- ó~. _pronuncia~ práti_ca.- nO sentido de. Tnoder.:.
meni;o_s que o Pre$ident~. B~sh_ nJz6r suas ·relações cpm o Br~e
com · -o
·resto
_da.
fez em Bras í 1 i a - no Congrt:fsSO S i 1
Na c i o na 1 e~ Poster ;_·orr'nente. no cont·i nente.
j ãntar em su-â homenagem ofereC1...0o . pe 1o Pres fdente Co 1 i o r,
o conteúdo. do plano propost9
ao. ariunç__iar -o·· "Alvorecer do pe 1o Pr_es i dente Bush. deve reNovo Mundo,-,
referindo-se ao SU1tar_f1&P de ur:na·visão unila.norte~americana,
mas.
nosso cóht i nen.te - c r i aram ?- terál
nim6 novo n·o País, ·a Presiden- s _i m, de___ u"ma amp 1a negbc i ação
te ·norte-ariiericario :teceu_ pala- entre _os· .. pa í s_es --; n_teressadoS.
vras . e1ogiosas.
reconhecendo como__ bem sinteti:z;ou o Deputado
os _ ~nossos . esfor_Ços
em Ricardo ·Fiúza, na sessão solemQOe::.rni_;z:ar-n.os e nossa impor- rie -em que o c.ongresso- Na c i ona 1
tânc-ia. _
_no
· qüadro reCebeu -o Presidente Bush. em
i n_ternaci ona 1 . Embora animado- lugar de uma 11 lniciativa para
ras, ficou a sensação, contU- as Américas" trata-se, sim, de
do~
de que a tais palavras' construir. uma "Iniciativa das
'faltou .
um
c_omplemento Américas".
concreto.-- O cenáriO mundial
hoje é muito difer-~n1;_f? daquele
É fundamental
que o plano
em. __ gue ____a_ c:Hnãmica principal horte-aniericano, --ao-· criar med.as _relações
i nternac i ona is Caní smos
que integrem as eco-:era dada pela guerra_ fria. nomias na_ciona1s, evite que
Formam-sé blOcos
econômico_s aquelas mais fortes inviabilireg_i o na is qUe tendem a reorde- zem os se tores em mo_dern i zação
nar as re_lações multilaterais das mais fracas. No_caso braé alijãhl dSsSes- merCados õ-s s·ileiro, ·a liberali-zação em
produtos
norte-americanos, busca do mercado comum conti-:pouco competit_ivos em relação nental impõe certos cuidados,
a s_eus_ eQuivãientes europeus· a saber: o caráter gradual do
e, pr i nc i p~ 1 m~ry-~~-! _ j apQ_ry~ses-. proce:sso, cpm necessidade de
Como resposta, os E·slados 001_- acompanhamento V1g1 i ante, sldos buscam uma reconversão in~ multaneamente à rap1da_ rees~
-dustriaJ, p;:,r-a a qual o merca- truturação da indústr:-1a nacfO-do consümldor latino-americano nal: a criação,
no Pais, de
adquire importância. Tal_ fato m_ecaniSmos _de defesa contra
exp1 ica, . c•m gran_de ·parte, o p_rát1cas ·desleais de comérc.ió
p1_ano 11 lni.ciãtiv-a
para. as internaci.onal.. e, ainda, pro ..
··
·
· · ·'
· ~
porc-ionar íncentivos fiscais
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gico. Como -bem salientou --o ex-

Sr.- P"re-s i dente,
é de se estranhar 'e ·lamentar a atitude

Ministro_ Uoão Paulo dos. Re.i s
yell os_o-,- nenhuma naçàc:r ·chegou
a vanguarda tecno1og1ca sem o__
1nstrumento· d·os incentivos.
A

recente
do·
Governo- "hortearner i cario de ·apoio aos bancos
cr:edores.
Em
Brasília,
=o
Secretário· -do Tes·ou.ro Nicholas

ao

desenvo 1 v i menta

"Iniciativa oas Americas" não·
pode significar, para u
Brasi 1. uma ·con:corrência predatória que leve à d.estrui-çã·a---·ge

seu parque industrial.

Uma prop-os-ta atraente do Plano Bush é a comerc·i a·l , do 1ado
norte-americçmo-,
en"tre 1981 e
1985, as tl":'"oc,as. comerci";;ti-s c·om
a
América
Latina Passaram- de
um superávit .deUS$ 1,3 bilhão
para
um Cléfici t
de US$
18
bilhões.
A. .liberal ;·zação -do
comérc·i o con·t i nenta l permitirá
aos Es.tados u.n i dos v.ender mais
aos paises latinos.-americanos·.
Estes, por
sua
vez,
deverão
ter
garantias de ampliar suas
exportações
para
o -mer--cado
norte-arn.er i cano.

_er.açjy aO falar à imprens:a so...o~
bre- o
assunto co-ndicionou
o
recebimento, pelo Brasíl. de
''Dinheiro Novo", _o·u seja,
de

emprést1mos.
a um acordo prévi·o ·do Pa f s
com
os bancos
privados-. T.ais· atitudes do Gover·no nor•te-=amen··can·o não cont.ribuem pé;!ra busca de uma so1 ução def i n·; ti v a para
questão
dé nos·sa-_]:lfvida .exterha. "" · -··

Quinta:.feira
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vo_l ta r
a cres·c;ér, pai'ã vi abi1 i zar um Simu 1 tâneo de·senVo 1..:
vime.nto so·ciai. Ei.s, p propós5t.O, ·o que a:tz
o . Preside"nte
Cóllor"
- ·

~ ~--:~:_Q_ev~c? :aksin~la"r' a. preoÇi..t-:
paçao. do Bra::n 1 com a ~fn(Jl
tipl icaçãO

·dOs-~

obStáCUlos
ao
co'nhecimento cientTfico e
tecnológico·:. Num momento em
que
as
· conside~ações
, _estratégico-mi ·n t·ares per-dem ---peso relàtivo,
.e-ss·es
obst.àcUfos .s~ó. pôdefn s'erVi r
·-ao· ~aumen·to _·da· dist.ã_nç_fa- que
·separa pafses desenvolvidos
e
er:n desenvolvimento.:.. Não
·são um-com caminho 1iara a.
constru-ção e um rnundc ..seguro e podem,
ao Cón~~ârio,
torná-lo mais
instáV.el·, à
medi da q1.re a· rtíà i.or· ·pa·r.té da
Humanidade vê ao ló~ge, mas
nã.o __alcanç.a .·os behefícios
· do prog·ress_o. _"
·-· ·
tfUS! b 1 oque iam o - acess·cr·

ComO salientaram o Depütado
Ricardo Fiúza e o Senador
Romm Ti to,
na
sessão -d"O Co-tl-'.
gresso Na c i o na 1 que homenageou
o P"resi"dente Bush,
a dívida
externa é
um p~oblema
vital
para
o.. Bras i 1.
pois somente
equacfooando-o poderá
o País
desenvo-1 ver-se.· O
l.ucro dos
bencoS c.redor-es
não se pdde
Para
isso ·os Es.tados. Uni dos. sobrepor· ao di ~e i to a cOndiO Bras i 1 ·precisa ter acesso a
contudo, deveriam abri r ··mão :de ções. dignas ae· vida das p"opu- Computadores de grande porte;
práti·cas protecionistas em fa-. lações dos paise:s devedores .. o a
1;ecno·1:og i as · de_ P.r'Odução de
vor
de
~setores· ·
nã-o,_o ?residente. COl_lor situou bem a novos tnat·é·ra is; 8.'a.·s· avanços .na
campet·Ttivos
de sua economia, questãO a·a· afírmar, em ·drsC:Ur~-· área nUCHfar·. fra·r-a-··nns· pacíprej ud l.Ci a is
._a. .
produt"Os so no I tamara ty. que "não pc- ficos: ao uso das . tecnõ rog-i'as
latinos-americanos: e el Hninar demos permitir ·que ao celebra- avâhça:das na -âr·ea ·-r5fb"Tãrma~CêU""
o sist.ema de cotas~.rnéx·imas ···de· do. fim c;:lo bipolari_smo
ideo·lô- tice; a técnicas. de fjreserva11!"JPOrtação, -que distor.ce· o co-· g1co~ __ suceda
um. bi_po1aFi.smo ção~-óo meib-----ambi ente; .a i rifarmerc1o,-prejudicando produtos ainda mais profuhdo eritre ri- mações visando aõ ·apérfeiço~
brasileiros
como "OS têxt.eis e c·os .S! po~~e"s"·.
mento industrial e agrlcola. o
os prod.utos si derúr9i·Cos.
acess·o· a ·esses e· OUtros
l tens
Enfim,
a questão da dívida de tecnol.o_9i_ª_ avançada b~t1e:fi
A
"iniciativa
para .. as externa .. dos países da
América c i a ri a não apenas
ao
Bras·; 1,
Américas" in·ava, ·r·econhecemos,- Latina ·oeixou ·de ser .Quest~p mas tambêm aos Estados Uni cios,
ao pr-opor cr - carrcel amento de me~ramente f"i nancei r a e
a "dou·;- na med i:da
em ~que auhle'ntar 1 a
parte da ·dívid~ .Pe governos riu uma di"mensão, p·ol ític:::a·.
- súas vendas a ho~SS15" Pa ts. .,...latinos-americanos para co.m o
Governo nor-te-a1}leri-cano e suas
-6· ··- Uov'er-no
norte-america-no
Regi_stre-se, -pois, ·éomb,.. rato
instituições.
E lOuváVel ·e" o- POde s1nal_i-.z.ar ·de forma 'd.ec'i'- po"s-itivo,·.ss.. ç:_r_iação-.·-por- ocaportuna
seme 1 hante propos.ta,
si v a
aos bancos cre·dores; -o r-·_. si ão da. Vis íla· do Pres i den"te
mas
insuficiente para atender gani smos fi nance·i r·os
mul t __ n a- BUsH ·a,~·.sr~~i 1,
de~
um '_·g··rupo
nossas necessidades,
pois os .. terais
e, rne.smo,-a outroS go- bílaterar- de trabi:l.lho· pãr'a <;1crê.di tos. ·of i c i a·t s referem-se a ver no~ dos países
r i cos, ' em c:e 1 era r
a
transfe:rêtici <:;~
di:!
pequena parcela Oa dívida ex- faovor do cancelamento da par--· tecnologia ao ·arasil: E. essa
te·rna
bras-ileira.
Para que cela cta citada_ divida,
pode! uma iniciativa que, esperamos,
esta dei x-e· de· representar um põr exêrilp 1 a·, mod i ·ficar sua 1 e- gere
"resul tacos
,:;m1
c.urto
empecilho à expansão da econô'- gislação_Bancária para que os pr~_zo.
mia nacional
é indispensáve·1 banc.os, _em ·seus balanços, abque também oçor_ra uma negocia-·- s·orvam suaS perdas em dez" anos
Sr. ·Presidente, Srs. Sena_d?ção inovadora da C!fv i da para e -nâo apena.s no per 'Í ado de um r·e§: cre lo repr<esen~ta.r i? .. o_p1com
os bancos particulare~.. ano. o·esse mOdo"', os -diretor-es niao ela _Cas.a_ ao afirmar qu-e a
reponsáve 1 pe 1 a ma i ar parte de des·sas · i ns·t i tu i ções fi na"nce·i- vis fta do- Pre·s; den-te Bush· hão
nosso end1Vidamento externo.
ras
sofr-eriam menor
preSsão d_el?('ov. ··_ "p~rêm,_-___
:de . ger-a'r
dos aci-oni stas
e seriam m-aJs- espe_rahças. O_e_Se_Jamo.s qlJS" · as
A. dívida,
em seu atual _mqnma1·iáveis n-o·et:;Lfacionamenro-·da intenções por ele expr·essas se.
tante e dentro da metodologia questão·· d8 díVida brasileira.· conv-er·tam em ações concr~t.as.
de pagamentos ate a·gora _ap·l ide modo a possibilitar à mecada pelos· bancos -credores.
.é
Por. último,
Sr. Presidente,
lho-ria ·oe nossas r_elaç6es
biimpagável.
com as· prât"icas a- atf -c-oncluir
meus
comentárH::~s .lati;!ri:dS:,_
dentro .d? .. co.nte.xto
dotadas nos úJ~t·; mos o"i to .q."no"s.
sObre· a- visita do Presidente .contihental e das _novas
exio- Bras i 1 pagou
ao·s cred.ores -Bush,_ .deSejo di·:?er ser· funda- gências mUndiais ne-Sta· vCrada
US$ 80 b i 1hões. St:l.m que Se re-- mer:rta1 _ aos .·três
pi lares
do do século .. _
duzisse um centava do.princi- Plano·- comêrci·o·.· dívida e in-·
pal
da div.ida.
Portanto,
é vestimentos ~· ..adicionar~-s·e ·com ·Era 6 qUe tihha. a dizer, Sr,
co.rreta
a proposta fei·ta pelo a mesma-·énfase, um qua~to;
o Presidente: (Muito bem!)
Governo Coll or· ao sfstema
fi- acesso à tecno 1 agi a. Ass i st·enancei r·o
i nternaci ona 1 para se., · .em rea.l i d~fde, a
unia
nova
COMPARECEM
MAIS
OS~
SR!; •
qtle ·se··u·t·t 1 ize·· o ---sooE:e-itc._. =-de .rEfVo--=iu.ç.ão i'ndu~trial, caract:e- SENADORES:
capacidade . ·de pagamentO ·como r i z.ada pe 1? ut.i 1 i zaçã:o de n-o""'
soJ ução Para
esse.. prob 1ema. vas
tecrial·ogias,
bem c·omo de
Nabo r
J.ún i or - Áureo Me 1 1 o: Essa proposta
tem o respaldo formas mais avançadas de ge- Amir LandoJ. Almir Gabriel
desta Casa e· ·amp1o apoio da renci amento- ·--dO
processo Ney Maranhão -Carlos Lyra ~
soc..i edade,
não podendo· o Bra- produtivo. o acess·o ·a ,.eS"Sa.s A_1b1mo Fra-nco_:·- HyPel<~l-·· Frei-·
tecnologi-as
é vital· a palses tas - Nelson Carneiro - Mata.sil dela abrir mão.
Iran
sa·ra l v"a
--...
como o Brasil, que necessitam Machado
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Márcio
Lacerda
aornhausen.

Jorge

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro) - Sobr-e a mesa, redação
final
que, nos termos do art.
3~0 do Regimento
Interno,
se
nao
houver
objeção
do
Plenário, será lida Pelo Sr.
1~ Secretário. (Pausa.)

É lido o·seQOihte

PARECER NQ 412, DE 1990
Da Comissão Diretora
Redação final do Projeto
de Lei do Senado nQ 88, de
1990.

A Comissão Diretora apresenta
a redação final do Projeto de

Lei
do Senado n~ 88, de 1990,
de autoria do Senador Odacir
Soares, que dispõe sobre a exploração
dos
serviços
de
telecomunicações.
Sa 1 a· de Reuniões da Comi s~ão,
5
de
deze_mbro · de
1990.
-Nelson Carneiro, Presidente
- Pompeu
de
Sousa, Relator
- Antônio Luiz Maya - Mendes
Canale - Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECER
NQ 412, DE 1990
Dispõe sobre a exploração
dos serviços de telecomuni-

cações.

O CóngresSõ f';Jacional çiecreta:
CAPITULO I
Da Exploração do Serviço

Art.
1.ll. Os serviços públicos
de telecomunicações serão explorados por empresas sob controle acionário estatal, federal. estadual ou municipal.
§
1.ll.
As concessões em vigor
em 5 de _outubro de 1988 são
mantidas nos termos do art. -66
do· Ato das Disposições Constitucionais Transit6ria"s. ·
~
§ 2~ É de trinta anos, cb~ta
dos a partir da publ1cação
desta Lei, o prazo das concessões para exploração ·dos serviços públicos de telecomunicações.

Art. -2-.D. Os serviços limitados
e privados de teleGomunicações
serão explorados pela União,
diretamente ou mediante a~to
rização ou permissão.
CAPÍTULO II

Do Serviço Público de
Telecomunicações
Art.
3.D. É assegurado a todos

o direito de haver a prestação
de serviço público de telecomunicações. atendidas as condições
legais
e
regulamentares.

Art. 4.D. As concessionárias de
serviço_ público de _telecomunicações são obrigadas a instalar e a manter postos e ~qui
pamentos para uso do público
em geral, nos locais onde seja
socialmente necessário e operacionalmente vi~vel.
~rt: -S.ll. A prestação de se~v~
ço público de telecomunicações
em caráter permanente, a pessoa determinada,
em instalações de uso privativo, se faz
mediante aquisição de assinatura pelo interessado junto à
concessionária exploradora do
serviço na
localidade em que
se situem as
instalações,
ou
por
transferência
de
assinatura.

_ Art. _6~ o -.re"ul amento do. serviço público de te1eComunicações estabeleCérá.ãs condições
d~ aquisição
e
transferência
de assinatura, podendo a aquisição ser condicionada à
participação financeira dos interessãdos nos -; nvest i mentos da
conC:essi óná~·; a exploradora do
serviço,
na
local idade
de
prestação do serviço.
Art. 7~ Os recursos da participação financeira somente podem ser utflizados em investimentos da concessionária respectiva,
sendo vedado seu uso
para cobertura de despesas de
custeio do -serviço ou para
quaisquer outros f1ns.
• §. _ 1.D. Os recursos da parti é i-

pação financeira devem ser escriturados em rubrica especial
na
contabi 1 i da de
da
concessionária,
como patr1m6nio e capital
da concessão,
distintos do património e capital da concessionária.

§ 2~ A remuneração do.capital
e do património da concessão
deve reverter para a mesma
conta e finalidaOe.
§ -·~.ll. O.s recl.irso_$ da participação f_i nancei r a e a remuneração deles ~ão estão sujeitos à
tr 1butação.
·

Art.
8.D. É facultada a transferência da assinatura a qualquer tempo, desde que forma 1 i-zada perante a
concesionária,
podendo a
transferência ser
condicionada à qui tªção do_~ valor
da
particiRação
financeira.
p_·a.iágrafo único.
A transferência de assinatura sem sua
forma·l 1zação
perante
_ a
concessionária sujeita aqueles
que a efetuem à perda da asSfnatura e do valor da participação financeira,
a qualquer
temRo em que se tome conhecimento da -transferência.
-Art. 9~ ·o i_nsti tuto ~a partfcipação financeira poderá ser
adotado para cobertura de in-
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talaç6es especiais,
na forma
em regulamento.

definid~

CAPÍTULO III ..

Da Remuneração dos ServiÇoS
Art. 10. A exploração de serVTÇOs-Públicos de. telecomunicações ê .rem~nerada medi_{!f)'~e
tarifa aprovada pelo. pOO~r
concedente.
Art.
11.
As tarifas
proporcionar.
obrigatoriamente:

qevem

I - a Cob_ertura -doS· cUStoS ·da
exploração dos serviçOS. ·ass~
sim reconhecidos;
II
a justa remuneração-dO
capi_tal do capital
investido
em função dos serviços;
III
a expatiSão e
menta dos serviços_.

·melhora~

·§
1.ll. Os custos da exploração
dos serviços. neles
incluídos
a deorec_i ação e a amortização
dos i nVest fmemtos·; ~-são ca 1 culados de acordo com os critérios estabelecidos pelo poder
concedente.
·
§ . 2~ ·~ J U~t~ .~e1J!une~~ção.. 5:io
cap1tal e de doze por cento-ao
ano, incidindo, inclusí_ve, sobre o pat_rimônio e o .capital
da concessão.

§ 3.D. A expansãO ·e Cl-iTi9:lhóf-a.::
mente dos servfços 'São ateridido.s por _t;"ecu_rsos decorrentes
de aplicação de um percentual
de quinze por Cento sobre os
v a 1 ores previ s_tos,
para custeio dos serviços.e remuneração do capital.

Ãrt.
12. É assegurada a rea~
lidade tarifária, Senao Vedà~
d_as quaisquer medi_das que contrariem
o
dis_põSto
neste
artigo.
§
1.D. · -o -.POdêr concederite
fixará critérios de rep~i"t,iÇão
de receita de serviÇo público
realizados entre emp~esas, visando ao eqUilíbrio ecOnômfco
e fi nance i r o dos ·_re!Spect 1võS
contra tos de · cóficéásão .- ·
-§
2.D.
o poder cõncedélite
fi xará critérios_ par:-a comP9n_sação de eventuais éXcessos_ ou
insuficiência de remuneraÇão
das empre-sas expT_ó_rado,ra·s çle
serviços.
públ ices
" de
telecomunicações.
§
3.ll.
Nã .. fiXação das ta r 1 fas
podem _ser feitas dist1nções
tendo"erri vfS'fa·a c1assí:f1Cação
dos serviços, a ocupaçao dos
c i r cu i tos e a -di stãnci a entre
os pont·os de
co·mun1 Cações.
sendo vedada a concessao de
isenção ou ·redução ~subjêtiva
da tarifa.
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§

conta

As tarifas cobraoas em

serão

data
da
contas.
Art.

as

Vlgentes

na

apresentação

13. As

ta~ifas

v; ços públicos de"

das

dos ser-

t_el ecomuni-

cações. internacionais são.estabelecidas mediante ajustes
com as administrações QU empresas envolvidas
aprovados
pelo poder concedente.
Art.

Esta

14.

vigor

na

lei entra em

data

pub 1 i cação.

.su~

de

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro)

pub 1 i cação.

O

parecer

va i

à

Sobre ~ mesa,
requerimento
oue sera lido pelo Sr.
1,g.
Secretário.
É

e

1 i do

seguinte:

aprovado

o

depois, concluir
maneirà.

da _segu1n_te

"Assegurando a Constituição
_ Federa 1
autonomia
político-administrativa ao
-_Distrito_ Federal,
_ art.
18, caput , ·e .atribuindolhe a competência legislativa reservada aos êstados.
l,Jma v~z i_nstalac;la a sua .câ~ara Legislativa. cessa por
completo a competência )egiferante do Senado para
com o Distrito Federal, inclusive quanto à decisão
sobre vetos, mesmo que esses recaiam sobre projetes
por ele votaçjos.
É este o nosso entendi_mente, que é também o enmanifestado pélQ
--Plenário desta Casa.__ ao aprovar o projeto que deu
origem à Resolução · n~ 49,
de 23 de novembro último, _e
. qUe seu ar1;-.
_12
assim
__ prescreyeu,

~~tendimento

-· õ- SenadQ Federa 1 elicam1nhará à Câmara Legislativa
do D1s:trit-·o_ feCleral. 1çgo
após- a sua insta 1 ação. as
mat_ér i as que, em v i rtude do
Qisposto no§ 1~- do~. art.
206 do Ato das Disposiyões
Constitucionais
Trans1tórJas. -·- estejam
ali
em
t~~~1tação~.__
·
·

REQUERIMENTO NO 480, OE 1990

0

Nos termos do art. 321. do
Reg 1 menta Interno,
r e que i r o
d1spensa de publicação, ~ara
imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de
Lei do Senado n~ sa, de- 1990,_
de autoria dõ Sena_dor Odacir
Soares. que dispõe Sobre a exploração
dos
serviços
de
telecomunicações.
Sala das SeSSões. 5 de dezem~
bro
de
1990 ,
Senador

Antônio Luiz Maya.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)- Aprovado o requer·;mente, passa-se à di scurssão
da redação final.
Em

discussãO. (Pausa.)

Não .havendo quem peça a Palavra, encerro a discussão.

em votação.
Os srs. Senadores que a aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)

Acredito qúe assim estará reso-lvida a ·questáo de or:--dem ao·
nobre Senador Maurício Corr.êã,
salvo melhor juízo._.
·

vaj

à C$mara dos

O
SR. PRESIDENTE
(Nelson
Carneiro) -Antes de passar à
Ordem do Dia, e Presidência
irá responder à questão de ordem levantada pelo nobre Senador Maurício Co_rréa, sobre a
competência do Senado Fed_era_l
para apreciar veto do Sr. Governador do Distrito Federal.
A Mesa fará publicar a fntêgra do seu despacho, que insere uma parte histórica, para,

Pelo Regimento Interno, posso
recorrer à Comissão- de Consti:
tuição. Justiça e CiCadania_. E
o que faço neste momento, não
por discordar oa solução arbitrada pe1a Presidência, apenas
pe 1 o prazer de aprof-undar o
exame sobre ·esta. questão, _ do
ponto de vista- repito - acadêmico, ·naaa mã·'is. · ,
- -·

O

SR.

PRESIDENTE

(Nelson

Carneiro) - Pe~o Regimento Interno, o recurso·de _v, ExA PO':"
deria ser formulado para ·a
Plenário. A Presidênc1a·po~g;
de ofício, recor-rei- à a.Udiêricia da Comissão _de ConStituição1 Justiça e· Cjdadãnia. Assim, a P~esidência pede á audiência da ComisSão de cOnstituição,. Justiça e· c·idSê:lahia,
suprindo a imppssibi 1 idade 're~
gimental ao· reQuerimento de v~
Ex~_
.. . · ~ -.. -· -- . "'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro) -·Está' eSgotado o· tempo
~es t i nado a~·_ E_xped i et:l~e.
-~stã9.

p_r~sentes

Srs. Senadores.

Ç,~sa

. nª.

1?3

PaSsa-se à

DO

ORCEM

DIA

·Sob-re .a.-.- mesa;·- reqtler-;fflehto
que será- lido· 'Pelo s·r.
1~
se-cretário.
É

e

,l_ido.

se~:;JUi!1t~:

ãpf"oVado ·

o

REQUERIMENTO
NO 481, OE 1990

A Mesa esclarece que não há.
no Senado Federal , nenhum veto
N9s
termos.
do. art. 175,
do
Sr. _ Governador
a ser al1nea d, do._ Regimento __Intera~;;~reci ado, A Mes_a tomará
pro- no, requeiro ihversão·da ordem
0Pê!Ícla.s. se algum chegar. do-D_ia, a fim oe· QUé as - matêpara que seja apreciado pelo- r1as constantes dos ttens 1 e
Senado an1;es do encerramento 2 sejam submeti das ao P-1 enár i o
da seSsão legislativa.
após a ~pr~ciação do último
i tem da pauta.
·
Assim, estarão também atendidas as preocupações do nobre
Sala das sessõeS, 5 de dézemrepresentantes
do
Distrito bro de 1990. _· _ Senador Mauro
Federa 1 •
Benevides - Senador Ney MaranJ

o

Sr. MaurlciO Corréã - sr.

Presidente, peço
pela ordem._

O

SR.

a

palavra

PRESIDENTE

(Nelson
palavra

Carneiro)- Conce·do a

Aprovada.

o projeto
Deputados.
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a V.

Ex A.

.O SR. MAURÍCIO CORRÊA

(PDT -

hão.

_

"·

-

O SR: PRESIDENTE (Nelson Car-

ne i r o)_ - Aprovado o requer i mente~ -será feita a inversão.
As matériaS cantantes dos
itens 1 e 2 s·erão apreciádas
após o item 5, o- último da
pauta .

DF. Pe)a ordem. Sem revisão do· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carorador.)- Sr.· Presidente, le- neiro) -Item 3:
vantei esta questão de ordem
porque me parece envolver siPROJETO DE LEI DO SENADO
N~- 5, OE í989
.
tuação jurí_ctica complexa e,
como
_v. __ ExA
salientou,
(Em reglt'ne~de·urgência, nos
histórica. Foi uma questão de
termos do art. 336; c
ordem susci taçla _em tese,. pais
do Reg_imento-It:~ter:_no~
na__ verdade. do ponto de vista
práfiéo, sei que não há, pelo
---~ofscusSãC?-·
em turno Çrni :..~
menos neste exato momento. nenhum veto a depender de apreco, do ProJeto de L~j do
Senado n~ 5, de 1989, de
ciação nossa ou da própria Câmara Legislativa.
autoria do Senador Pomeeu
de Sousa, que lnstitU1 'o

. ~DIÁRI()DQ CQNGRJ'..SSQ NACIONAL(Secão lil
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Conselho de CoiJlvtti.çação. Social, na for:-ma do.art. i24
da Const i tt.Hção, e dá oU""'

tras

. . .

--. providEmcil=lS

(dependendo de

Comissão

parecer _d.a

de· Constltuiçã_o_,

Justjça .e Cidadania).

.:

Presidência' esclãrece ao
Plen'ario que' a com-lSSão Oe
Constitu.iç:ão,
Justiça e C_idç:~-·
dania aprovou ·parecer, conclu:indo favorayelme_nte à_ m~tér.ia~
na forma de'substitutiv.o~
A

Na
referi-da. comissão. foi apresentada emende ao s1,.1bst 1 tu::-

tivo, . que

não foi apre.c_1ada,

em função da ·_aprovaç~_o .do re:querimento. de. urgência par_a. a
matéria. O parecer S.obre 9 . ?-

menda se,râ sol i c; tado _~o R,e.lãtor oportuname_nte.
Sobre

4fição. ge __ l ~g1 sl ?ção. comp1 emerytar necessar-_ja_ a _plena çompreensão, aplica~o e cumprimento
dos dispositivos coAstitucio-:n.ais
que se referem à Comunidí_çãéL So_c i a 1 ;

a mesa. par_ecer _da Co-

mi S.'iâO de CO-nst i tU iÇá o, JUSt i_;.
ça
e_Cidadania, Que Será iido
pelo Sr. 1~ Secr_e_tá_r-jp.

É lido o seguinte

PARECER NO 413, DE 1990

Oa Comissão de constitui~
ção e Uustiç~. ~obre o Pro~
Jeto de Let do senado
nQ 5,
11

IÍI -

oTerecer suporte--

técni--

co e Pol ft_ico ao Congresso Na-

C.iQJia 1 em sua_~ .tarefac const i t!J.ci·Qna 1 ~e apreciar,. em prazo
háb.i 1 , os a tos do POder Executivo;
-

í'V'rêcom"endar e.ó é6ngresso
Naci_onal medi,das .e. atitudes_,
de_ caráter legislativo ou po1 f ti co, ·que
tont r f.buam para
com uma· melhor. compreensão,
aplicação
e
cumprimento
das
no_rmas .const i ti,.!. c i q_na is c;::ont.i::
das no
capitulo
referente a
C9~u!)fcação ~oc'ial. ·
~~
sua
justificação, o emin~nte auto_r. ar_gument~
_qu~
as
funções
ess~~ncia_i s. recla_rn_?da,_$
P.elos_ setores env.olvidos com a
éOmun.fcã:ção·_- soCi'al ·ser_i_am supridas pelo presente
projeto
de . 1 e i •.
"uma vez que se c r i a
um Conselho de ·comunicação So~ial que atende aos requísítas
m-ínimos
contidos ___ na
ma.ioria
dãs pautas de reivindicações.
qua 1 s sejam.:
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ma. que deu ao-_te;_xj;_o~ legislativo em_muito limita~ autonomia
~ue
esse órgão deva ter para.
pode_r~ se -_pes_i ncu:rnb_i r
de_ sua:;;
~arefas
ft_ competências. O Sehador Pompeu, ao: expressar em
texto
juridic_o, __ o c.anceito
Consti_tp_çj_onal .. de
~·órgão
auxi ljar"
o_pta .por de_ixar de
atrib_ulr ao ,Çonsé_lho.L álgumas
funções_ executivas que em m~i
t,Çl a_Ji_viaripr:n. 9
çiesn~cessá,ria
sobreca~ga
imposta as
Casas_
~egislativas.

Assim é _que,
no intuito de:_
aprimorar os conceitos_ por. ele
esposado_s-. opinamos' pela pros,..
per idade _do Proje:to de Lei
do
senado . ,_ n~ _ 5/_e,s,
na_ f ..9rma do
su_bs~ti ~L.!~i VQ que se segue.
SUBSTITUTJ VO

_Ao:_ Projeto de Lei do Senado ~g 5, de 1989, Que
"i n~ft i tul o Conselho de Comunl_C3.r;:ão SeC-i a 1 , na for-ma
__ d_o art. -224 da Constituiç~o_, e _dá outras
provi dên;_cia_?u.

--~

·

·

·

·Art.
1r Fic-á insbtui_do. na
fo.rma desta J e i. o ·coilSel-ho de
Comun1cação Soe~ a~, qué atuará
como orgão _ aux111 ar: __ do Con-,
gresso _.Nacional
nas_ questões
referept~s- aos se.rviç.os de re~_:
di odi fuSã_o sonorã. ou~d_e: _sot1s e
1magens.

de 1989, QUe . institui O i) que seja d~mocraticamente
Conselho de Comunicação so~ composto;
c i a 1 . na forma do art. --_--224
da Constituição, 11 e dá ou~
b) qUe tenha poderes para intras . prov i dênc i as •
terv~r no processo de
outorga
Ar;t. 2:r.. b ê;onseiho de .. Conu:rn-1-~
e
r_enovaçã.o d_e .con.ce.ssões ,_
Relator:
Senador
Edson permi s,sões e au.tor i zações para cação Socj e 1 compõ~C"Se _·de:
Lobão.
o
serviço de radiodifusão sonora_ e __ .de. son:;;
e_ imagens; o
f
tré·s. represe6tantes õe
Chega
e esta- Comissão. para que_ fará indiretamente, atra- empresas. conCes§ i Ofl:é_r i as
de.
parecer, o Projeto de . L e i
.P.o vés- do Congresso Na-c i o na 1 ;
serviços de r_ac;li oai fusão sono-

Senado n.ll; 5-.
de - 1989,
que.
"i nst i tpi o Cons.e 1 ho df?' ____ çomunicação Sccfa1; tia forma .do
art·. 2-24 da C.ons"Cituj_ção, e.dá
outras
providêt')ci_as~-·
"fl.. presente propositura, de autoria
do eminente Senador _P_Ompeu de
Souza. tem por obj_etivo prover
o.- País. de_ um c.onse 1 h9 _c;:le C:omUnicação So.cia1, como órgão au ....
xi 1 i ar
do Congresso Nacional .•
com as atribuições mínimas de
oferecer
àquela
Casa suporte
em suas atribuições. de. 1 ~gi s•
lar
s.obre o _assunto e acompa-nhar as açõ_es._do- Pod_er
Execu-tivo,--- _na
execução . das metas
físicas e ___ orçarnentáriaS' Previstas no_Orçamento da União e
em outros p 1 anos
desagregad.os
de ação setorial. Reprodu~em~
se aba1xo algumas __ d;;ts princi·pais
atribuiçõeS .O.es?e conse:lho, conforme previstas pelo
aut_or ~ ·
I -subsidiar -Q -congresso Na.:.
cional em suas furyçQ~s_de getectar
e .denunciar o d_e_scumprimento . dos
di sposj t,ivos
consti_tucjonats f3Xai"'adçs _ nos
arts. 220 a -224.--dã. · Const'ffu f;_
ção;

I-I "'":' auxi 1 lar o CongreS_so __ Nacionai na. elabpração '? atu~Ji-

-~J

__ que_,._possa ___-inf_luir

na el.::b9r~ç._ãq. de. po 11 ti cas nacJ o na 1 s
de Cq!l}unJ.çaçã,o Soci9l;
d) ou"e
seja
fisc;a} i+:adqr. __

.um

ra _ou de sons e___ imê!_ge\\s;

I I
--_um r-epresentante- ôa categoria-pr.ofiSs:ronai--aos- ra-~
d1al istas:

órgão

:s-~_s_i=~n.t_à a i nda_ 9_ a·ut_or que,
conquanto_ seja verdad_e
que _o
CQnseJ hç de CoiTlL!"_icação !:ioc)_?ll
nao ter a _os poderes imag1 nados_
por
seus- i dea 1 i zadores,
uma
Vêz que __ s_e s_ubordi na __ ao c:_ongresso Nac1ona_l,
no entanto,
cótno seu ·órgão aux i 1 i ar,
terá
a_- _f"_\.mçãó e- _a~ p.r'~rrogat iva de
c o l_ocar ao-_ alcance os . e 1 emen:tõs necessários
ao exercfcio
da
função
1 egí s_l ati v a e
de
fisca_J izaçãQ dos ato_s do Poder
~x-~c.u.t l v o,.
-

:o

-·--~senaóo~r:· P-;,-mp~_u de Souza acredita, assim, que o presente
projeto: -de lei, efetjvamente.
"d.ota o País do órgão,
das
fl,l.Qções .. e _das· qtividad_es há
tanto requeridas,
no senti~o
da Oemocr_atização :Ops_ meios_ de
ç:Om\,Jn_i cação. d,e ~_!Tiã.ssa_" ._
. -.

Conquánto -.-?e:· concorde com o
nobre __ autor em_ grande parte de
SJ,Ja ,_ p~rc_epção_da .matéria,
entenCie-se, t-amb_érn, que e for:-

I I I - um cepresentán.te da categor la prof i ss_i oha 1 dos
ar-tistas; __

um·

IV -rePrese_ritante dã Ci':tegoria dos Jórna1iStas
espe~
cial izados_ e_m raçli_o_difusão:
V

...;.

um

re'pre~Sen·t-ante

dos en-·

genhei r os de te 1 ev_i sã9;
Vl - - um representante. d_o Minisi:éi"-io dâ.s_.Comünlcaf=9-es:_

VI I - Um representante. da í ndústri"a- nac1onal _de equlpamen-·
tos para raáldOifUsão.
§
151. Ci~.da-membro do Conselho
terá um. sup 1 ente.
§ 2_Q Os_-- membrOs do .conse.l ho_ e
os respe{;;_tjy.os.suplentes serão
desjgnados.em ato-conjunto dOs
presidentes da Câmara dos Deputados e do S~nado Federal.

§" 3:.; A-·- du~açãci_ do mandato dõi
membrOs do Conselho_será de 2
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(dois)

anos,

recondução.
§ 41:!

o

Conselho
qualqu.er

permitida

s.s~.

uma

mandato dos membros d_O
e~tinguir-se-á,

em

hipótese, com o tér-.

mino da legislatura em
houverem sido design~dos.
§

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

que

o Canse 1 ho será pres'i di----

téria de sua competência, e
para a co-nsecução dos objetivos para os quais foi instituído, poderá:
-rea)izar audiências públicas com entidades_da soçi~
dade c i vi 1;
Il

-·solicitar depoimento de
~utoridade
ou cida-

do por um de seus membros, es-- qualquer

colhido,
para esse fim, pela
Comissão Mista do Congresso
Nacional
a que estiverem.afetos, na forma regimen.t.~l, os
assuntos concernentes-a comun i cação Soe i ã 1 .
-

dão;

II~
receber petições, reclamações,
representações ·ou
queixas
de qualquer pessoa
contra-atps .ou omissões das
aut.or i dadas ou ent i dadas pú·
§
5.2. A presidênCia ·ao ·canse--· bl"iCas;_·-· ·
lho terá voz, mas não terá di-_rei to
de
voto
nas
suas
IV - nomear per i tos e deter·-·
deliberações.
rrii na r a rea 1 i zaçãO. quando r=or
o caso. de exames, per ;-c·i as ou
§ 7~ As designações de conse- i nspeções;
lheiros não governamentais poderão ser feitas, ,a_ critér-io
V - ce_lebrar cOntratos e con:dos presidentes das Casas que v~nioS com ehtidades púb1.icas
compõem o Congresso· Nac1onal. e p·r i v adas, para r e-a 1 i za!j=ãO de.
com fundamen~o em li~t~s ~rí e{;tudos, pesqu·i_sas e ana·l i se:_s
pl ices.
e 1 aborada_s, medi ante relativos aos assuntos de sua
solicitação,- Pelas C_Onfede!ra- Ç_Qm_petênc i a.
ções
si nd i ca t s.
soe i.edad_es_.
associações
ou
entida_des
Art
5.2 O ê_Qi-lSerho-,- p-resc::m:(e
interessadas.
a maior1a absoluta ·dos -seus
membros,
reuni r-se-â, o r di na-Art.
3>1.
Compe-te a-o Canse 1 h o r· i amante, Urn vez por___ mês,-- na
de Comunicação s·oci_al:
s~_de
do Congresso Naci o.na 1 ou
em lugar que lhe for
indicado
I
assessorar o Congresso pelos Presiden~es das Casas
Nac1 ona l . na. fortnul ação da pp-_ que o compõem.
lítica Nacional de Comunicação
Pa~rágr.af0_ ún_i i::o. · A- êon"VoCação
S6cial;
·
.~
extraordinária
dcr
Conselho
II
-opina r,
noS . proCessoS far-se-á:
enCaminhados pelo PoO~r Execuí---,;... -p'=êlbs· PresiáenleS da Câtivo ao Congresso Nacional,
sobre a outorga,
a renovação- mara dos Deou·tados e do. SenadO
ou a não - renovação de con~ Federa 1 ; ·ou cessão, permissão e autorização para o serviço de radiodi_II-- óel_o. seU PreS-idEmte.- ex
fusão sonora e de __ sons e
imP:: .. ~_fficio ou a __ requerimento de
gens;
1/3 (um terç;O) _dos memb-rOs que
o ~~mpõem;.
III
~-propor .? .Pr:_estdên_c__ia
das Casas-que compõem o ConArt.
6.c;
A~
d.e.l i beracões do
gresso. Nactonal
o ·encatniJ"lha- Conselho serao tomadas sob a
rnento das medidas l~gislativas fC?.rma de r~solução_ e_ por ma·i_onecessárias ao aperfeiçoamento r 1 a
_çl_e . votos,
obse_ry~do
e execução·das normas_ const1- o- quorum- a
que _ se
refere
tucionals referentes aos ser- o, c:;:aput dp art i 9o ante r i o r.
viços de radiodifusão sonora
ou de sons e imagens;
Art ·. 7.c; o Cons-!3_1 ho di Soará de
uma secretaria _Executiva,_ com
IV
estlmular a introdução atribui çõ~s de suporte' admide_ noyas. tecnologias de comu- nistrativo e
assessoramento·
- -~ -nicação,_ em função_- das neces- técnicO..
sidades soctai.s, com 9 obje1:ivo de buscar, na área deraFi~-rãgrãfo ú~i Co. A .SeC:re.ta~ ra
diodifusão. a plena capacita-. Executiva_ será dirigi dâ: por um
ção tecnológica nacional; e
Secretário LT-DAS ... , nomeado
pelos presidentes da Câmara
v -executar outras atribui- dos
Deputados e do ?enado
ções que lhe forem cometidas Federal.
pelo Congresso Nacional.
Art. s.c; Esta lei entra em viParágrafo único.-Será nulo o gor na data_ da sua publiCação.
processo a que se refere o inA:rt.
é.Q. Revogam-se- as cfi s·pociso I1 deste artigo.- se houver preterição da audiência do si ções em c;·ont~ári_o,
,
Conselho de Comuni c:ação Soei--:~
al.
JuStjficação

Art. _4.2 O Corlsél ho de Comunicação Social, em raZão da ma-

1 _.
ESta _proposlçâo Objetiva
cqnfer i r efet i vi.dade e concre-

Quinta-feira 6

II)

a norma i nscr,i ta nq art 1go
224 da nova C_onstituição brasileira, que determinou a ihst:L_t_~__tção do, Cons~l h'? de
Comu:mcaçao _S_oclal, or'gao destinado,- em sua pr~cípUa função,
a
auxiliar o Congresso Nacional
no exercfcio de _sua competência ·na área áe comu--nicação
Social.
ção

2. Trata-se de precei .fo constitucional de eficácia limitada e de car~ter-- i nst--j tut i v o ~
impositivo, cuja_ normatividade
neces_sita_ de l_ei para ser int-effr"aline_nte _desenvolvida.
- -

..

Daí o magistério de José Afonso
da
Silvà
(V_.
••A-Pl i cãb-11 idade
das
Nor-mas
Constitucfonais'',
p. 115,
117/118 e 119/120, 1968, RT),

"ór"a, _as normas de que se
trata- aqu-i
Sã_o. as t'lâo-prCgra·mát i cã.s dependente_s
de legislação. --São_
de
eficácia l_imitada, porque
é o legiSlador --o'rd.inário
que lhes vai conferir executoriedade plena, -med.iante leis complementa.- .r~. QU ord_i_n,;§.r"i a~
i nt~__ grativas.
·
~-I' -• _·-~·-.,•

4

•

•

._":,! _• •-

~ ~-:?'".::::

.·""•- •.-•

~

•

A__ car~ç:t~j- j,z_açã_o _ fundamentar das n_ormas .cons1:i_tu-:-c-ionais de princíplo' insti·tut i YQ_ eS:t~ iiQ fa.to: de- i ndic_aretll uma Jegislação futura que lhes comp,ete a
e.f i cá c i a e _1 hes dé esfe-t.i v a
ap 1 i c_açãc .
·
As de prin~i~io institu'tiVo_ têm _conte:údb- Organi;:z:at-fvo er _re'gula_tivo ·de-·õrgã"Os
·------e:- __ entidades,
respectivas
atribuiyões
e
relações.
Têm, po1s, natureza or~ani
za:t i va; ~ sua. função pr 1 mor-_dial é a de esquematizar a
O_rgahfZáÇãO, ·_ cri~ü;ãoOú
lrist'itufção .dessas ehtida- de"~oü-ôr-gãos_.- -

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

.. '.- ._.

AS- norrri_ãs i mpos 1 :t .i vas

estatUem a obrigatoriedade
-de o~ legislador _emitir uma
iei,
· _compl'ementar
ou
ordihária-. na -forma. condi~-ções
e
para·
os- ·- fins
previstos ..

~~

....

'.'

..

•.•.

_o

destinatário do comando
emergente da norma cons~ i t_ucional
referida é o propr1o
legislador, ·a que -se ii-npôs um
víncu19 -de. natut"eza pol í.t1cojUr-í dica traduz_ i do no dever
coriS't'itLiCfonal de le9'fslar_.· ~~3.

Pretende--se,
por 1 sso mesmo,
com _a _Rropos_iç_ão em tela.
adimp1ir a o-bri9EfçãO constitu-

DIÁRIO PO CONGRESSQN/\(;IQNJ\1; cSec;ão II)

Quinta-feira 6
ci ona 1 mente

·;

gresso.
4.

.tliJOSt~

ao

Este substitutivo -limlta-

tuir o- Conselho de Comunicação

Social,

prescrevendo-lhe

e

o

modo

a

de seo

funcionamento, além de estipular regras de competência que

de 1 i m1 tem o campo· de sua a 'tua·.:...

ção material.
EinerQe~
nít-rcto:--desta Própo~
sição,·ocaráter auxiliar do

Conselho,
inVestido de atribuições.-opinativas e de asses-

soramento
técnico do Poder
Legislativo. Resume-se ele, em
sua

função competencial, _a aór-gão aux i 1 i ar do

tuar como

Conºresso Nac1onal. Não d1SPõe
de podeN:fs deCi só r i oS".
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ESta Propos~ÇãO:,_ finalmente---:- re~·rme de urgência-. a· parecer
dota o Conselho de uma lnf·ra- dado, ainda, como V. E~a disestrutura técnico-administra- se, em primeiro turno, conclutiva, representada por sua Sé- indo -pór~ ~--um·-subst ftut 1_~o. é o
cretarja_ -Executiva, que lhe Que s_erá apreciado i n 1c i a 1 menpermrt--frá desempenhar, em ple- te pelO Plen-ário,_ salvo pedld6
nitude. as funções para as de preferência para o _projeto
quais foí instituído.
inicial.

Con-

se,· de modo objetivo, a insti-·

composição

Dezembro de !990

embora

seja necessária a sua prév1a
audiência, sob pena de nulidade, , nos processos de outorga,
renovação de concessões, permissões e autori~ações para o
serviço de radiodifusão sonora
ou de sons e imagens.

-sa·l i das -Coiiii ssões, 24 -de aDe modo q·ue vamos examina r o
gõsto_de 1989.- Cid Sabóia de subs_:t i tut i vo da Comissão de
carvalho, Presidente
- Edson Constituição, Justiça e CidaLobão, Relator - Meira Filho - dania, nos termos em que foi
Hygo Napoleão - ~oão Menezes - elaborado e depois', então, se
~amil HaQdad- Mareie
Lacerda houver pedido de inversão- _e
~ (Abstenção) -Marco Macie1 esse pedido _for aprovado, se
Ronaldo Aragão - Odacir So"ares comei;:ãrá_ a examinar o· projeto,
- Maurício cor·rêa (Abstenção) porque está em regime de ur--car·los Patrocfnio.
gência; normalmente-não_ seria
assim.
O SR PRESIDENTE (NelsOn Carneir•õ)- Passa-s_e à discussão
o Sr. Ronan Tito- Sr. Presi~
do projeto. e do substitutivo dente, peço_ a :Pal_avra pela o_rem turno único.dem Para um ·esclarecimento. o sr. Cid Sabóia de carvalho- Sr. Presidente, peço a
pa-lavra para··oiscutir.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) ~, Q nobre Séhádor levantou uma ·questão de _ordem ·a
qoe·eu respondo. Tem V. Ex~
uma que~~ão _de ordem?
·

O SR. PRESIDENTE ( Ne 1son Car·neiro) -Com a palavrá·o·nobre
5.
o , substi tut i v·ó' prove o senado'r--Cid ' SSbôia
de
·o sr--. Rónci~ Ti to - Nãõ.. quer9 _
um esclarecimento.
-Carvalho.
Consel~o de Comunicação Social
de me1os e recursos que lhe
O ~SR. CID SABÔIA DE CARVApermitam exercer, em toda a
O SR,_ PRESIDENTE (Nelson CarCE.
Para neiro) -Pois não.
sua_ latitude, a competência: LHO ( PMDB
dtscut1r.)
Sr. Pr8siderite.
que agora lhe é deferida.
Se !i~- Sen-adores,
quero i-nforO SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
inic'ialtnE!hte; ··que este Pela ordàm. Sem reviSão do
Sem . esses poder és de ·caráter ma-r.
instrumenta 1 • · reduz i r-se.~ 1 am a projeto do Senador Pompeu de orador:) ·-~~ __ sr.~ PresJdente,
nada as atribuições·de ordem Sousa· tramitou na Comissao de está n·este momento em regi me
institucional outorgadas
ao Constituição, Just'i'ça· e· Cida- de.
u_rgêncf a
a votação doConselho.
-··-·
··
dania
e
f6i aprovado com sunstitutivo. Pergunto se posubsti_tut i vo. Como houve subs- deríamos pedir inverSão: em
Poderá· ele. assim, no desem- titutivo,
logicamente a vota- vez-do subs.t.itutivo, votarfamos o pr_9j'eto ._ _
'
··
- ·
penho de sua competência. e ç_~o t~r i a um ~egundo. t~rn:'?.
para a plena cõnsecução tios
En-i:ãõ, veja bem v_. Ex .a-. a voO SR. PRESIDENTE (Nelson Carseus ObJetivos insti1uc1onais,
promover audiê_n_c1as públicas, tàção estava ·ao me i o, port:~ue ne i r o) -- Po_de _ Depende do rereceber petições e reclamações já havia a votação do substi- quer i menta de V. Ex .a, _formu 1acontra atas ou omissões do po- tvt·; v o, prec_i sande somente de do por escrito e aprOvado pe1o
_ -~---der pública e solicit.ar o de- ser renbVàda. 'Quando O· Senador Plenilr:io. _
poimento de qualquer autorida- Edison Lobão, ----comâ re·lator,
0 SR. RONAN TITO- Sr. Preside ou cidadão, na área·- dos 1 e vou o pr-ocessado do projeto
serviços de radiodifusão so_no- de le-i e,· -n-a campanha "éleito- dente, envfarei à Mesa, ·neste
ra"l e-m que Tritérve i o. não mais -inSta-nte;· '-o__ r9querfmento de
ra ou de sons e -imagens.
te~e tempo d~ comparece~.
nem fh_verSão, pedindo _q-ue se colO:..6. o sUbS-titutivo não inclui, o proces-so",- nem os acrtos do qllé em vota_ção o projeto e nãb
--- · -na composição· do
Conselho, projeto de lei__ fOram devida- o substitut.'ivo.
esta ou aquela entidade pro- IT]ente encontnfdos_.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carfissional ou eclesiáStic~. eis
Assim, a _votação já se consu- neiro) - A Mesa a_guarda_o reque, sobre estar privilegiando,
inconstitucionalmente, mara termi nat i vamente_ em 50%, qu-er i mente _de v. Ex A
certos setores da sociedade, fa 1 ta v a a confirmação_ do seessa inclusão estaria subtra- gundo turno.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
- sr. Pr.es Ld_ente_, eu havia peindo ao Congresso Na c i Ona 1,
Quero indagar ~ v. Exa, _sr. dido a -palaVra para·dlscuiir.
esse, sim, o . legítimo representante de toda a sociedade, Pre_Sidente~ em que pé estamos mas, nesta . h i pÕtese, vo.u aafunçãopolfiica que lhe é aqui~ agora; quando a urgénci a guardar o resu1 tado, ·para sainerente. De outro lado, o in-- é-- requerida: Desfaz-se a vota- ber o oue vamos votar, se o
ciso 1 _do art. 4~ do substitu- ção ·do primeir_o _turno da co- substitutivo
ou
o prõ}etó
tivo ora apresentado convoca o missão de Constituição, Justi- orfgínal.
Conselho a ouvir as entidades ça e Cidadania?
O Sr.
Marco Maciel
- sr.
civis 1nteressadas, assim como
Acho_ que surgiu agora um pro- · Pres 1 dente, peço a
pa 1avra
o inciso l i ! insta-o a receber
e exam1nar petições, reclama- blema de Ordem regimental e eu para discut1r o projeto.
ções e _demais manifestações de gostaria, entãc, de ter, antes
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carcidadão sobre a matéria. Sem de discutir a _matéria, uma poprivilégiOs a este ou aquele si-ção da Mesa relativamente a neiro) -_Temos Que votãr, prigrupo, consagra-se, assim, o esta questão.
meiro, o requerimento, ~arque.
se prevalecer o projeto, V.
Conselho como uma verdadeira
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- Ex~ discutirá o_ projeto ou se
arma democrática, à disposição
neiro) - A .Mesa -esc1 arece a V. 1nsurgi rá contra o requeride toda a cidadania.
--------Ex~
que, estando·a matéria em menta.-1
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Sr.

Marco

Maciel

Sr.

Pr'esidente,_ t-ómo õ ·suStitutfvo,- _obviame_n::te, c!i:z: respeito à

matér1a, que" é igualmente ver.:.
sada no projeL~. tenho a im-

pressão

de

que

pode _operar :-s_e_._

~a

disCussão

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Não. Temos um_

requer_i-

mente para saber _sobre qua 1_
texto o Senado vai __ decidir .. os
textos são di versos. Preferen~_
temente tem-.se que
decidir
a
preliminar, -·qual· deles ~o Se-nado i rã apceci ar. se. ___ reJeitado

o projeto, passar-se-_áA ·então,
ao ·subst i tut_i vo. v. E_~ pod_erá
a_té impugnar o requ_errmerito.na

hora

em

votos ...

que

for

posto

a

o sr.- Marco Mac i e 1 - Eu go_s_tar i a de_ ___s_abe_r:_ __Qe___ v _, Ex~ s.e
o
requer i menta Já cheÇoü- à Mesa-.

O SR. PRESIDENTE

neiro)---·J.á.está
ser 1 i do.

(Nelson Caraqui
e. vai

o 'sr. Marco Maciel

Então.

gostaria de encaminhar a
ção--do requeri'me_f11:Q_,_--_-

O SR. PRESIDENTE (Ne1s_on

neiro·) - Oepoi_s_que _ f_or
darei
a palavra a v.
(Pausa. )

vc~a

Carl ido

Ex'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)_ - Antes_ de __ .cQnceder -- .a
palavra
a v. _E.x>r, nobre Senador Marco Mac1el, para
discuti r a ma tér ta. eu a concedere i
ao no.br:-e Senador C i á Sabê" i a Qe
Carvalho, que tem_pr_eferénc1a;
S. Ex"- deixou
de_ falar,
por
ter a Mesa i nfor_ma_do errac;l_o.
O
requer i menta,
pe_l a
forma
regimental, _só será
exami.r:'laOo
ao
termo
da _di_scussão, r_ã.z_ão_
por que v. Ex-"" tem ·a
pa 1 avra,
para
di sc_ut i r . _tod_<;~_ matéria,
assim que o no_bre Sen<;lidor Sa_bóia d~ _Car:valho_;- o fi~er-. Xte-:.
pois que toda _ruat~ri_a {or _d_iscut i da
por_ V, Ex s, será su_bmet i do a votos o
re·quer_i mente
do nobre Senador Ronan T.i to.

Concedo
a
pa 1 avr·a
ao hobr_e
Senador c i d Sabó i a__ d_e
C_a r:_ v _alho, para discutir o projeto e
o _subst_itut1vo.

O SR . CID SABÓ I A DE ·cARVALHO
( PMDB - CE._ Parã _dTscit 1 r.) . ~
Sr .
Pres i óen-te,
Srs. Sena-dores, estamos -di a_nt_e__ de: ma t.ér.ia_
da maior r_elevância.
Esse
Conselho dé Comunil;:;.ç!çãó
Social, previsto·_no
art,
2.24
da
ConstitL·ição, ·é dp maio_r_
importâncta. e é u_ma_ exigência
da. sociedade brasil_ejra.

O Senador
Ponipe\J
de
SbüSa_
preocupou-se, s_obrema_ne i r a,_ a
respeito
deste
as_s_unto e fez
uma propositura que, na Comissão de Const i t_u_i çã_O, Jus_t__i ç;;;. e
Cidadania, teve um Substitut-i-

v o, __ de__ au_tor i a do Se_nador Ed íson Lobão , . aprovado -em prime i c.o -tur.no.
Depois;
vem.
não
mãi_s ___ s_e_ con.sümai1d6 a Segunda
votação, o segundo ~urna.

·Q

pr_ói~.t9 or.i g:i na l

çl i

z:

''Art.
1 2 Fica institufdo
õ Canse lho de Comun i cac;:ão
S-OClal. como órgão auxi l1ar
ao- cor;gres·so Naci ona 1_, na_
forma
do
art.
224
da
~o-~st i _tu i ção. "

-É .botri C!ue_ fi-que bem patente
que esse
Conselho
funcionará
na mesma condição do Tribunal
de Contas da -União,
isto é,
atinente
ao Poder Legislativo
Federal. Ele _fica_rá
comq, um
órgão pertencente ao Congresso
Nacional, segundo a propositu~
r a do Senador Pompeu de _Sousa.

§
1 2 O ConseJho de Comunicação Soe i a_l terá as
seguintes
atribuições
min1mas:
~Note_m "que se procura aqui , de
pr-incípio, determinar o mínimo
e nã_o o máximo.

"a)
.subsidi.ar_,
o-Congresso Na c i o na 1 er:n
su.as
f.unções__ de
detectar e Clenunci ar _ o
de__s_cu_mpr i menta
d_os
diSpositivos constitut'i afia ;-s exarados nos a_rts.
220 a 22_4 da_ Cons i: i tu i ção;

_p_)
aux1 i 1ar o Congresso
__Nac1ona1 _na elaboração
e
at.ualizaçãQ
da
leg1s1açãp
complementar
necessar1a
a
plena
compreensão, aplica_ção_e.cumprimento dos. disp_o_s_i t 1 vos
cons ti 'tU C 1 o na i s
que se referem à
Cornun i ·ca-

__ ção.-S"'ci,a 1;

'c)
ote·recer
suporte
_técDJç_p__ ·e_ pol ítrc·o ao
Con--gres-scr--:-:.: N:ãci ona 1_ em sua t~
_L".efa constitucional
de
a-Pre_ç-i ar, em pr'ª-_zo háb; 1 ,_ õs
a_t.os __ dQ Poder Exeç_vt i v o;
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forme
do
art _. 223 ~ §§
1~.
2~
e
3~.
exercendo,
subseqüentemente,
a supervisão- e fiscal ização,_de _sua
1
exe61,Jção. '
_
=
·
ç"-

na

Traça
ainda
o
projetO, sr.
Pr:-es i dente, as outras
funções
m1n1mas
desse Conselho. Mas o
principal é notar as
di_ficuldades
em
que,
d_e
qú_ando em
quando, está-se ~ncontr_a_n_do ·a
Câmara
dos
DeputadoS,
como
também o Senado da _Repúb 1 i c a,
no
exame
dessas projetas que
v1sam autorizar_a renovação Oa
concessã_o
de
canais__ de rádio
e televisão, princfpafmente nõ
momento
em qu_e· isso esté Cor-rendo à sol ta, sem que o -con- _
gresso Nãcional tenha um organismo capaz de ãmiudar o
exame.
de ter _.;ls i_nformações devidas, de di_ligenciar,
enfim,
de
apurar
aquílo que é altamente necesSário para- um ato
administrátiVo de tanta importância,_ d_~ perfnissão,
autcirfzaç?o ou co_nce_s_são.

Já disse aqui, em outras oportunidades, sobre a gravidade
disso que estamos fazendo,
por força da Co_nStltuiÇão
Fe-·
dera 1 • mas sem contarmos com _o
6rgão · a_uxfl i ar, como_ este
que
está
sendo proposto pe 1 o_. ?ro-:jeto de Lei do Senado Federal
n.il:_ 5, .de"-1.989.
_Na
j ust; fi c-açá o.
-ô sen.i:idór
Pompeu de_ SoUsa explicou algumas
das raz-ões bás féas Par_a. a
constltU_ição desse Çons.ell}o.
Diz S.

ExA: ..

:•rmaQin.;I:V_a-se.
Q_ pr_itic-fpi o. um Conse1 ho
Naci.ona1
__- de___ _çomuni cação. que" ti_ v_esse·
autonomia para
exercer _ as
·-:tarefa·s ácima.
nos rfió1deS
--da "FC_C" -ame r i cana.
o·~· que
:se. obteve, do_ j ego de for_-caS ·nã Assembléia_ Nacional
- êonst i tu i nte, - no_ ent;;it'lto,
_ foi a pr·evi são de um
órgão
auxi 1 i_ar
Qo
Congr_e:Sso Nac-1onal, C!ue riãó teria
funções e_':(E}CLl.t ivaS, m~-~-- d~ _asses.sorament.o
ao
P6Qer
Legislativo."

d)
reç.omendar;ao Çon.;. -gresso Nac1ona·1
medidas
e
atitu.des, de caráter 1_egislatiyo,
ou __ :-~Jõl_itico,
que
t _ -bein 'eS--te -o eSpii'~ít"O do pro..,.._con_tribuam para uma _melho_r
--comPreensão,
aplicaÇão
e j e_ to
d_o
SenÇJ:dor .. ~ort:~peu
c;ie
cumprimento
das
normas SOusa.
constitucionais contid_as no
:_ ~ _
_____c;::apítU1o
referente à Comuo s·enadOr Edfson Lobãq aPr:ti...;
nica_ção_.. Social.;- --- - s·entóü um substitutivo e
esse.
parecer
foi
relido,
ágora,
e) elaborar os pressu- di_.ante do -P-l.enáriçl, ROrql,!e.
isso __ já
fora
pÕstos .e subsídio.s técn1cos iriicialm,ente,
·e-operacionats para o est·a- fe.i to _perante a
Comissão de
~ustiça e Cida_pelecimento
·e
as Cons.tf·tui-ção,
JJ_ec~;ssãri as revi ;sões _per i õ_dania.
dicas _dos _UmLt;es e
critéO S:ubcstftuí:i\16 -"do sen_!:lábr E_r_ i os _,regu 1adores da apreo
ciação peno _ Congresso Na- di son -Lobão- - a·dvfrto aqui
ci ona 1 (;toS a.tos do Execut i- Plenário ·- ... muda substancialvo relativos
à _outorga e mente a intenção · dO-- SetJadpr
reno~ação
de_
conc~ssão,
Pompeu de Soüsa ._ o subst i tut ipermissão e. autorização
de vo é· diam-etr.al iit:êil"fE;l. oposto-- ao
_ ser:.v t.&os
-p~
r?d i op .i. f\Jsão projeto original, muito embora
--sono _r a e de so_ns e imagens.
o art. 1 2
não
traga
grandes
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diferenças no que se refere·ao
texto original.

É na composição do ConselhO
de Comunicação social que vem

a

grande divergência do Subs-

titutivo do Senador Edison Lo-

bão

relativamente

de lei do
Sousa.

Senador

O
art.
Presidente:

ao projeto
Po~p?U

diz,

-

de

Sr.

E essa s9ciedade, que liga ~u
eles 1 i ga o· apare 1 ho, é que deve
vir opinar, aqui, nesse Conselho ~a_R~pública.,
Discõ:rdO
fr·ontalmente_
do
S1,Jb$tit\.JtJvà, po-r -cons1o'e-rá-lo
r-est.r_Lto ao univerSo d,;3. terecomunicação, i inpeà-i ndo qUe-~ o
S~n~g_o
_e __ -=--ª_CiLm~ra colham uma
v1sao da socledade quando dq
exame do ;;3.SSUr'l1.9.
--

--po-r·-- i 550-,

ime-

-Sr. Presi.dente_, ·a
se votar uma coisa ou outra,
_não-·tendo outro caminho, _quer·o
cns-cütir _e_ me posicionar· contra o ~ubstitutivo e, nessaS
dUa$___UniCá.s biPôteseS, effi prol
do-Pr_o.)eto or-iginal dõ_ Senador
Pg1J1Peu __a~_ sousa.

um representante dg

--o Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, peço a palavra.

I 11 - um representante da
categoria profissional dos

O SR. PRESIDENTE ( Ne 1son Ccú_;;__
heíro) ---Com a·palªyra o nobr~
Senªdor Marco Maciel, que Ja
havía pedido an-tes._ · ·
·

O Canse 1ho. de Comun i caçá_ o

Sociãl compõe-se de:

I
três representantes
de empresas concessionárjas

de serviços de radiodifusão

sonora ou de
gens:
II

-

sons

e

categoria profissional
radialistas;

-

dos

art1stas;
IV

-

um representante da

categoria dos
especializados

fusão;

jor~plistas

em rad1odi-

v --- um representante dos
engenheiros de televisão;
VI - um representante do
Ministério das
Comunicações;
VI I -- um retfre-sentante da
indústria nacional de equípamentos
-para
radiod1fusão."
Este. ~Sr.
Presidente. é o
ponto crítico do substltutivo,
porque deixa o _Conselho intei~
ramente localiZado no universo
em que ele existe.
Entehdõ que· o·-c-onse1 ho deveria ser formado pelos mais diveross segmen~os da sociedade,
pessoas das mais diversas atividades que _viessem aqui ·as':"
sessorar o Senado, não com a
visão do meio,· não Com a visão
do empresário, não com a visão
do empre~ado da empresa, não
com a visao do construtor dos
equipamentos da empreSa. ESSa
composição dev~ria_ sair_ int~í:
ramente do universo da telecomunicação, para ter o segmentO
da sociedade, _a dona-de-casa,
o operário; enfim. ~~família
brasileira, Sr. Presidente, é
que precisa ter _voz nessas
concessões de televisão, principalmente agora quando não há
mais censura.
Não adianta discutir. A Constituição não autoriza ce.nSura
alguma. A única censura qUe
pode ser exercida é a censura
pragmática do televiSor deslí.:
gado, do aparelho de rádio
desligado.
E a censura direta
da sociedade brasileira.

o Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, cedo minha yez ao Se~
nador EdlsDn LobaO.
O SR~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ~V. ~xA abre mão da
pala v .r a _em_ favor do Sen?~dor
Edi son Lobão.

J)ezcmbro de 19.:.9,_0_ __,_---'7'-:7"'8"3
acabou senO o
conduz_i_ do___ _,__ao
plenário do Senado-,- ã-p~dido
dos serJadores, _cte acordo com_o
dispositivo 'regim~~tal. Aqui,
no· plenário 66 S.!;m:ado, fPT :_a-:
presentada uma emenda pejo Sen·ador Vll:l"so_r;('Mãrt'iris., "introdu"? indo _ _=-ttra 1-s- -~um _ÇomJ::mn~-nte nõ
Coflsel_ho-.- fo·; _ tudo _.Q'Ul~rnt_o '"o
P-1 e'nár- 1o dº-~~- seità_dq, _ ._áçhà-ú que
dever-1ã fazer ·e·m-r'~li3.Ç-~P, j_?_ ~~o
subst 1 tu to
e
nao .ma ís ao
projeto.
O pl"'ojeto, _pelâ.-Próprlã-'09si gnac;ão
_dâ
-~ _ni_ã t~.r i a,
tranSformOu-se,- flum- ·sut?s-t_i~tu'!: i-v,o, que o Senado ---ace1tou, em
pri nc."ipi o, ·apen_as ·acf-e!s"êentand_o _uma errrende .
Então. penso ·que se trata. agora de examina r á emend"a do
Senador v.r; lson _Mar-tinS, porque
aprovado está o -$ubs.t i tut_í v.o.
Acredito, Portanto, que não
se trata nem se permite a inv_er~ão da- pauta ou dã ot'àem Oe
votação _er:ftre __"projeto e- subs_t i tUt i v o__. __

o Sr. Cid Sabõia de carvalho
--Permite-me v:_ Ex~_ vm _?l,par _ tet
~p

nao.

SR.

EDJ~ON

LOBÃO

- Pois

ô sr. Cid Sabóia de Carvalho
o sr. Edison Lobão - sr·. Pr-e- - Já lev;3.n"!;g_i uma -.-~e~:-~~.o ·- de
s1 c;len"te,- peçó a pa 1 avra CO-'n_';> ôl""dem ---não sei se V, E:xt: es~
taYa_' preús·ent-ê '-=:--- exa't~rrrente _ ~?
Relator d'? projet-o.
bordando-- este- ãSpecto, como
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- dever-íamos-- proce-der, _porqUe
neiro) -.tem-a p_a~avra V. Exa __ i nformeL_ à Cas-Í qu_e.. o ·subSt_itutivo_oe __v. _;:~. J.á._estQ.'(a ?~
O SR. EDl:SON LOBÃO (PFL-' MJ.. provado;_, _ _ern prime_lr_Q_ turno,
Para diScutir. Sem revisão do pela Comissão_de Const"ituição.
orador.) __ ~ Sr. Pre§idente, Just:içQ e Cidadani·á. Ind<;l.g_Uei
srs:-~~Sénáõore$ ~ -- a
inicia t í v a
óo- --senadOr POmP,eU de Sousa dé g~b--~~~~-~e~n~,~ aR~~-mifT~~- ~~;~g~~
régú i"_amentaçãô tiO dispositiVO cOmo- eSSa -·-matéi'-ía Chegãva·_-~,_a
6onsti_tuciona·1 que -trata_ da Plenário -:nesse _r~gime de_-ur-criação do CoflsélÍ'h) de C"Õmun-;- gência, porque. pata mim, haum-.--. ·ç.onfl i to d~.. ordem
cação Soei a 1- é - 1 ouyáVel . ú' vfa
projeto_ foi ~xª~}nado ~a _Co~ t--egimenta'1' .. Antes de _e_rj_tr:-_ªr i}o
misSã_o de constituiçãg, Just.í- mérito,-- que foi objetó-da miça e Cidadania exaustivamente. nha c:liscus·sã_o. preocupei-me e
-A 1 i
permaneceu por mui tas e 1evan_te'f. __ 9s__~a __ que-Stão de or-muitas semanas e, afinal, ·a dern, que f:oi devi.Çlãmente re_s_comissão aprovou, p_enso _ que pbfi'd]da pela_ Pr~_Sidência, en""'"
por ~:-rnan_l mi dá de. ó _subst i tut i- tend.~J)do -"Ciu·e estã-- tudo r9aber_v o ·_que__ apresentamos.
to,
tanto o projeto _çomo o
substitJ..Jt1vo. e foi. pE;!-didQ a
''O~ S"!:JõS.t""i'üffTVQ. 81 ter a o:---Pr9~
rnver_são, para_ se vot~r. pf'ijé1:.ó enr fnuito_s pontos. notada- iileiro, o prOjeto ... origihal
e,
mente
n~ ------ _cç>ITJpos i ção
_do depot~. o subst_itutivo_._
cons-e1h6-. E_ que_ o projeto _;n·;O SR. - -EO!~S1!N LOBÃO - Eu não
ciã~
atribyiçj".-_ao Co[lselho p·o·~
deres quase que_ superiores-·aos estava pres:entB, Sen'aóor 'Cj,d
Sabóia-·Çle-·c·arvalh_o,- mas tenho
do _Congr:--~sso Na c i _o na 1 _no exame
impressão Cf9."oue·: ·com aS -_i-ndeSsa.s qu-es tõ~S ~-Çjê -- co,nçes~ãq
de r''ádio·e téleVisão.-0 Su_b_s_~ formações novas que eStou tra~1-futivo ~P~o_cpra
1 imitar_~- o zendo, .a Mesa poder i a __ceyer __ .a
Conselho aquílo que_ deve ser, sua_ -posiÇão, RQ~que. o-··substiou seja: um órgão auxiliar do tut i võ_ aprovado está nà comi-~
Congresso Naciona_1. Pelo subs- SãO c;le Con$títuiç_ão. --JúStiça_·e
titutivo~ ·a CónSéThb
não ·vai Cidad~hia; -~1e veio a pl9nario
s06fepor-...::·se -às f!Jnçõe~ e atri-: apena~, por __ requer-i me·ntp_ de 1 O'%
(çl~z
_por cento) -_-dos
srs.
I;?~ i c;<?.es :do cç-!1gr$~.sp- N~C i onQ. 1 _.
Senãdores ~ _ . E Q que aconteceu
AprovaDo na-COmisSãO de Cons- no _r;üê_nário: 'foj -r~j~itªdo_,
tftuição, JUstiça e _C-idadanià,- f-oi aprovado? Não_.: recebeu: umã
que tem efeito terminativo,
c
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emenda,

emenda.

exclt.Jsivamente

uma

Assim, o que devemos examinar
é esta emenda, e mais nada.
Nenhuma
outra
restrição o
Plenário apOs ao r;,-rojeto; ape-

nas

apresentou-

uma- eme-nda-.

o

que vamos discutir e votar é a

emenda do _Sen~dor Wilson Martins, porque aprovado está o
substitutivo.

Desta forma Sr. Presidente,
peço a v. ExA reexamine esta
questão e ponha em exame e votação apenas a emenda do Senador Wi 1son Martins

e

o pa-r-ecer

do Relator sobre a emenda.

Já
não se co~ita de parecer sobre
o projeto ou sobre o substituttvo e sim o parecer do Relator sobre a emenda do Senador
Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Nelson
Ex•

ne1ro) -A Mesa responde a

Car~

V.
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examina remos a Emenda V/ i 1son examinará tamb8m a Emenda WilMartins, oferecida ao substi- son Martins;_ se pref_ef'i r ficar
tutivo, porque era o Projeto com o· texto origina 1 , não terá
que
vinha
ao
exame
do razão de examinar emenda ofePlenário. Mas isso, com a ur- recida a um Substitu_tivo
que
gência e com a presença_ -em deixa de eXistir.
pl~nário,
não impe_de que também o_ texto
tnicial
seja
O Sr. Hugo Napoleão
Sr.
exam 1 nado.
Presidente, peço q
palavra
para discuti r.
O SR. EDISON LOBÃO
- Sr.
O SR. PRESIDENTE.
C.om a paP'resldente, não devo, não dese_j o nem posso debater com a lavra o nobre senador.
Mesa. mas me permita apenas
aduzir um argumento.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -P-I. Para discuti r.)-- Sr. Preo-úa-ndO
o projeto veio ao sidente, não desejo, de maneiplenáriO, -cofn ele' poderia ter ra nenhuma, à semelhança Qo
acontecido três coisas: pri- que declarou "o- nobre Senador
meira, ser rejeitado; segunda. Edison Lobão. discut.ir ou proser rejeitado o substitutivo; curar alterar qualquer tipo de
terceira, serem apresentadas, decisão que a Mes~. sobretudo
uma
ou
ma1s
emendas.
o cõm sua notáVel PresidêncJa,
Plenário optoU por uma eme-nda. tenha trazido à consideração
dos
pares
desta
Casa.
_O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- Permitir-me-ia apenas ater-me
neiro) -O. Plenário recebeu a a dois argumentos: um, de naemenda,
mas
não optou. O tureza pr_ocessua 1 e regi men~
Plenário não decidiU, não hou- tal; outro, de natureza fac~
ve votação.
tual, quanto ao mérito.

o .pedido de urQência, para
que a matéria fosse examinada.
traz ao exame do Pl~nário toda
õ SR. EDISON LOBÃo - Optou
a matéria, e não exclui desse por receber.
exame a contrib~J.içâo da Com_is_são,
através
do
seU- -o SR. PRESIDENTE (Nelson_ Carsubstttutivo. _ _Não
houvesse neirc)- Vindo a matéria ao
substitutivo,
discutir-se-ia exame do plenário o_nobre Seapenas o projeto. Exatamente nado r 1.<. i 1 son. Mart i n.s. o_fereceu
porque há uma contribuição d.f:l uma emenda ao_ subst_i t_utivo,
comissão de Const.ituição, Jus- mas não houve __uma decisão enti ça e Cidadania ClUe sugere um tre os ao1S_ teXtos-·pa_ra que se
substitutivo, esse substituti- declarasse oue_estava derrotava e a matéria são_ examinados do ou vencido o pr-ojeto fnlpelo Plenário, e não mais pela cial
e
56 _ preva1eci_a
o
Comissão em caráter_ term1nati-:- _sut;::>sti_tutivo. Esta foi a decivo, sob pene de o P 1enár i o fi- são. da Comi-ssão e, por isso
car com a sua competénci a res- mesmo,
houve
recurso
ao
trita, porCjue foi apreciado em Plenário,_
primeiro turno, pela com-issão.
O---Plenário está eXca.minando o
o Plenário deve di~er se man- recurso. Poroue foi por fqrça
tém cu não a posição assumida desse recurs.o _ QUe a ma "ter 1a
pe 1a Com_i ssão. Como se pode _deixou 'de ser term-inativa na
examinar isso? Tomando conhe- Co-missão, pa-ra ser de decisão
,
cimento de que existe um subs- do Plenár1q do Se_nado .. titutivo.
apr-ovado
pela
Foí ó rêquerlmento de urgêncom.i ssão.
cia - nem fo1 o recurso
que
Finalmente, o Que néSse mo- tr_ouxe o pr-ojeto ao e_xame do
mento se poderia discutir, se Plenário.
por acaso for acei to ___ o substiO SR. EDISON LOBÂO -Termino
tutivo, é a apreciação da emenda
do
senador
Wilson meu racfocínio, Sr." PresidenMartins.
No
momento,
o te,
dizendo o seguinte:. o
PlenáriO vaí decidir qual dos Plenário optou por receber uma
dois textos prefer·e: pode a- emenda ao substitutivo, porceitar o substitutivo da co- tanto, já d_i sse que nada tem
missão ou o projeto inic1a1,- itiãis a·-ver com o projçoto e sim
sob pena de submetermos o jul~ com o substitutivo. E. o _meu
gamento do Plenário à _decisão entendimento. O que vamos exada ·comissão, --o que seria uma minar, penso eu, é_ a emenda ao
inversão de toda _a·
ordem subst 1 tut i vo. Se. a emenda fo_r
regimental.
aprovada, será acrescida ao
substitutivo; se não for aproÓe modo q~~· V. Ex~ não tem vaçja,
preva 1ece
o
razão, com a devida v.ênia, na substitutivo.
sua a 1egação.. _A i nda bem que é
ó~-S"R.--PRESIDENTE (Nelson Carsó_ nisto que V. Ex..: nã_o tem
razão. V.- Ex~ não tem razão neiro) - Esta é ·a segundz parnesse episódio, mas estamos te, __ no.bre Senador. A pr 1me i r a
certos de que o Plenário, de- é indagar qual dos-dois textos
vidament_e esclarecido, optará é da preferência do Plenário
seja por um_ ou por outro. Se dO_ Senado. Se o PlenáFio preoptar- pelo substituttvo, então ferir o exame do subst_itut_ivo,
1

Sr. Pre_s i dente, entendo ;-~
gua 1me_nte que a emenda do nS'~
bre Sehador Wilson Martins nac
foi oferecida ao projeto original, de autoria do ilustre
senador Pompeu de Sousa_. 'E l.a
teve
sua direção norteada,
teve o seu rumo dest-; nado ao
subst i tut i_v_o _do em.i nente_ SenadÕr' Ed i so_n Lobão, e, cerno ta 1
deve ser apreciada e_ deve igualmente ser apreciado
em
primeiro, lugar o _substitutivo.
. Q.Uahto-~_à observação de_ mér-ito, _tenho_ a impressãO de -que,
ao mesmo tempo em gue o SUbst1tutivo Edison Lobao abre um
leque maior de atribu1ções,
também defere, Como deve deferi r~ . ao . cong_r-ess-o Nã.ci ena 1 c~rnara dos~Deputados e
Senado
da Repúbl1ca -matéria que é
de sua competência, não lhe
ret1 rando os p_ooer:-es, não 1he
re""t:-; r-ando a grandeza de, sobe·ra:namente, decídir sobre as
1 eis.
ouando -digo aue abre um 1eque, abre um leque. na oportunidade de dar acesso. de fazer
com que_ pesso_as representantes
dos majs diversos segmentos
soe i a is 1 i gadoS ao sete r _ de
comunicações passem a participar do Conselho.
E:t-.am estas·; sr·. PFes i dente-.
as duas observações que gostaria _de, discut1ndo a matéria,
trazer a_o conhec1mento desta
casa.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne1ro) .... A_ Mesa esclarece que
a emenda do nobre Senador Wilson Martins pode ser dêStacada, no caso de ser aCéftó o
projeto .do ilustre _ Senador
Pompeu de Sousa. Se tiver a
preferência, oode ser destacada, e, se houver pertinência,
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ou

-não

naquele

projeto. O exame da emenda não

é que condiciona a decisão

do

Plenário. A decisão preliminar

é se o Plenário -p-re-fere o tex-

to original ou prefere o texto
substitutivo. Esta é a decisão
inicial.
secundária

a

Passa
a
ser
Emenda
Wilson

Martins, que cairá se não houver um destaque

p~ra

que

~la

possa ser aprec1ada, tambem,
depois de aprovado, se o for,
o projeto inicial.

·

O Sr. Marco Maciel - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presi-

dente, peço a .apalavra.

o

Sr.

Pomp~u

de Spusa - sr.

Presidente, peçO a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne1ro)- Estou de-ixando para o
Senador Pompeu de Sousa. como
aut:or do projeto., _a oportunida de de ser o ú1 timo orador·,
para que S. ExA possa rebater
as criticas que estão sendo
feitas à sua propos 1ção .- o velho advogado está pensando no
advogado de defesa. _que é o
último que fala. Por isso é
que a Mesa está retardando em
dar a palavra ao nobre Senãdor, ao inquieto Senador Pompeu de Sousa. que já" gostaria
de ter falado. Estou deixando
que S. Ex~ reco.lha todas as
critlcas. para que. com maior
compreensão, possa fazer a sua
impugnação f1nal. S. Ex~ é o
advogado de defesa do projeto.
Por este motivo estou retardando em dar-lhe a palavra.
Estou deixando prfmeiro
as
críticas. para que S. ~xã se
pronuncie ao final.
Concedo a palavra ao Senador
Marco Maci e 1 •

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.

-sem revi são do orador.) - Sr.
Presidente, gostaria. em face
das considerações que_ v. ExA
expendeu,
de
levantar uma
questão de ordem. Pelo que me
conste, o que estamos_discutindo é o requerimento ...

O SR. PRESlDENTE (Nelson Car-

neiro) -Não. Ainda não estamos discutindo o "requerimento.
Pelo Regimento, será votado ao
fi n;a 1 . Depois de encer_rada a
discussão,
será
votado
o
requerlmento. Se for aprovado,
permitirá que se -comece a votação pelo projet-o.-_ s~ for rejeitado, começar-se-á a votação pelo substitutivo.
Por
enquanto, apenas está
dormindo aqui na Secretaria o
requerimento do nobre Senador
Ronan Tito.
V..
Ex .A tem a pa 1 avra, para
discutir o projeto.
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O SR. MARCO MACIE~- Sr. Pre- apresentou· _pro_j e to de 1e i . residente, se o S_enador Pompeu gulaffientando a matéria. Submede
Sousa
qu1ser
usar da tida à Comissão especffica, a
propos i çã_o t:eve, por __ i ntermépa 1 avra. , .
dio do Senador .Edis-on Lobão, o
·o sr. Po~qJeu de So_usa
De.- -oferecimento de Um substitutipois de ouvir V. Ex.:. Ouero vo, que foi acolhido pela resser_
i 1 um i nado
pelo
seu pect 1 va comissão técn1 ca-. Esse
_depoimento.
substitutivo, a meu ver, por
re-presentar o tratamento mais
_p SR. MARCO MAéiE~ (PFL
PE. abrangente da questão, mereceu
Para ~iscutir, Sem revisão dO a apr'o'voção do _Co 1 egi ado que
qrador. )
Sr. Presidente. anal i_soú. a__ questão. antes de a
Srs. Senadores, inicio minhas matéria ser sUbmetida, portanpa 1 avras
agradecendo, ent_re to. à discussão e_ de 1 i beração
desvanecido e sensibtl izado, a do senado.
·
gent11eza do Senador Pompeu de
É evidente,
sr._.Presi.__Qente.
Sousa em ceder a_ oportunidade
para' que eu pudesse fa 1 ar, conquanto se _concorde que o
discutindo a matéria antes de nobre autor, SenadOr Pompeu de
ouvir S. ExJ:.
Sousa. teve os melhores propós1 tOs ao ofiirece·r b projeto à
Sr. Presidente, Srs. Senado- con::fi de ração do Senado, .a mares, é inegável que o problema téria~_ pela sua complexidade,
-da comunicação social no Bra- deve despertar, como está 9essil e no Myndo adquire vita1 pertando, amplo debate, ampla
i mportân_c_ia
para a vi da das discussão. Era proposição até.
modernas sociedades.
assim penso. Sr. Presidente-.
que deveria ser d1scutida não
- Não- .fof por outra razão que sob pra:zos _eXfguos de matéria
já se disse que_graças ao pro- em regime de urgência; era magresso da microe1etr6ntcá per- téria para ser discutida, ·quem
mitiu, por sua vez, -O grande sabe, sem as limitações que o
progresso da informática. gsse Regimento impõe. por: _se tratar
progresso. de alguma forma, de proposição já em reg.i me de
transformou a faCe do Mundo. tramitação especial.
Vemos hpje que a sociedade da
com~nicação provocou ·uma revo~Senador Edison Lobão, autor
lução multo_ mais intensa do do substitutivo, ao justificáoue a revolução comandada por lo, faz uma afirmação, que
Gutemberg, a revolução de na- gostaria _de lê-la, para qu_e o
t.ureza gráfica.
--·
Plenário
sobre ela pudess~
refletir. Diz o Senador Edison
:Hoje, estamos assistindo no Lobão.
Relator
d9
Mun~Q à reVolução de
natureza substitutivo:
eletrõnica. que está produzin"Conquanto
se con-corde
do, em termo~ qual 1ficativos,
repercussões infinitamente suc.om o nobre Autor_ em grande
perior·es àquela da revolução
parte de sua percepçAo da
gutemberguiana.
matéria, entende-se, ___também, Que â forma que -deu ao
-Dentro desse _quadro. sr' Pre-texto -ler;jislativo em multo
sidente, e no· bojo · dal nova
limita a autortomü3.-que este
Constituição que acabamos de
órgão deva ter para _pbd.er
pro.mulgar, veio, como disposidesi ncumb1r--se · de süa's tarefas e cotnpetênci as. ·o Setivo constitlJ.cíonal, o art.
2:24, qúe dispõe sobre a
cr"ianador Pompeu de Sousa -ao
ção de um Conselho_de Comuni-expressar. em texto j urí d_i·cação_Soci_al. Esse dispositico--, o" conceito cOnstitUciovo, cóm·o se sabe, não ê _autonal de "órgão auxiliar",
aplicável, é carente de reguopta por de-ixar de atribui r
lamentação, pois é o que se
ao Conselho algumas funções
depreende da leitura do refeexecutivas que- em muito a:..
rido -prece1to
cita o art.
1 iviariam a desnecessár5ã
224 -ao dizer:
sobrecarga imposta às casaS
Leg-is__l_ativa_s_." _
"Para os efeitos do_disSabe v. Ex .a. Sr. Pr.es i cten.te.
posto _neste capftulo,
o
Cqngress_o ·
. Na c i o na 1 sabe_ o . PlenáriO_
que . . em
i nst.i tu irá._ como órgão au- conseoüênCià · dà
nova Cõhst 1xi 1 i ar. _o canse 1 ho de Comu- tuição, novas atribu-ições foram
comet i'das ao" Congr·e-sso
~icação Social. na fOrma da
Nacional. Isso está· fazendo
lei·--"
co·m que o Congresso- Naci o na 1
_\!'ê-:se, Sr-. Presidente, C!Ue _se depare freqüentemente com
enorme · ·quaht i da de de 'propos iesta regra, este
precei~o.
esta
norma
constitucional ções, sobre cuja de 1'i oeração
pressupõe uma lei, embora não tem que se manifestar em prazo
formalmente complementar. que relat1vamehte- exíguo.
o regulamente, parã QUe venha
E o que· C::b-1 1ma o Senador Edi.a ter vida plena.
propor o
soh-- L.obão - ao
Sobre o assunto, o Senador substitutivo? Me1~or discipliPompeu de Sousa, como sabemds, nar a matéria ·e estabeleCer
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melhores condições para o funo Plenário,- -Cansei ente destas grande
profeta desse estudo
cionamento desse Conselho,~ fa- razões, não se
negará
a dar Macluhan, que foi
ch~mado
de
zend_o também com que, de a 1gu- -preferência
ao
suostitutfvo,
profeta,
porque, no_infcio dO
ma forma.
este
Plenário,
já mesmo porque está no nosso Re- funcionamento da
te l.evi são, ..
tão
sobrecarreQado, não tenha gimento
que_' a_ matéria obj'eto e.le cheQõU a adivinhar:-_ alQumas
que examinar a matéria em toda do substitutivo
e,
por
sso coisas
CIUe
ir:_iam. __ .aconteç_er.
a
sua extensão, em toda a _sua mesmo,
por ter sido-objeto de Todos esses estudiosos mostrainteireza.
_melhor análise; deve ter
pre- ram, de maneira sobeja, a
inferência regimental, deve ·ser,
fluência ·que os meí os: de comuDe mais a mais, sr. Presfden- Po-rtanto.
votada
antes
do _nicaçªo teriam na for~ação da
te. sabemos
que um Conselho projeto. Se---'0--SUbSfítütiVO não op_iniao.
na
forrnaçao
-do
dessa natureza, como um Conse- fot a-COlhido, o
projeto.
que imagi"l'lário-coletivo. -- :-_
lho técnlco, \li"sto que~ deli- continua
tendo
Vida própria,
beração é politica,_ portant·o o ·se-rá pos·teri ormente
aprovado.
Sou f~voráve1 ao projeto-do
Plenário, esse ~onselho deve
i 1 us t r e senador::_ __ Porm:::~eu__ de _SQuser,
obviamente,
provido de_ Por
isso, Sr:· Pres i dei"lte, ao sa,
pelas rãzOes que o autor
especialistas.
ou
seja,
de discuti r_ a matéria, já
gostá- dp _Sl,Jbstítutivo
exPendeu .na
pessoas
que
conheçam em pro- ria,
de plano, antes da vo;-ta- sua
jus ti fi caçã_o. .Ou ando s.
fundidade
as
questões_ ção da proposição, fixar
nos- Ex~ elabora.a
sua justificasuscitadas. Uma das marcas dos sas posfções em relação à pre- ção.
diz o quê? Que· ·gastaria
novos___ tempos, __ por
força
da fe-rência pelo substitutivo, _e que houvesse nessa Comtssão,
complexidade
que hoje o Mundo em relação também à necessida- que
é de~asseeysoramento, aPeconhece, é-a especialização, e oe de aprovarmos a matéri_a _que nas,
tao-s_omen"!;e
. PE!SSoas
dentro
desse campo
ninguém fOi
oferecida· à Consideração espec i_ a 1_ i 7àdas. ._Qy_~m
é e:sQeanal lsar -uma
pode deixar de reconhecer
que ão senado pe1a
ComissãO
que cia11Zado-- ·em'o- especialista é extremamente estudou
a
questão e que teve novela? ·Quem a
fez.,
qaen'l"-ii!
necessário.~·
~
"'"
como Rélator o Senador ~dison veiculou ou que-rn··a assfstiu? E
Lobão.
·
evl dente. ·quem sof~:e os efe io pr-ablema de comunicaç~:o so.. :tos
(ja
novei.e
é
Justamente
C1al é, por _conseguinte,_ques- Durante
o dfscu,..so- do quém a· aSsistiú. Entao,_este é
tão
que
demanda
uma aná ~ i se
Sr.
Marco: Maciel,
o
Sr. o es_peçié;l.1 i_sta __ par:-a anal_i~ar a
-Neiscm ·carnéif'o, Prei;fden- no\(ela.
-por .um conselho
que efetlvamente seja _composto por espete, defxa a cadeira da p~~"cial 1stas, Por pessoas que co·- ------s i dênc i a,
aue
é ocupada
Conversando Com o riobre s€nanheçam. friso, etn_ Ç)rofundidade
pelo·Sr. Iram saraiva,
1Q dor José Fogaça. o QUe
lastia matéria. Ao alterar também a
. Vfc~~Pr-es(dente.
mamos ·nesse proj~to _é que há
composição
do Conselho, o sea~enas_sete representantes
da
nador Edl son Lobão o fez tendo
o· SR.. PRESIDENTE ( rr:am:Sar~ i- comunf.dade.. Gostaríam9s que a
em vista esse objetivo, ou se-_ va) - __co_n·ceoo 'ªpalavra.
Par:'a grande maioria fosse de repreJa, fazer".com que o_
Colegiada -discutlr, áO r'iobre Sénaôor Ro- sentante~
da comunidade, porseja -~realmente .de especial is~ na-r-1 Tito...
que __ a comun ;-da de é
que
sdfre
tas, -de experts na_matéria.
diretamente os efeitqs da veiO SR. RONAN TITO (PMDB ~ MG. cUlação das notícias ê
da
Por
i.s~so; sr_. Presidente,- a·a, Para discutir. ·sem revisão
do novela.
disCutir a.matéria. -inclinou- -õrador.)_
Sr.
Presidente,
s·r. P'reS{dente e S_r-s -.-- Senadome. _ em meu . nome
pessoa 1 , e. srs. --SênádOreS.
venho
i ris isereia que expressando c senti- ti"ndo,- -há
mui to
1;empo,
num res, sinceramente, e falo
com
menta
do
Partido que tenho ~ tema que parece ficou como
um ãlguma·aatOFidade neste assunhonra de
liderar.
incli-no-me disco ·--quebrado:·
a influência to, a_nossa
Constitui.ção não
por acqlher o substitutivo do do~ meiQs
de _ comuniCação,
só
foi
muito casuístic~. mas
Relator,
_Tal
substitutívo
é principalmente da teleVisão, foi também reativa, reagiu a
mais. compieto,
mais adequado na
formação
.do
-imaginãrio todo um tempo. que a antecedeu,
aos obj et i v-os traçados. em 11- Cal et i vo.
Ql,.le foi .o terl)po_do regirlle _minhas
gerais, Pelo·art. 224 da
l_.itar •..,r Qo, ,regime
forte.
A
c.onsti.;tuição. em V1gor:
tOõôS~ ~de Certa .mane;--rã. Sen- Cbnstítufção passou a -rea:-gir a
.
,
timos i~so
nessa
eleição
e,
~udo-e também passou a tentar,
-Sr .. p_resi,dénte, ·por Se tratar_ quem nao -sentiu na pele é só a ·prever
tudo
aqui 1 o
que
de .matéria
complexa,
outr-os pegar o resultado da
apuraçãÇl achávamos estava errado no reCompànheiróS~- 9ostarã0 de ofee -ver-i ficará
que
houve uma gime anterior.
recer a sua contribuição·. mas, .. cgndução, por parte dã. ·te1evide plano, não _quero deixar de sao,
no -processo. A meu_ ver,
oUando senti isso. apresentei
fixar
essas
preocupações,
ficou mais evide-nte essa
con- emenda tió
senti do
ae
qL.ie
a
preoc_upaç-ões da nossa Bancada.
dução
ou _essa
formação
do Const l tu i ção bras i 1 e i r a _devecom relação ao projeto que ore imaginário coletivo na eleicão ria ser ~evista dentro do prase
dtscute
em
reg1me
de para
Pres1,dente ·da Repúbl iéa,
zo de Cinco anos. ..
·
urgência.
em Que foi
criada
imagem de
:determ.i nado- -candidato que fa-- -=Se
pegarmos
a nossa Const iSão ·e.stá.s, _portanto ...
?re-- lava. contra o~ po1 lticos-. con- tuição, no que tange a melo de
sidente, aS ..corts;_.derações
C!Ue tra
a-Política e ele é.um ho- coman1cação
so-c1al, nos _arts.
gostariõ
de
tecer
sobre
a rnem que ·não só _é
um Político 22"0, 221, 2.22 e 223
verificamatéria.
t.ípiéo· como_ também
filho de remos_ qUe a imprensa está aci_-PQl ftico,
netq . de __ político ma do bem e do- mal, está acima
b_esaé
já·;-.--·fa"ço __ .quest5~
de etc_. No final. o_p·ovo acãtou a ç:la lei.
fri s.ar que- a Bancada_ do . -PFL sua- menSagem.- _por·Que
queria
com assento
nesta
Casa opta Pt-atestar contra os pol fticos.
Ora, num regl_me democrá"ti.co.por dar a preferência, que
já Issq foi_ poss,lvel,
prim~1ro,
aí é o in:teressante - não pode
é regimental, ao subst-itutivo _com os meios .de_comunicaçao de existir
a
ditadura
da
do Relator • . aliás,
sufragado ruas.sa fa~endo
a
formaçao
do informalídade. Todos
têm- que
na ,Comi's.S.ão .a·:oue toi'.Submeti1maginár.~_o-_colet·1vo._·
estar
Sob' o domínio da lei. a
do, j us·tamer1te a Coniissão. que
1 e i tem que prever,
tem que
tecnicament-e opina ·sobre a maJá, disse também que france- 1 imi_tar.
téria
e, - ·conseqUErntemente,
Ses..
·~álémãés
:~
nor-:te·
·
pode melhor enriquecer adis- amerfc-anos
estuda!T) essa· ques!::1;1.tão.• a5§_1stimo.s, pela nossa
cussão no plenário.
tãÕ, e
a· Canadá· tenl
o
seu Con.stituiçao. a _uma aberrac;ão.
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Desculpem-me, mas não tenho
outro termo. O maior pOder hoje.
segundo os estudiosos~ é
justamente a·telev1são; ela é
a formadora de op)nião. :No
Brasil, ela tE!m vma· influêncja

muito

maior

~do

que em ou:ros

pai ses. por a 1gurilas rp.zões, · e
vou citar só a erimeira: o analfabeto, que nao sáDe ler,

que não pode estudar o questionamento das notícias,
que

não

pode

fazer

sabe ver e
formadores

cotéjo~

ouvir. Tambem
de opi hi õés.

ele
05
os

psicólogos, todos esses eSpecialistas que vão bOmbardear o
nosso consciente, o subcons~
ciente e até O inconsciente
das pessoas, eles, é clãro,
saberão usar muito bem essas
ciências nas quais se espec·i ã-

11zaram,

e

terão

muito mais

êxito exatamente junto àqueles
que têm menor defesa. Quem tem
menor defesa? Os que menos puderam estudar, por culpa nossa._ por culpa das elites, por
culpa dos governos. Nós é que
produzimos os analfabetos, ou
os semi-alfabetizados, mas estes é que são as maiores vitimas _da televisão.
Até. para
sermos justos,
teríamos que
colocar aqui que esse Conselho
deveria ter, na sua maioria,
constituído por ouvintes e assistentes de televisão, mas,
principalmente, que não saibam
ler nem escrever, porque estes
são
as maiores vítimas da
tel evi sáo ..
Às vezes, aqui queremos menosc_abar, menosprezar o poder
que tem a televisão na formação das mentalidades, na formação do imaginário. Mas ~ão
há como.
·

ainda Senador. meu amigo EdiS9n LoQão.
,Sr. Uutahy Magalhães - sr.

o

§

DUrante o dis-curso Oo sr ."
Ronan Tito, -o Sr. Iram· Sa~
raiva,
1Q Vfce-Pr~sfdente,
de f xa ;:r c ade i r a da
pres i~
-dênc f a, - que é ocupad_a pe To
Sr.
Nelson
carn"efro.

PT'esidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car-

ne i ro) -- o nobre Sen-aaor José
Fogaça já a ·navia pé-di do._ Darei a palavra a V.
Exa assim
que
S.
Ex .c.
termine
a
d rscus-sãc::;-.
O SR. uOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS.
Para discuti r .---s-em rev-i são do
orador.')
__ Sr. Presidente,
Srs. senador~s. dé uma rorma
ou de outra. o Senador Ronan
Tito tbcoo.
feriu os· pontos
que gc1stari a também de tOcar e
de ter1r nesta tarde,
no momento em_ que se Aíscu_te pro_je_to de tal envergadura, de tal
i"'!.Pó\tãncia.

Sou francamente favorável à
criação desse - Co"nselho;_ até
que em 1993 posSamos, a1 sim,
rão criar:-- ·gualque·r p~n~lidade
a telev1sao ou ao rad1o mas.
pelo menos, não proibir que
esta casa possa 1 egi s 1 ar.
Sr. Presidente. sou favorável
e encaminho pelo projeto· dp
ilustre Senador Pompeu de Sousa,
até pelas justificações
apresentadas pelo autor da emenda, o ilustre Governador,

3~

fe~er:-al;

à __

Compf?!:~e_

lei

I ~- regU1 a·r as d1 versões
e espetáculos pVbn cos~-·_ca
bendo 90 poder púb1 i co informar--sobre a riatUrEi:Za aeles, as faixas e:tãriEls a
que não se recomen-dem,
1 o-:
cais e horários_ em q_ue sua
apresentação se mostre 'i nadequade3::;
·
I I - estabelecer Os meios
1 ega is- que garantam-·? -~·~pes
sOa e à famiíia~a-PoSS1bi
lidade de se defenderem de
pr:ogramas óu -P"r0gr2ilnã"'ções
de _r_ád i p _e t~ l_ev i_são que
cpn-rrar,ie.m o __ -dispó~to___·!'l_o
ar;t. 221, be"m tenro· d?. prbpa·~;~anda
de ~·
pr_odutos,
pra-ticas e serviços··· -que
po_s·s;,.m - ser nOC:"Í\JbS _à ?aÚ"de
e aõ meio amb·ierite_._ ·
·..
--

4 Q A propaganaa·- comerc181 de_ tabaco, bebidas ai§

Antes de mais nada, registro
ineu maior e mais - enfáti_co _a.plaus_o à "i'riiCiativ_a do Se_n_2tÇl_9r
Pompeu__ ____ __d_!=!
So_usa.
registro_ o
CO_n_seqDe_nternehte,
não menos entuslástic.o_. .e ry~o
menos enfático aplaUso ao Senador E.dison _L_ob.ão, que logrou
_pr~por um SL!!=_tstitutivó._

coó1 icas, _ag'i-otOxicas·.- me- di camentos
e
terapias
"estárá _sujeita• a· ~é-~:t_ri_s:c:?es
1 ega is; nos termos -do i-t1c-ixso
II_. do. parágrafo ant_er i o r; . e- con'te_râ_:.- sempre- que
. ne-Cê's;s"ár'fo .: _àdverténc_i_a_ J~6bre os mál~ficios decorreM~
1:es de Seu uso'·:~-. - _,;:~-~

sr.
Pre_sidente, é p_r~ctso se
fá-ç:? Fiq-ui uma análise _e al__gumas
consiciéraÇões.__ O _c~p_ítul_p
V d? const-ituição, ·cujo título
trata da Comunicação Sociàl,
estabe 1 ece um conjunto ~.norrne
de fjrerrogativas que são atr-;buídas ao chamado Conselho" Nacional Oe ComunicaÇão'.

§ _5 2 OS inéi oS -de comumêaÇão so-ei a 1 _-nã_çi--i:fód'em, -q_;reta ou i ndi retame·n-te, sé r
- --Obje1;o de - -monopó1 i' o __ ··ou

0

O Conselho não é deliberati-·
vo, é consultivo; e .. deve. ser
consu 1 ti v o. pr,i nc-i pá 1 mente do
Congresso Nacional.
.

§ __ 2Q
É vedada -toda e
Quãlquer censura· de nãture±a pOlítica,
ideológica e
ãrtfst,ica.

Pt:'és5den1.é·. _peço a_ palavra:

Na Alemanha. Sr. -Presi_dente,
existe u~ Conselho, é um Conselho ttipart1te - um Conselho
do Governo,· um Conselho da co- -Caber á_ aó COhse_lho ~acional
munidade e um Conselho da im- 'de Comunicação controlar
a
prensa -, que rege,
permanen- questão relativa_ a 1 iber·ctade
temente,
atê onde a imprensa de imprensa e ao di r e i t'o · de
pode ou não pode i r . ·
iMf~r~ação.
·
Sr.
Presidente,
na verdade,
os arts. 220, 2:2"1 , !422 · Ef 2'23
da Constituição. ni:).da fazem, a
não
s_er .. _Çlbr i r
toda
. a
poss'ib11 idade.
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Dispõem os a_rts. _220,
a.a Constituição:

2~!

e

22.3

CAPÍTULO V

Da comunicação Sccta1
A-rt. - -2:20, A manifestação
.dq:;:-pensamentb, a criação, a
expressão· e a i nfoCniação,
.-áôb ·qu.a 1 quer forma, Processo ou veículo que não so-frerão qualquer . res"trlç?o.
observado o disposto nesta
Constituição.
§
1.1). _Nenhuma 1 e i conterá
di spos·t i v o que possa .cons-

tituir- embaraço à plena l.f-- berdade de i_nformação Jór-nal ística em qualquer veí. cul o de comt,.~_ni cação soei a_1,
observado
o disposto no
art. 5Q, IV; V; X,
XII1 e·
XlV .-

o 1; gopól ro:.

· ----.-

--

·§_ 6s;. A PL!blicação de veícül o nnp·re-sso -ae_ _comuntce;-ção -_1 noepenàe de n ceriça_ de
aUtoridade.
·
·
·' A_r-t;-- 221. A produção e a
pr()'grãitl2ryão das . 4i!l]_i S$.,9ras
de ·rát:fio e televis,ao .aten. derão, aos ·segui_ntes .J?.r-in_cTPios:
· _-:_·~·-~- __

· · ·.~:t · ~:·ptéfef.ênc;)a ·a.
Oades _educativas.
cas, culturaiS-e
va~;";

~fi ha_l iart-ísti-

fnfOr.:m~Ti

-·· · ·

_II .:- promqção Q.a _cul_'l;ura
na_ci_onal_ e r_e~gional e éstlmu 1 o à -próduçao i ndepend.~n.
te que objetive sua divU1_gaç:ão;
• ·
"'···-

__

-·!I I·_
·reg; ónãl i za~_o da
Pr_9dUÇâo CL!l tUT:-a.l .. art{stica e jornalfst1ca, conforme
:Percentua:rs . est-abe 1eci dos
em lei;'
·
;

'

_.. :; ••••_N~•··-'_.:..,_ • • • -.-~,··
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Ora, Sr._ Presidente, se o PoSem dúvida, esta é uma tese.
der Executivo já participou, Trata-se_de um ConSelho de esrenovar concessão, permis- por outros caminhos, por ou- pecialistas que fornecerá os
são e autorização para o. tras vias, do processo de ou- elementos em cima dos quais se
serviço de radiodifusão so- torga e de concessão de em1s- vai basear o CongreSso Nac1o~
nora e de sons e imagens, soras de rádio e televisão, nal
para
tomar
as
sua~
observado o principio da não há porque contrabandear um decisôes.
complementaridade dos sis- representante do.Poder Executemas privado,
público e tivo para dentro de um ConseTodos- sab_ernos qu_e Lml:.:-conSe160
esta ta 1 .
1 h o Na c i o na 1 de
Comun 1 c_ação, dessa natureza terá, pela. sua
força,
pe 1 a sua a_brang_êncj_ã_,
que é órgão auxiliar do Poder
§ 1~ o Congresso- Nacional _Legi s lati VQ.
_enorme~--~ poder
de
opinião
apreciará o_ ato np Qrazo do
pública.
art .___ 64 ,___ §§ 2.rJ. e 4,$1., a conHá uma absoluta incongruêntar
do
recebimento
da cj_a, não há senso algum que
Temos
aqu1 ~periência
É
mensagem.
possa explicar --a razão de -se mu1to d1fíc11 ao Congresso Naver um representante db Minis- cional ç_ontrar•ar as posições
§
2A A não-renovação da téi-- i o dâ.s ComUnicações ; nte- que virão desse Conselho Naconcessão___ ou
permissão grando um Consel~o Nac1onal_de ciQnal
de Comunicação, -embora
dependerá de aprovação de, Comunicação. que é auxi_l i ar do t~nha, quem Si?be, a poss i b i 1 i_no mínimo, dois qujn~os do Poder Legislativo.
_dade de fazê_~ 1 o; terá certaCoh~tresS:o
Nacional. em vomente, porque a Constituição o
A- m·eu--ver, essa contradição é assegura. Imagino que necessataçao nomi na 1 •
i nsanáve 1 no subs:t i tu-ti vo do riamente o Congresso tenha que
Sr. Presidente, _ao ler estes Sena_dor_ E di son ~obão.
estar em -permanente confl_1 to
artigos da'Constituição -F=_edecom o··-consel ho, que é seu órral, procurei mostrar o quanto
E- adiante:
Um repre~e"nt~mte gão -auxi 1 i ar, porque sempre
a questáo da comuni_cação so- da indústria_ nacional de equi- virá desse Conselho uma visão
cial
interessa aos bras i lei- pamentos
para radiodifusão, estreita, uma visão particularos, em gera 1 . Interessa a pessoa também ligada aos inte- rizada,_ uma _vi-são corporatitoda cidadania, a todos os ci- re_sses do me i o.
vi_sta, uma visão a partir dos
dadãos,
i ndi st 1 ntamente, hointeresses próprios, específimens, mulheres, pobres, ricos,
Sr. Presidente. i nfe 1 ;-zffiente, cos_ do me i o.
cultos, incultos, analfabetos não foram apresentadas as ee alfabetizados. Ela diz res- mendas, por aquelas razões que
Se a 1 guém é representante do_s
peito, de perto, a toda socie- conhecemos nesta Casa; os pro- j orna 1 i stas, cer:tamen:te esta_rá
dade brasileira.
jetas entram na Ordem do Dia, 1 á
para
defender
os
muitas vezes, sem que haja_ um jornalistas._ S_e_ ã1guém é rereora.
Sr._ Presidente,
fico ·prévio conhecimento por parte sentante
das _ empresas
de
muito preocupado, porque sei do_s Membros desta Casa.
rádiodifusão, estará lá para
Que os obj e,t i vos_ que m_o~eram o
.defender as empresas. E cada
Senador Pompeu de Sousa a amodo_ que TOmos surpreend:i- Uele~ado ~om assento
nesse
presentar o projeto original e dos com a pr-esença desse pro- Conselho estará ma1s Ou menos
os mot_i vos que moveram o Sena- jeto_ na Ordem do D 1a e,_ agora, ou quase tota_l mente c.o_mpro_medor édison Lobão a apresentar temos que levantar _essas ques- t i do com a de 1egação expr_essa
um substitutivo são. todos e- tões, _ porque aChainos .qüe es-se que 1 he _foi_ dada para defenc;ter
les, absoluta~ente legítimos e é o momento derrade 1 r o e _mais os _ interesses que e 1 e a 1 i rerespeitáveis, baseados. segu- opor'tuno.
presenta,que
ele
ali
ramente.
nas ma 1 s elevadas
expressa.
intenções. Porém, percebo aqui
O Sr. Ed1son Lobão - Senador
QUe ambos os projetes são es- José Fogaça. permife-me V. Ex~
O Sr. Edlson Lobão - Perdão.
trita e rigorosamente corpora- um aparte?
Excelência. Não foi esta a intivos.
tenção
cta
c r 1 ação
do
O SR. ~OSÉ FOGAÇA - Com todo Conselho_.
Sr. Presidente, propõe o Se- o prazer ouço V. Ex~
nador E01son Lobão, no seu
O SR. ~Os~ FOGAÇA - Mas est€
substitutivo, na constituição
o Sr. E.dison Lobão- v. Ex-~ será o resuLtado. Esta será a
·
do Conselho Nacional de Comu- arrola os representantes do conseqüénc i_a ,
ni cação, um conjunto de três Canse 1 ho, por mim indicados no·
representantes
de
empresas su_bst i ti.,Jt i vo, çomo send_o- peso Sr. Edison Lobao Se V.
concessi.onár1as de serviços de soas 1 igadas ao_ meio. Exato. A Ex .c. me permite,- ..
radiodifusão, portanto, repre- intenção foi precisamente essentantes de empresários do ta, ou seja, a de colocar no
o SR._ ~os~ FOGAÇA- ~u disse
setor de comunicação; por ou- --canse 1 ho pessoas que entendam a V. Ex~ _no comeÇo. que louvatro, lado, um representante da do assunto. De nada adiantaria va as suas intenções. Não as
categoria profissional dos ra- colocar no Conselho represen- estou analisando, pois são as
dialistas, homem ligado corpo- tantes alheios a essa questão. melhores possíveis -conheço
rativamente ao meio; um repre-- Pro-curou-Se dar ao Cons_e1ho a v. Ex~ Estou analisando os resentante da catego-ria profis- competência que deve ter para sultados daquilo que pretende
s_ional dos artistas, também do assessorar o Conr;Jresso Nacio- V. Ex~ A meu ver, os resultamei o, por'- tanto.. corpo r a 'ti v a- _na 1 nas dec·i sões que deverá dos__ se-rão_ desastro_sos para o
mente 1 i gado ao me_io; um re- tomar a resp~i to das conces- Congresso · Na c i ona 1 , que vai
presentante da .categoria dos sões. de rádio e televisão. Foi est_ar em permanen-te conf_l i _to
jornalistas especializados em este! a 1ntenção.
com o _ órgão,
s_Upostamente
radiodifusão, gente· ligada à
a,ux 11 i ar, Na verdade. será um
área necessariamente, com os
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Eu já ti- órgão que lhe dará uma visão,
seus interesses corporativos; nha ouvido_ da parte do Senador 1 he dará uma óptica constanteum representante dos ens;~enhei- Marco_ Maciel essa mesma argu- mente vinculada o·u dependente
ros de televisão, tambem cor- mentação que v 1 ExA está agora dos interesses _em questão, no
porativamente ligado aos inte- repisando. V. ExA está recolo- _meio oa no interior da corporesses do meio; um represen- cando os argumentos já expos- ração que rêpresenta.
tante
do
Ministério
das tos pelo Senador Marco Maciel.
Comunicações.
O Sr. Edison Lobão
Não,
esta é uma interpretação_ que
Art.

der

223. Compete ao Po-

EX9cut 1 vo- -outorgar

e

oe

'~: ~-

... - .

......
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V.
Ex.a ti_ra
Conselho.

da

formação do

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Se V, ExA

me permite, farei
pretação pessoal.

Sr.

Edison

permite,

o

também

natura 1. Mas,

se

uma

i_nter-

Lobão -

V.

não

Ex.a.

-É

me

posso

concordar. O .Conse_1 ho- de Medi-

cina, por exerilP1o, ~e fo-rmado
por médico, e não por enge-

nheiros .ou ?Pvog_ados. o_uando
se cria um iribunal d~ J_ustiça, ele é constituídO QOr ho-

Sr.
Presidente, se fui obrigado a· faz·er essa einá li se dura
do subst_itutivo do Sena_dor Ediso_n__ Lobão, não posso. deixar
de reg_ i strar que sou o.br i gado
a fazer a .mesma restri_ção __ ao
projeto ·o_r1-gina1_. lri'fel 1"Zmente
o· __ projeto d9 _Sen_.eyg_or Pomp~u de
S~ousa
contem --:-~ e verdade_ que
de f"o"r'ma ãbr-áhdãda - esta mesmé;l dif-icul_P.ade;·' oü'- se'ja, n·o
p'r'ojéto orfgina-1 o Conselho .. _é
formado por 19 membros. dos
qu_a is é}penas- sete
representam
a __soei e.d.ade
v.i 1

c:;

mens formados em DireitO. ~~ Ota; sr::·:·Presidente, se a
tão.
assim há de s·er o Conse_- inél i o_r-j a_ v a i. representar. os_ i rilho de Comuhicaçãq Socia_l.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex 1 há

t.eresses

aos

Yj QadoS à~ corporação~

orna 1 1 stas
Ou
dos
proprietários. de __ empr_esas de
j

Dezembro de 1990
es.táva:mo_s

rfmei')-tQ __c?e

ct,.
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n; vsec~s:tal-ond.. o o __ req(de_,

O SR. PRESIDENTE (Nelson car-

-----:o -

nej_; ró)_
·reciüer i menta __s_ó
será
apreciado qua"nQo terniina
a discussão, que é amPla," sobr:-_e .t.'?..d~;_,a matéria . . ·. :
O~SR.

JOSÉ FOGAÇA- En:tão. se

a discussã_ó.é_· amp_ia, ainda temQ_s
t-empo- é e.spaÇo para ~apre
sentação dé ·.em.endas, _ e pr_etend.o apresen_t_~-las.
·~-: . _

O SR. PRESIDENTE (Nelson
n~fro)

Car~

-- Para ine1 h,orar, _p·orque
esta _ê a· pr:;meira__ Ve:Z -que o
projeto
é
discú-tído"
no

plená_r1o~

FOGA~A - Seni duv i aqui 1 o que_ a
estabelece, tudo
aqui 1 o q-ue· ·a-_cónSti"1;\J_i_<ráQ, ex ig_e pa'ra o·-colise_1ho Nac1onal de
- Comun i cação Soe i a l é ·que es_se
Medicina,
como ór_gão aüx'fl i \::ir
!='·ara
o"s-- eFeitos do- dis- C;onsel hO sej_a compost_o por -Uma
do Congresso Nacion-al , ~ara
p_ô·s-to. TteSt_e_ .i:ápftu1o·,-... " ... ma: i o r·; a de ~C i cta:dãos_. dês4omprotodas as
questões médicas, e
met fdos .com uma vi são_ corpo~_á
V. Ex.a verá __ÇJI.i~ os médicos_ só,
o C6nSe1 ho _terâ tiva, com a visão do meio~trar-ão para
cá .os seus "L':lte. : 'P-Ortanto,
prerr-ogé'"t
1Vas··-para-·
Vet"sar
so·-··
a:_qur
· ·n.ã_o fi~--· lien.huma cr { f(Ca
resses, e o Congresso estar-a
permanentemente
em conf 1 i _to bre _matéria atinente a todo o· aqS :~_, jo':'ri~l1 stas
ne'!l ___ -aos-de
r adi d
-e
com e 1 es. Não 'é poss íVe 1 ! Não cap·~_tulo' V.. ó~_Ste "l:"i_t-ul_o v;x. .-. ' __- prop·ri eta,n os
televisão. o que há. aQWi é a
tem
lógica!
Desobedece
.a
0"68.n.d0
-~e,
tratarde
liestabé-necess i da_de de_ que a_.rna i o r ta
razão.
1ecer os_ me_1 os 1 ega is que'- ga-::· socià1, -a maioria cidad;ã _ S!'!ja
O Sr. Edison Lobão - Desde rantam _à_ pessoa e.·à -fàin"il ia a assegurada, __ seja garanti da no
que a Constituição reçomend_e a possib1_U dade_ de. se "defenderem interior- do .COJl§e_lhQ _Ç,orn.unJca·.
criação de _um Conse1 tio _de. Me- àe__ programas- ·ou pt"bÇri3maçã"o de ção
Social'. _ N~ô vejo outr-.2!.
dicina, vamos
ter
que
fazer r-ãô iO _e "dE: -te:rev i são que con- _i=orma, não_ .vejo~_outr.-o caininljO,
isso. Mas. não recomendo"U. Re- trar_iam o ___ dt's-pbstO_ nO
art .. não vejo
pJJtfa._V.ia P~la- _Q4,Pl
co_mendou a c r i ação_ do- CQf"JSe 1 ho' ~2!, .P!?m cOtno,~da· _p"rop_aganda de se poss_a-- ap"rovpr .. f~ora_ de.:;:sas
sr·._ p;~es·;_c;lel\t13, e!J-.
de Comunica-ção Social e. é ):!is- produtos. _práticas e serviços condições_.
-à me veria na QbrigaÇãO de v_otar:
so que estamos tr~tand0"._- · afUe· ·ppss-am se~ · noç.·; _Vos
saüde", perç'lunto: como_ a _maio-. c.ontr.a . .,.~moos. -._e_ con·d_i c;Lonaqo
O SR. JOSÉ FOGA~A- Mas.não ri a que se expressa na s_oci e_-: tarilo contra o __ suQsti tütivo
realisticamente,
vai_ ccimq __ ,C_o.Q-otr:~~-9: -projeto oi'-,igiría1recomendou que esse
Co.nse lllo dade
de
Comunicação Social
foss_~
exP.res_sar-s_e ne.?te Cons~ lho d_e do .sena.d_or Pompe.u de Sous.a_:
constituído _inteiramente pór Ç_Q_rhuni.c~~âo;;~o-c:i a 1~-.~-e _a-._.rria_ i.9representanteS da- área.-· r_"la, a11,
e pro;:rrletar1a ãe
Mais
adiante. a Constituiç6.0
r'elat·i~"à :EJ
râdio e teleVisão ou ~çrna1~s- trata da _ques~tão
o Sr. Edison Lobão - senado~ t~s_empregados ___ ,O os _dpnQ.s___ d~ propag·anda comercial de taba-co,
bebi dq,s·
a·l co6-\_; cas
e
José Fogaça, temos que procu~ radio e -t_el_evisão?~ ,agrotóx_i co:s .__ .- _
- ··
··
rar pes_soas entendi das na maO SR. PRESIDENTE ( Ne:úion .CÚtéria para nos ajudar·~
ne·iroL-.Per;:nit.a V. Ex~ a
inS-r.
Pre~ i dént.e-, Já~ ex_tste:_u_rrl
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Pre- teirferénci a da M~sa ~. para· dj.:-:- cqn~-~1 h_p _Na.~fona.l __de ·.,.-'-.,..<\.u.toem .di.s:- Reo_UI amentação ?ubl i c;_i t@r.i.a_c~- .O
sidente. estou procurando ser. ze_r gue __ o orojet_p.
cortês com o Senâdor Edisoh CL!.ssao e -v. -Ex~ _tem a qportu- Con-selhO _Çie--c_oro.un.içaçao, So_Lobão,
mas -não ~s_tou
t;_endo. n1(jaQê dé. _ aprE~.-senü~:r __.alguma ciaJ.
órgão aüxi l_i_ar:,;,..do ..Cori:dele a reciproca. e.n:iE!hda .-·-- nioê:l_ \:T'n:ando: ~sse. tex- gre·sso Na c i ona 1 • v a i
agora
s·oprep6r--se a
esse CoftSe lho·
to. se _a_Ssi tr\. o e.ntel!d~r.
Naclona1 ··
_de_.
AutoO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Peço ao Senador Eqjd ~SR. :JOSÉ FOGAÇA - É
que Regulamentação Pub1icitáriafaZer,
Sr .... órgão cr "lado p:eJ__o set.Or. _d_e pu-:son Lobão se _sent!S' um po_!J.Co .--;: -, . prS'téfltrfa
p-residente. Vou- apre"sentà_r !,ltna bl ic;idaOe .. no _Pa.fs,
"não t'ém
O Sr. Edison Lobão - Quero emenda. por·que o p~ojeto do caráter pOb! i Co _...... e e_V1.dente:ser cortês com V. Ex~. se~ador Se_rtador P_ompêu de Sousa eS::tá mente .vai inger-i r-, Vai i nter"'
José
Fogaça. -·Portant-o, -·ae;xo corri ___ÇJ._ di J _i_çu_1 da de que acabo_ ~de fer.ir_nes:ta ?rea·. yq:i .opinar,
r-i;i,p_fstrar-.- . "
·
·
va: i -c_r i t 1 c;ar.- -vai . apresentar
de aparteá-lo, se é isso.
todo um •. .cqnjunto de f.orm,cll_a_"'
ções_ c r í_;t i Cas ... 'a _ r:-"esp·e i to~ ·da
O
SR.
PRESIDENTE
(Nelsoh
CarO SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu gos:ta-~
ri a que v. Ex .a, quando me _a:-:-. ne~ro) ,..:-""_Cé_r':fi!ménte O Relªtor: propag_ancfa co~r:ctaJ ___ d~ a_gro~pa~teasse.
pedisse a palavra, o_p1nar_a. Estqu -~ert.o. de qüe o tóxié.os; tabaCo, beb..id.a$ alcó;-:
teracomo é costume nesta Cas·a.
Senador
Pqmpeu
de
Sousa ó-1 ícas,- mêdicametitO,s _e
aC.6J'her-â a~ sugé"Stao de,~... · _E):::~_, pi_as_no·. Pp.fs .... ~
o sr. Edison Lobão - Eu petfi no sentido de inel hora r
o_
·
·
·
o aparte a v. ExA
. _ '
__ p_rpj et__o. _..
É.- '1 mpo,r_i:ante~ _ch8.mar a aten_ção
pa-ra o tema_, para qlje. po_ssa-

de convi r ql,.!_e o Con~resso Na_c i o na 1 não tem UrD_ orgão -aux í-

liar para questões médicas.
Então, teremos que instituir
aqui um Conselho Nacional d~?

rac:l i o di fusão, teremos di_ fi cu 1dadés para faz"er cumprfr- tudo
E!qU_il9 _quê é prerr-ogativa d_o
CoríSeT'tio , ___ Co.nfor:tne o t_e;>::.to da
CÇ>n~t.í tu fção. o art. ~224 · d,f:t;_,~

0 ·sR. .JOSÉ

d~__ n~_nhuma L _ tu elo

Constitui~o

e

es·tá

o

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Terá que

pedi-lo sempre,
1 he
lo.

quero

que ter à sempre ·que

di7er-

pedi~

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Vou apro-

veitar

esta

oportunidade.

~e~' ne;i~ ~~:~~~~~a é:~-~~-rg~ ~~cá~

v" __t:._)5~ modific_ou __ a orientação nós, a 1 terar a c·omp651 ção do
- da-Mesã,
9ue era a de que conselho, dàndo à soçiedade,
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aos representantes do conjunto

amplo e inespecfflco da sociedade.
a maioria ho Conselho,
para a tomada das graves decfsões. das importantes decisões
que, por certo, haverá
de
tomar.
· ·
~

Dito 1sto, Sr. Presidente,
mais uma vez, registro, com a
mesma ênfase, com o mesmo entusiasmo e com o mesmo aplauso.
a
louvável iniciative d_o
Senador Pompeu de SOusa aO regul2tmentar arti-go da Constituição, para dar provimento a
essa
norma
constitucional,
criando o Conselho de Comunicação Soei a 1 .

Durante o discurso do Si.
Sr~.

José Fogaça, a

__ Nelson

Carneiro, Presi_dente. def.Ka
a c ade i r a
da
pres i dénc f ti;
que é ocupadã pelo Sr . .Iram

Saratva,

1Q

ViCe-

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (lram saraiva) - Antes de passar-a pala~
vra ao_ nobre Senador Po_mpeu ele
SoüSa; último Senador inscrito
para discutir. concedo a palavra ao nobre Sen-ador Má r 1 o
Covas.

O Sr.

~utahy

Magalhães- Ain-

da estou por· aqu 1 também.

OS~. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidênc1a pede descuJpas a v. Ex~ V. Ex_.>~ ainda
não· fa 1 ou? Então. eu sO 1 i c i taria ao Senador Mário Covas que
perdoasse, ..

o

Sr.

~utahy

Magalhães-

Absolutamente. Até por hierarquia. primeiro o Senador Mário
Covas. ·

O SR. PRESIDENTE.(Iram Saraiva) - Então,
já Que há -uma
hierarquia,_ primeirõ falará o_
Senador Mário CovaS,
O Sr. Mário Covas- Sr. Pre~
sidente, para que nenhum de
nós seja obrigado a gentilezas
a que estamos obr_iQados, quant·o - ma_i s não seja ~or demonstração de amizade, melhor seria V.
Ex.l. __ chamar segundo a
ordem de inscrição. Se o Senador Jutahy Magalhães está na
frente·, eu, com muito prazer,
com muita honra, o ouviria
primeiro, antes de poder aditar os meus argumentos.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva}- Ve_jam V_.,_Exas que até· a
Mesa tumultua os trabalhos.

Concedo a palavra ao nobre
Senador JUtahy_Magalhães.

O SR. uUTAHY MAGALHÃES (PSDB

- BA. Para di_scut i r.)
Sr.
Presidente,
srs. Senadore_s.
serei muito breve. Aquilo que
eu gostaria de dizer já afirmaram.com _moita
proficiência·
-:"-"'
- ...-,"'~;.i ....... "'~--c1.c Sabói<f

P!ÁRIQ DO ÇONGRESSO NACIONAl. (Seçao U)
de carva 1 ho, Ronan
Fogaça.

T 1 to_

e José

FaÇO--breve referêricia ao art .também,
à fOrmação do Conselho na parte: do projeto inicial do Senador P_ompeu de Sousa, a quem
p-a-rabenizo pela_ idéia que aprese-ntou,
através
de_sse
projeto. Ouãnto à data em que
foi apresentado, fevereiro de
1989, ~ivemOs bastante tempo
para
tratar desse assunto,
pa~a discutir a
matéria. Não
estamos sendo levados para uma
decisão às pressas, _ porque
essa matéria já está em tramitação no Senado pra i: icamente
há dois anos.
.2.2 do su_bstitutivo e,

técnicOs do setor, m~s também
a -todos nós bras i 1 e i ros.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va)_ -- Concedo ·a_ pa 1 aVr'ã ao_ nObre Senador Má ri o _Covas;_··-··
~O

SR.

MÁRIO COVAS ( PSDB

- SP_.

Para discuti r. _Sem revi são do
orador. )
____Sr. Presidente,
SrS.- SenadoreS, o-- que nià1 s rflé
su~preendeu
ao longo da minha
vi_Q_?_ pol íti·ca,· não
apenas no
Par 1 amento como em todos. o_s
meus cantatas coro a sociedade,
nos mais diferentes ramos de
atividaPe,
foi
a facilidade
com
que- _$é usá-- a palavra
"democracia" e a extrema dificuldade, os desVãos, os descam_j_nhos, as ten;;;ri versaç6es, a_s
·.s_r: F?:rBsi"denÚ;!-, n-a ciuestãc da buscas perifér1cas que se acaTormação_ do Conselho e~ i stem bam adotan_do para evita r a
dois __ ):jr-opósitos: um.
e o dé prática da _democracia.
dar à sociedad-e civil a possiN§.o chego -a erit"Elnde_r . .Para·
bilidade de Participar do Conselho; é a idéia do Senador mim consti_tui um processo quaPompeu de Sousa. através da se inacessível de entendimento
sua
proposta
no
projeto Qué, às_ vezes,- se apo~ste na
inicial. o outro, segundo os decisão
individual,_ supondo
~~9umentos do
Senador Edison que essa de c i são será_ m_a, o r ..
Lob§o. _é o ~e reduzir a parti- melhor- ou provavelmente ma1s
cipação no ConSel_hÕ aos técni- contornável do que uma decisão
cos da matéria àquela área ex- que,
sendo co1etiva, necessaclusivamente ligada à comuni- riamente - a não ser que não
cação social; ,o que. no meu se acredite no géner-o-tiumano ent_.endimento,_ e
uma
Vlsão deve ser melhor provida de bom
equ i voca_da . A _soe i edade deve, senso ou, pelo menos, corre
como um todo, participar e ter menos risco de não o ser~
ampla 1 ib,E;!rd;:,de de_ pe~rti_ci"pc;t
Ç:.-ão
na
formação
_ desse
Durante a discussão_dos temas
Con_se U:ro. E__ -~aí:;:; a i nda. no na c-onstituinte, a idéia inisubstit_utiv:o há a idéia de que cial que preValecia, a respeise vincule, de uma ve~ por to- to _da comunicação, era exatadas. aquelaS entidades que fa- mente esta: a comun1cação, horão parte do Conselho, ou se- ~ e, n·ão é apenas um fenômeno
ja, representantes tais,
tais 1mportante. não é apenas um
e ta1s.
mecanismo de multiplicação -do
conhec1_me-ri'to; é. mais do que
E na pi-op_ostà do Senado_r Pom- isto, é um ·me i o de se penetrar
peu de Sousa:
"Ao Congresso na e:onsc=i~n_ci~. na _intimidade,
Caberá, dizer quais as entida- no domfnio ~o inconsciente do
deS
que
participarão
do indivJduo_.
Canse 1 h o.~· Então, ficará restrito, apenas. a escolher
Lembro-me que. outro ~dia, ao
como está .no substitutivo_-, co-nve·rsar com um artista de
os nomes dessas entidades, dos televisão, muito famoso. exrepresentantes dessas entida- cepcional artista. -que, no seu
des, o que seria, no meu en- entusiasmo, enquanto atar, ele
tendimento, de certa maneira.- se transmudava e
diz1a __ o
u_m pouco a"bsurdo. porque os- segu 1 nte:
"quando represento·,
quero
ganhar
alma
do
cidadão
nomes O~s representantes deverão ser apr_esentados pe1 as_ en- que
me
está vendo, quero
tidades em vez de serem esco- ganhá- 1 a por inteiro''. _ -lhidos-=-·--pelo
congresso
Naciona1.
No_ meu entender,
Realmente, hoje, os meios de
esse é o ponto crUcial da comuntcação conseguem
lsso.
questão
da
formação
do eles atingem uma profundidade
qUe _só determinados ·para 1 e1 o_s
Conselho.
nos permitem co.nhec.e.r.
_O~rei vez·ao meu Li'der,· Sena-Há dois anos. na campanha
dor Mário ,Covas, pessoa a quem
respeito e admiro. Não quero para Presidente da República,
dizer _que_é ao PSOB C1Ue peço, estive,
em Alagoas__, num lugar
porque
$
'Ex.a. falará pelo chamado Cidade de Lona. AlguPSDB. É uma manifestação de mas p_essoas, cujas casas ti_sal i dar i edade _ao companheiro_ nham sido derrubadas durante
de partido Pompeu de Sousa. uma enchente, acabavam de ser
Mais do que isso, entendo que transferidas para .. um
local
a proposta de S. Ex.a __ interessa onde habitações provisórias.
mais à _soe 1.edade. porque 1 he feitas de lona, eram cubos de
permite.uma participação maior lona, e ali estavam à espera
possível
e mais ampla, numa diScussão de alguma soll.,Jçâo
que não i nteres_S_a apenas aos para
o
seu
problema
0

,_

P!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
habi taci ona l . No di a em que 1á
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Fui __d~que1es QUe, já na. _çons- tJJ.a subliminar a, percepção do
tituinte.·-ca.sou-se ·coro uma
ffato.
~ época, SegundO a qua1 a melhor maneira
Certamente
es~es
não são·
mos chamar aqui lo de casas --;·e-nfr_éntar esse_ problema se- té-cniCos. Não são· técnicos zãm 1
quatro
paus
a
pique
e ria a criação ·de um_ ConSelho Quê? Não são técnicos em- e-lecobrindo-as, em toda dimens~o. de Coi"fiuril_Cação Socta.(-~livql...;: "irónica; não São técniCoS_ effi_
uma lona; algumas já apresen- vendo o Legislativo, -O Exetu- imprensa, mas são~técnicos em
tavam furos, de forma que eram tive; ~- So~iedad~ civil, o cidadania, e, afinal, a comuincl.u- nicaÇã"o· ·social
te'm que
ter
muito comum,
dentro de cada q!,.la1 irfa muitO longe,
uma
de.ssas barracas,
sobre siVé-- em -termos de_ formulação como pr:-i_mei ro preSsuposto a
terra batida. acumular-se a da política-de _comunicação so- não elimirlação da c-l.dac::!ania.
água que penetrava por aqueles ciaJ_. alsjo que eStivess~ até
A fi na 1
se conSeguiu na Consfuros.
Lembro-me de ter Vlsi- mesmo a c i ma da di me·nsão do. qué
tado uma casa
ali moravam ti"'~d1Cio_rla1rii~nte _ r·êpi"'eseni:a o tituiÇ:ão criar um Conselho de
uma mulher e 7 crianças - e a mecãn"fSmõ dé ~labOração legiS- Comunicação Social, CÇ)mo. ,órgão
única co.i_sa que era objeto de 1ati Va, que, a-índa. ·_ ~ss "f m: man..:. de assessoramento do Congresso
Isso a Nacíona1.
E é_este_o disposfcuidado excepcional era ~xata te~r1a·a_ sUa função.
mente um aparelho de televi- p~r ti r de um órgão cuja impor-- ti vo que o projeto dÕ S_enador
são, colorida, de 24 polega- tânCTa, cuja integraçao na so- Pompeu
de
Sousa
busca
das. colocada sobre duas ca- cfêdade fosse de tal ordem ClUe d_.tsc_ipl fria_r.
--~Sl;..lf"i Ç: i entementé
deiras, provavelmente rio ú'nico ')J.U(jessé -ser
lugar inacessfvel à água qué iSenta· para· disCH:)linar uma _Aceito.Os_arg·l,Ir-rientos do'.Senatde
tal dor.. José i="ogaça, e crEdo qve o
pingava do
furo, e me J~ll!º-_r_:'_C? á_rea de _táL _di__mensão,
oue essa mulher:-,
em part·,cu- ~ign-ifíCado e detal -írilportãn- Senador
. Pompeu
_de
Sousa
·
também. S. EX~ colocou o ~.oro1 ar, ouando eu sa f , conv-ersan- cia·_. _ ·-·
jet_o exatamente para que pu;.
do, dizia o seguinte: "--Aqui,
:gss~ ·idéia
não prevaleceu, desse_ ser enriquecido çom cerno
"Reino de Avi lã". E eü não
íncompreen- tas
con·trrbuíçõeS: não ·o aCho
tinha a
menor
idéia _99 _Que porque,- par:--a rriim,
significava ou do que ela que- si ve_l mente.
as pessoas acabaftl perfeito. mas, n·a sua
essênria dizer com a. história. do por ·preferir subordinar-se a cia, na süa eSpinha dor·sal, na
"Reino de
Avilã"; estava en: urtià"ü'i-\_íca·fig~ira....;.; no·_-cª:i;o_es- sua sfiitese; o projetO_ ãponta
volvido numa campanha ele~to:. pec_ífi.co da
Coml,l.nlcaçãO,
ao numa d_ireção melhor do que o
ral
e, portante, o tempo todo Mlo_i_s_tro da,s ComL,micaçoes- em sUbstitutivo. Neste sentido,_-ê
diVis_or. de águás que·
voltado p21ra aQuele ObJet~v_o. vez_ de um Conselho que, envo1~ este o
Depois de sa1r,_muito sem gra- vendÔ Exec\-ltfvõ, LegiSlativo e deve .st:-dimentar
as
hb:!fsàS
ça, pergunte1 para um dos a- Soe i e_dade c i vi! , teor i c21ment~. convi c_ções.
comoanhantes
o que aquela se- era menos capaz dé um discri-_
nhora quis dizer com a expres- cionªrismo do que, figura indi_o Senàãor Pompeu de· sow.Sa
propõe __u_rn _cons_e 1 ho d_e assessosão
e
fiquei
sabendp q~e. à _yi ãua 1 , s·ej a ela- qua 1 for.
ria, defihe uma série Qe atriépoca. existfa umã novela Qnde
Ec~-muito
rria"íS 1ógico que num bu1_ç:ões ~-a su~ composição, ou
havia um
tal
de
"Reino _Çi§:
cal
et
1
v_
o
·-o
·bom
_senso_
acabe
por
s_~"J
a:
c 1nco f 1 guras sa 1 das da
Avilã", onde os politicas ei""'àm
tradicionalmente
corruptos, predom1 na r.' t\fo lnstan-te em q~e área emprésari<:il, ·por escOlha
corrompiveis
ou corrompidõs.
não 'ãt:éítarrrios essa idéi_a. nao dó _Congresso.
cinco
figuras
e.
portanto.
um epíteto que l"'â
nenhuma
necess í da de da e- 1 _t_9ê"das· ãos .- p!'of i se~ ona 1_s da
servia muito bem para
a Clr- xistência.de Congre~sc. não há comv.n.t_çp.ç~o _-na área empresanecesS í da de --de _ex is- r.i a 1. !ião precf sam ser neceSSo:fcunstância que a senhora que- nenhuma
ria citar.
~ência d_e __ Sf;m?dQ_nem d~" Câma;
rjamente _ da
comunH;:ação
..
ra,
porque, entao, detxamos a sete entidades dé cl~sse, senA verdade é que. no me i o dà_-:- discrição d_e um _E~ecuti'?o _a do d!JaS de __ mov1rnentos J'.)opulad~ç~ sao.
No9_----- a · res __ e "'doi 5 · t-êPresentantes_ de
quela chuva, sob uma
capa_ d~ ta!'efa __ ~a__
um co·1eg1ado ir1Stituiçõ~s un_iversi:tária~. ·
1 ona, sob. uma cobe('1:ura ~de lo_- transfertmos a
na, um ve 1 cu 1 o de comun 1 caçaQ ,_ é:í<àtãméhte'- nb ·p·ressuptisto de
A
despeito dé .certo ccmt:eúdo
diariamente,
transmitia para que. sendo ele escolhjdo· pela
aquela senhora e para as
suãs PoQulação~ -o_ bom senSo deverá téco,icQ, há o· predomfn1o da
sete
crianças um conhecimento préva1et:ér' com uma fntensidade soC1edac:!e.
.Civil
nesSe
do Que_ quando fica à conselho. à "cófise1.hQ·_-~-pr~Coni
aplicado, às veZes subl-imlnar, ma_1or
vontaçle zado pelO substitutivo é~_for'
de certas coisas oue penetre-= ais_c_riÇã_o_ --oe~. uma-· Iffi.press i ona-me ma do por _:três
representantes
vem nas suas_almas e
que ~s ,- hdT_vi duã] ·,
comO as -pessoaS ·têm dificulda- de· empresa-s .concession?,rias Oo
tomavam po!'" Jnteiro.
de ·em áceitar esse mecanismo-. serv1ço d9 radfodl fUsão;
um
do Ministério
Dizia,
antes
da ~mpanha e~ E ·seQuramente a idéia d6 Cofl- rej::lre"sentante
.?.~1 f:l_Q, _Q_e;!:
Co!)luni cação Social· das· CofnurilcaçOes ;.. ·e -esseS
1 e i toral, quando fÕtnos
çªndí"~
dato,
em 1986, para a Consti- ÇJ.cabou __ caindQ, _ parqué hó!.J_ve quatro· ·__ Já répreSentam ~f n'laiotuinte, em um_ programa de
te- uí-riã- Emõrme r-esistência na área ria dos se_te ...... mais Um representante . da categoria prof islevisão.
que se~uramente um par~a.- qUe· i ssci ócorr-esse.
sional dos· radialistas; um redos ma i s dramáticos prob 1_ e mas
Fi .Dª 1 m~r1te,
~resguardou-se _ou · presentante
da _categor 1 a prooue a Constituinte teria oue
fissionar dos artistas
e um
enfrentar era como, limitar de~ salvou-::;e. 'de alguma maneira,
mocrat1camente o poder de quem Uma i ntervenl ênci a dos di reta- ~epresentante dos engEmhei ·r-os
seja proprietário de. um ins- mente interessados na Comun i- de te1 ev_;_s·ão.
trumento desses,
como se iam ca_ção _soé·ial! que não são apeRealmente, é um _conselho emiestabelecer
controles nas os donos dos meios de co~âo apenas os nent~ménte técnico.;. Nem h~ nedemocráticos,
meCdànte
Os rnunica·çã6,- nãc.
quais a
cidadania
não
fosse engenheiros_que trabalham nos cess1dade de forma-lo: a cada
violentada no seu livre andar, ~E! i os cié comuni c;aç~o. São, di- instante que ti vermos _que .. oua vir
um
técnico,_ convoca-sé o
por intermédio de
1i_ç6eS .. - de g:amos,--o estuário. o fruto,
orientações ou de desori~ntª conseQOéncid-- _da comunicação profissioria1. Se ele tem a1guções, que, às vezeS, se inse: àqi,.JeTês que, aflnál às VezeS ma Ori~ntaç§o, esta necessaparadox·a 1menriam na
intimidade da pessoa sem saber, estão sendo i !lJPreg- r-i amente passa,
nados de d~o terminadas idélaS- te.
por um comando novamente
sem que ela percebesse?
voltõ ã insiStir- até de for-· do ministériO. Porque o conselho
de um representante do

estive ch9~ia.torrencialm~nte,
as casas Ja t1nham um ano _e
meio de _uso - ~e ~_-que pOdía-

déle QUe vigorava

ae
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ministér-·io e_três donos d_e ern.- -de fisjonomiã ~. o ~ubstituti
presas
de
radiodifusão,
que vo
e.stá mais. bem-elaborado,
são concessões.dadas pelo -Mi- mas. do pon_to de.vi_sta concei-::
nistéri-o
-:-__ _____:_necessariamente tual, do
ponto de vista- de
passa a ter uma maioria e, pa- -como
direcionar,
do ponto de
radoxa 1 mente, _ aparece
no V).-S-tt::J. .da
esp1 nha
dorsa 1 ~
um
parágrafo_ único_do_-art.
3_~ __ ·-o
quer dizer uma coisa, o outro
segu_i nte di spos i t_i vo:
quer dizer outra completament_e
di fer_ente.
"Será
ou 1 o_ o processo a
o Sr. EdiS-otl Lobão-- Permifeque se_r-efere __ o _inci_so _II
S; ._ Ex A um aparte?
deste_artigo se houver_preteri·ção_ -da _ audiêncl a
do
Cons_elho- _ de
Comunj_cação
SR. MÁRIO COVAS
Com o
Social_."
maior prazer. O presidente já

me-

:o

O que __ há no ttem_II? __

"Opinar nos processos encaminhados pelo Pooer
E~e
cutivo, ao Congresso Naciona 1 ,_ ;sob a outorga, renovaçã·o,
o_u _____ _não-renovação. de
concessão. p·ermi ssão. autor- i zação,
para o serv_;_ç_o ___de
radi od1 fusão
sonora
e. ___ Oe
sons e imagens."
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me avisou que meu tempo está
esgotado, mas Ouço com o maior

prazer a·· aparte de V.

Ex.il.

O Sr. EdisOn· Lobão - 0 conse-

1 ho
_.,é
imposto
pe1a
_Corls_t i tu i ção. o..lâ que a Cot1s.t i_tv1ção
impõe,
teríamos
que
criar _o conselho e artlcular a

sua composição.- Para que serve

ess_e _conselho? -Pâra aSSessorar

o Congresso Nacional. Minha
preocupação.
_e creio também a
seja,
exatamente na con- preocupação do autor do projecessão,
ou --n-a
renovação- de to, foi a de· compor o ·conselho
concessão, é_que_é _proibido ao com
fêCnJ"co·s _. pci
as.sL.irito. _O
Congresso examl.nar :esse _pro- _CongresSo ·nãO- ·está obrigã.dÓ ·-a
cesso~._se.não_ouvir p Conselho _aceitar a op_it')i.~o dq__con;ielhQ,
de Comunicação_ Soci.al.
que --é- mas
o Cong·r-es_So vai ôUvir um
cons:t i_t_u í do,
na
sua ma i o r:- .i a,
aconse 1 hamentQ j;é_cn i c o d~
a.lpelo próp-rio minis_tério_ e
por: guém que
conhece
a matéria.
três representantes p~oprietá- Entã_o, quando se diz te_rá que
rios
"d'e
instrumentos
de--ouvir o conselho_, sim, ouvir o
rad i od i Tusã.o_. __E__ não . v a _i __nenhu- co_nse 1ho, n6 ~.ntanto o
Con~
ma
c_r í t ica . ao__ _ au_tor
dO g_resso · não 'i obr l gado a aceisubstitutivo_L_Ab_s.o_lJJ.tamente:~. E
tara opinião desse
conselho.
uma questão_de visão __ dq
pro_- Realmente
entendi ·que
esse
b 1 ema,
é uma questão ___ de ro_oQ_o _c_onse 1 h o prElci sa ser compos.to
de en.ca.rar
o
problema.
s 1m- por quem ·entende -do assunto,
plesrnente ____susten.:to .. _ a posição para poder
assessorar
bem o
que defendj_a ao temoo_ da .Cons- c_ongresso Nacional.
titu1nte,
para
m~m
ela
não
mudou-. Fui_
d_errotado naquele --ó ·-SR.· MÃR.IO COVAS_- Não veio
instante,
a
minha
visâo__ er-a por quê. AQul d_iz-tScn,Cos, üm
diferente daquela que foi _y_j-- _engenheiro dé cOtnufdcp.çõ.es, um
torio_sa
perfeito_.
Entendo art.1sta, que é_ um téCnico muique !Jma
ConstitLfição
se
f&Z
to es~ecffico,
um jornalista
me_smo
por
nego_cley._ção
e essa especializado-em radtodi fusãonegoo:;;iação ..-acaba.. por
ocorr-er o dono.-do_.méio-·d.e-áífusáo não
através __ .da presença. _daqueles é o_brigatoriamentj3 um técnico.
que o povo e 1egeu, A r 1 gor,
a E 1e
pode_ não entender abso luse fQrmar um_ ór.~ão de assesso-::- tament_e nada
daq_u i 1 o.
a
não
ria do LegislatlYo,- e.esse.ór- será
pa_rte
comercial,
a não
gão vai, inclusive, opinar so- ser a
parte
financeira.
Que
brea _renovação
de _.concessão,
t_éçnico, é- o pràpf i etár fo de
ele_tem que ser o mais Oistan- vma .televisão, propri_etário de
te possível. seja de quem con- uma
rádio --em
relação
__ à
cede,
seJ.a
de
quem possu_i :
r adi o di fusão?
porque ambos são
partes
pre~
vi amente _i D:teressadas, ter tam
";JãQ . ~ .. Q~r1 ga_tO.r i amente UfTI
que se _declera_r em _cada
1ns- teçnico! .Por_.ovt.ro _lado.
q_ue
tante desses_como .ünpedidos.
t_11?o de
aconselhamento ou de
op1n1ão, o Congresso
Nacional
Invoco aqui
o
Senador: .José .ouer ___ O!.JYir-.?
Uma opinião que,
Paulo Bisol, pois é um pouco a tenha em
y_ista. afinal
e
repetição. elo _cas_o_de __ os juizes vo1to a insistir_-.__ não apenas
comprarem os apartamentos_ onde - p_ aspecto _técnico, fortl)i;i~.
da
moram.
Como é que alguém, que elaboração- do trabalho do coné proprietário de _uma ~mpresa selho, mas que se volte para o
de
comunicGção, opina sobre a re~ultado ~a comunicação,
renovação de conces_são ou _so-:
bre
nova .concessão_ de outra
Ã~cõtTIUriicaÇão
-seguran1el-ite o
empresa do_mesmo tipo? Parece- problema mais profundo enfrenme pouco lógico·
.tado neste sécu.lo;_ Ati.nge-se a
int_imidade, a alma das pessoas
Portanto, -do ponto de vista sern .que elas percebam. De reda espinha
dorsal ,da
concei- pente passam _a __ consumir
como
tuação- até do ponto de vis'Ea lhes _mandam •. -paSsªm
fÇJ.lar
redacional, do_ ponto de
vista como lhes falam, passam a
reOu

·e-

ª

petir
frases
como
elas -são
feitas; usam modismos
que
se
acostumaram a
ver. Enfim, as
pessoas são_dominadas
por
u~
processo
do qual não têm sequer consciência.
E eu,
que
sou
objeto- disso,
não tenho
direito a
dar palpite
nesse
mecanismo? _Só quem tem direito
a dar palpite são aqueles
que
usam
o -_mecanismo para efeito
desse objetlvo?
Ou âinda,qúe,
com a __ melhor boa-fé,
sejã.m
pessoas abSo 1 utamente _ lserit~s
e
dêem
o --melhor trãta_mento·-- à
co_mun i cação?
Não_ se
di seu te
isso. _
Pa_rto do pr-incípi-o-_de que todas essas afirmações são
feitas
com a -ma i ar_ boa;..fé. Não
tenho oenhuma-dúvida em
afirma_r
que V, Ex~ buscou_, na sua
visão, u que melhor lhe
pareceu ser um bom assessoramento,
d_o. Co_ngresso, em termos de ccmuni cação so.cia 1 •
Penso,
se não formos capazes
de captar a- idéia de que cada
vez _mais
a -cidadania é it'lfluenciada pela comunfcac;ão __ e,
portanto,
como contrapartida.
a comun i ca·ção tem que ser i nfluenciada pe1a cidadania. en~
tão, a
rigor,
deixãremos- na
mão
de
uma pequena casta, aque 1 es qu~ es_tão v o 1 ta dos
exclusivamente para o comando O.o
setor·- não os seus consumido~
r_es -, a_ tarefa de fazer isso.
.Süponhamps que _amahhã
qui sés_semos estabelecer alguma co-isa
aqui a respeito de moda de cami•sa,
e
disséssemos:
vamos
convocar
para· assessorar
o
Congresso
três
do_nos
de
fábricas produtores de camisa.
um produtor de indústria têxt i l um engenheiro que trabalha
máquinas ·têxteis, E o conSumidor, que. afinal_. é quem usa a
camisa;- este não qá Ralpite?
Supostamente a camfsa é
feila
para
ele, tem uma finalidade.
e1n r e 1 açã_o à qua 1
sem que
e 1 e_ seja ___ u_.m mero obj etõ. mãs
um agente do seu destino- ele
é
parte,
na
qual
ele
é
interessado. Uma camisa é algO
para
cobri r o corpo, pa_ra_ coprir _ _o
peito,
mais
especi f_i camente. A comunicação
é um invasor que entr~ na intimidade_ da
consciência
das
pessoas,· sem que- as m'eSmas --tenham defesa. ·

o Sr. Edison Lobão

me
v.
_Exll.
intervenção!

uma

Permite·últimE!

O SR- MÁRIO COVAS- Pois não.
Q Sr. Edison Lobão - v Ex~
t'em toda razão em relação às
sUã.s
preocupações .
Não quer.o
entrar nessa matérla, mas
f_ul
vítima
de
uma série de fatos
neste senti do. v i m do meu _ e.stado muito preocupado com esse
problema de
comunicação;
fui
vítima
da
comunicação,
pessoalmente Também estou de-
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sej o.so
de obter o que v. Ex~
deseja, que tenhamos .uma
i nst i tu i ção que representa a ·so-

ciedade, e uma que dê palpite.

Qual

é

a instituição que _vai

decidirT-Somos nós. o Congres-

so
Nacional.
o
Conselho vai
dar o palpite _a que V. ExA
s9
refere. Então·, -6 conselho, QI.Jê

é técnico, dá o palpite, mas a
decisão é do Cong~esso Nacio-

na 1 ,
que
representa
a
sociedade. Alguns de nós entendemos de comunicação, ou-

tros. não, mas representamos a

soe i edade.

oe·ntro do Congresso

Nacional,
estão engenheiros.
advogados, médicos,
comun•ca-

dores. Nós representamos de
fato. Então, nós é QUe temos ~o
poder da decisão. Portant6: as
preocupações de v. Exl: desaparecem na medida em que esse
conselho não decide: ele opina
e nada mais.

O SR. MÁRIO COVAS- Perfeito
Em nenhum instante pretendi
que o Conselho substituísse o
Congresso. As_ minhas-· Pa 1avras
não dizem isto. Diziam· lá na
Constituicão.
O ConSelho ôe
Comun_i caçá o S_oci a-1 que sus_tel"'!:
tei na Consti1;_uição era mu_ito
mais amplo. Era um fixador da
pol_ítica, como existe em certos países. E·ra um formUlador
da po 1 i ti ca ,.de comun i caçá o.
Mas
este _ e
um
fenómeno
u 1 trapassado ._
Hoje o Conselho que podemos
ter é um órgão dé asses·sora·mento pelo Congresso. A não
ser que haJa uma revisão constitucional e sejam mudado. Até
que haja, é ass1m. POrtanto,
estamos· falando disto. -o Congresso tem - e eu mais do - qUe
n i ngúem
a
hab i 1 i tação
necessária, a
representatividade necessária,
a dimensão
necess4ria para decidir.
-0 que pergunto é o seguint~:
se alguém tem que fornecer
subsídios para essa decisão,
porque i rei ex_çJJ.lir:._~._§.oci edade
civil.
que.
afinal, é a
grande atingida pelo fenômeno
de
Comunicação__ Social _para
1sso? Por que-deVO excluir o
di retamente i nteress<;i_çto; o c i:da dão, tendo em vista que o
processo de comunicação mexe
profundamente na
cidaQania?
Por que deve exc1uir? Por que
essa comissão, além de ter a
dimensão de natureza técnica,
não deve
ter
a
dimensão
principal? Até a .técnica eVolui, até a técnica muda e tem
de
ser
permanentemente
atualizada. A rigor. o de que
preciso examinar é_como o cidadão se ressente ou é fruto,
e objeto dessa ·me·c-ânfca.

Por ~t sso, entendo que rea 1mente o projeto~.do SenaOor
Pompeu de Sousa poderia receber a riqueza com que trad_i-:
cionalmente esta Casa ofereCe
as suas proposições a uma. pro-

poste de projeto, e o fará a-través dé emendaS. Ouvi o Senador_ Uosé J=oga_ça já afirmar
que o fará. Certamente s. ·Ex.a
enriquecerá o -projeto. Neste
instantes estamos definindo se
esco 1_hemos u_ma 1 i nha básica,
em que a sociedade civl1 --é a
força maior desse conselho,
cuja_ tarefª é fornecer suPsíd i o ao _ co·ngresso; ou se esse
conselho tem-apenas um_conteúdo técnico e, a ·rfgor, _o Congresso Na c i Ona 1 , _corri a sua representatividade,
só usará o
conhecimento técnico.
-
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- des de categorias_ prof1 ssion-ais e .de setores popu1 ar-es ·e -2'_--rei:fr~esentantes dêinstituições
universitárias-." - · - ·~ --·---'- .- · ~O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-·
Va} - Concedo a palavra ao nobre S'énador··c;êl Sabóia dé Carvalh_o, pêira··r_E!llatar- a e-metida
que acaba ge ~er lida.
O

SR.

CID

SABÓIA

DE

CARVALHO (?MOS-....:. ·cE. Para emi-

ti r parecé"r.. Sem r_evi sãõ dp
orador. ) _ -- S_t:'_,
Pres i de_nte,
srs .- ·_Sen"a'dor·es·.-~ a erile'nàa in ter a o§ 2.ll Qo art. 1~ do_ gro~e
Se~á -que-este Conselho, sendo
_ex 1 us i vamente técri i co,
pode to or-i.gínal ,_ t:~ue tem ·a S"égulnõfer~'cer-nos
subsídios _pará te r:edação~ ·~
._
ce_rtos ~aspe·ctos fUndamenta is,
~,·o
··conselho de que --t_rata
como a
inCidência do meio de
o -pres·e-nt-e ar'f 1 9o será· comcomunicação na vTda d6 h1àivíPo-s·t_CCde f9 Or_ªsíl~i ros naduo, as conseqüé~cias dlsso?
tos. -enf pleriO éxer-cfcio d_e
Por iSSO,~ sE{-eü-tiver de· voseus direitOS civis, sendo
5 representantes de ·e-nt i da_tar hoje, opino por um_método,
por uma. direção,
o _projéto
des _émPr"esaríais. 5 de enti dad~s-- representatiVas de
o_r_i gi na 1 ._ Reconfteço que él e
térri de-feitos e que- pode ser
profiSsiona_i_s dá _áre-a .dé
enriqUeci do. ~ Certamente,__ · :há
· côr'iiuri·;-caçãô~ 7 de ~n't i da_des
~- ae cafegõriâS PrOfissionais
_muita coisa_no_ .substituti"vô de
---e 'de ·set_ores p_opul-ar·es e 2
v_. Ex.&:. Que p0d6 ·ser
aco 1 h i da
rét::ir<es·e-nta:ntes de inst i t1.,1irn5 p_r:ojeto OC:lginal. Como mârca;-como hQrfzontt3, como dire..;·
9õ.~s uniVersitár1as,..tri_z_ ,_ a di rei;riz __ dê -f_azer a
Como se vê, --6 ··sen~fdor- Jo"sé
socí_edade ·c i Vi 1 _â __ gerent-e opiria'f'iVã- a reSpeTto de Que ma- Fogaça pretende uma .a 1 ter_ação
reduZindo os n0neira a comunicação deve in'- substancial,
f1uir na sua vida, parece-me mer6S de 5- par-a 3; 'SefTam ... _3
ser fundamenta 1 • ·
·
representantes
de enti dadéS
empreSa r fá i Si,- . 3 ·ret:ir"êSEfn'téiiifé"s
Sr:_. ~r~s_iderite. --deScu1 pe-me e de entidades representativas
de-profisSionais dã _ãrea· ·qe
mui1;o .. obrigado.
·comunicação, _1 i_-·- de__ en.tiçiades
o Sr. Maurfc;o Corrêa - Sr. de categorias _profissi6nans e
Pr•eS fdente; _-QOstàf la de saoe·r de -:·:;;;-etor~§ -__ pçp~:~l ar~s e 2_ rese_ t1á __ ~cond1ções de V. __ Ex.a presentantes.- _de i nsti_ tufções
---- ~·conceOer-rne a palavra, para un 'f vers·ltâr i as-:que também-éu pOSsa diSCutir ã
Vi sã 6 -enlenda rêfor'çar a·-pr_em~tér. i a.
Sê'nça mais ma_ciçi dª _sociedaçle
O SR. P_RESIOE-NTE (Iram . sara f- nos se tores menoreS· em impor-social
e
mã.-iore.s
va) - Após a leitura da emen- tãncia
Â emenda tém~o
da, a discussão continuará. nUmericamente.
~nt?o! COncederei a palavra
a sentido de ampliar· o conteúdO
social ...d.o_ projeto qo senador
V. Ex
_
Pomp~~ ~~ Sous~.
·
O SR: PRESIDENTE (Iram SaraiNosso parece·r, ·sr. Presi denva) - Sobre a mesã, emenda que
é favorável _ à
s-e,-r·a~· lida
P~lo
sr:~
1S! te: por iSsQ.,
SeCretár_ío~
-eme~dã.
_de -ye:Z ~':Je_e1._a ap~r-:
f~içoa o
proJeto ·do Senador
Pompeu-de Sousa. dando-lhe uma
É lida a s'eguinte·:
dimensão mais popular. uma __ di.. EMENDA NO .2-PLEN .
mensão mais social, abrindo o
ângulo de abragência da- Cons-AO ~PrOJé'fO de Le i do .Seoado t i tu i ç~';l dó Conse_lho .
n-2: 5, dê Hf89
·o -~Pe'reCer ,- pbrtanto,---é pela
~oe=s:e-·-ao
§ 2--_g_ ao art.---1:SI. a legalidade e constituci_ÇJn~li:
dade da emenda; no mer1 to,seguinte redação :·
também é...,.favoráve 1 ._
_ __ _ o c00~e1 ho- cte ·que
trata _o .Presente
arti!f!O
É o par~cer,. Si-. P_r~sfder!t~~-~será composto"por 19 brasl0 SR. PRESIDENTE (Iram Safa1------'= -te i ros natoS, ~m _ PH!ho exercício de seus direitos V?J) - -o~_pçi_r~c~r é fãvo_fãveiT à
·
·
~
civis, sendo 3 representan- emenda ,
tes de ent i_dades empresa r iContinua_ em d i_scussâo do proa 1 s, 3 rePreS:entantes _de
entidades
repreSentat1vas Jeto. o- sobst ttut i v o e a --~_mendo
·nobre SenadOr -José
de prOfissionais-da área de d8
·
,_ ....
cOmunfCâÇão; ---11 de ·entida- F6g8:ça.
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A Presidê~cia lamenta comunicar aos Srs. Senãd_ores que, em
r-azão-

de haver sessão d_o Con-

gresso Nacional
as

marcada

para

18 horas e 30 ·minutos, uma

sessão extraordinária, e ainda
dois grandes orad_ores que com-

põem esta Casa inscritos

para

discutir, solicitaria aos nobres Senadores reduzissem mais
suas intervençães, em razão
dos prazos que temos.
Con_cedo

a

palavra

ao nobre

Senador U.osé Paulo Bisol.

O SR. JOSÉ PAULO.BISOL (PSB-

RS. Para discutir. sem revisãO
do orador. ) - sr. Presidente,
Srs. Senadores, a ext"ensão. a
dimensão e a profundidade deste assunto_ é tão relevante.
tão grave, que me recuso_ a uma

sintese que torne incapaz o
meu pronunciamento sobre questões fundamentais.

Ne.sta discussão há um equfvoco, provavelmente não perceb1do pelo nobre Senadór Edison
Lobão- sequer pelo autor da
emenda que aperfeiçoa a maté~
ria, mas não. attnge o_ nível
1ndispensável -. e vou susten~
ta r que os me i os d_e comunicação de massa não podem ter 1 u-gar nesse Conselho.
COmo o tempO está reduZido vou contar, creio, com o_apoio
dos demais _-SenadO-res q1.ie pretendem discutir a matéri.a "':'. a
meu ver devemos adiar a dlscussã~ para a próximasesSãO.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A P~esidénc_ia comunica a
V.
Ex~
que a matéria está em
regime de urgência.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - E o

tempo, Sr. Presidente? São
penas 3 minutos.

_a~

O SR. PRESIDENTE (lyam Saraiva) -O tempo flui contra nós.
Às 18 horas e 30 mihutos.
encerra-se o prazo regimental
da sessão, salvo se houver
prorrogação. Além disso. temos
sessão do Congresso. cuja primeira votação ini_cla-se pelo
Senado. por tratar-se de veto.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Pergunto a V. Exa: se fosse requerida a prorrogação. 4 qua1
seria a decisão de v. EX ? Não
é _o ·prob 1ema de se encerrar a
sessão, e sim ,de adiar.
a
discussão ..

o Sr. Maurfcic Corrêa .-Sr.
Presidente, peço .a
palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram
valConcedo a palavra
Ex

Sarala V.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -

DF. Pela ordem. Sem revisão do
orador . )
São 1 8 horas e 28
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dos- e~resárlos, como deseja
S. Exa, dando-se apenas melhor
redação à emenda·. porque há
ó--S-r ..Cid sabóia de carvalho
pa 1 avra_s
repet í ti v as, como.
;.... Sr. Presidente, g·ostaria de por exemplo·:
" . . . três repreprestar um esclarecimento.
sentantes
de
entidades
representatiVas"J Ffca feia a
o· SR. MAURÍCIO CORRÊ A - Só um redação. que a comissão de r_e-:-mi nu to, dei x_e-me termina r.
dação final consertará.
Na
verdade. a linha de pensamento
Se--v. Ex a_, -Sr. Presidente, às de s" Ex.a está pl ~namente a-18
horas
se
30
mi nu tos, tendi da e é a minha 1 i-nha de
encerrará esta sessão~ porque pensamento, que foi
express~
temos o .compromisso do __ con- exatamente quanóo c;lebati aqui.
gresso, evidentemente que não esta questão, logo nas primeivamos voltar a matéria.
ras.. oportunidades da tarde de
hoje.
Portanto, por um imperativo
de ""na tu reza
tra.nscendenta 1 ,
Por i_sso. o Senador José Pauque é exatamente o término do l o Biso 1 tem toda razão, não
horârio, temos que prorrogar a po"d_em_os pôr os empresários de
discussão para depois .. Por uma CQmun i Cação_ para reso 1 ver .os
solução raciona1,
não haver? p~oblemas de1es e aconselhar o
outra alternativa.
CongréSs·o_ · · quã:nt_o
a
eles
própriOs.. :.
·
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A Presidência esclarece
Era_ o- esc·l ar_ei::i mente que tique às 18 horas e _30 mi nu tos a nha a· Pre~s-tar · re1 ati vamente ao
sessão se encerra. Automatica- parecer que-proferi oralmente,
mente, ·a Presidência não en- com r~sP~.i to à emençta _do Se-nacerra a discussão. porque é dor José Fogaç_a: qu~. como deimpossível que a Presidência O seja o senador José Paul o BT.fàçã, jamais a P_residência fa- sol. não inclu'i_-~QS.ehlpresáriõ"s_
ria isso. Encerfãndo dentro dO de tel ê_cci~u':"i cação.
·
prazo, automaticamente encerrada a sessão, e a Presidência
Er_a o que tinha a dizer.Sr.
não prorrogará a sessão, por- Pf'eSide~tt?.
que haverá sessã_o do Cotigr'eSSo_
às 18 horas e_ _30 mi nu tos. -a
O SR. PRESIO~NTE (Ir~m S~rai
Presidênci-a Convocarà uma -ses- va) -A -?"res1_dênc1a consulta o
são extraor.din.ária do- Sena-do, nobre Sendor úosé Paulo Si sol,
porque
e não uma sessão para conti- e também em respei_to,
nuar a
discussão.
Amanhã,- se i da szrahde peça óratór 1 a
prossegue-se
normalmente
a que V. Ex nos brindará, se S.
discussão.Ex.i;i p-retende s_er o prime iro
orador de amahhã, uma vez que
O Sr. C~d Sabóia de Carvalho
já estamos ?ls. 18 horas-~ .::!1_
~sr.
Presidente, gostaria de, minutos, senão S. ExA ficaria
pela
ordem,
prestar
um com o discurso· interrompido.
esclarecimento.
Então.· a-· Mesa sugere a ·s.---'E-x~
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai- seja o primeiro orador amanhã,
·
ConcedO a palaVra a V. nesta questão.
Ex ___
_ ·
InO Sr. ~osé Paulo Bisol
O
SR.
CID
SABÓIA
DE teiramente de
acordo.
_Sr.
CARVALHO (PMDB
CE.
Pela Presidente.
ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente. é para esQ SR. PRESIDEN)E (Iram Saraiclar~cer ao Senador José Paulo
va)- A Presidência agradece.
Bisol que a emenda do Senador
José Fogaça atende ao seu penO SR. PRESIDENTE -(Iram Sarai~
. sarnento, porque diz. assim:
- va) - Desta ~erma. ficam- adiados todos ·os i tens co_n~tantes
"O Conselho_de que trata da Ordem· do Dia.
o presente ·artigo- será composto
por 19 (dezanove)
São'--Ps se;gu i ntes os i tenS
brasiJeir_os__ natos,, em pleno
adiados.\.
exercfcio de seus direitos
' .,. 4 civis, sendo 3 (três) representantes de _ent i.dades
PROJETO D_E LEI DO SENADÓ
empresat-ia.is. - aqUi é genérico, não é empresa de
N• 180, DE 1990
comunicação, não 3 (três)
----representantes de entidades
(Em regime de urgênclã., nOS
_____ representat í v as de prof istermos cto art. 336, c
sionais
da
área
de
do Regjmento.Interno~
---comUrilcaC;_ão:_._," ·
Discussão. em turno úri_i co. do
Aqui nãn são os empresários. Projet.o de Lei do Senado n.ll.
Aqui são locutores. apresenta- 180.. çl,e ·1990, de autoria do
dores, art is ta_s, j orna 1 i stas, Ser:1ador Marco-_ Maci el, _que resna áréa prof i s_s 1ena 1 . na área tabelece o Fundo Nacional de
dos empregados, e não na área Desenvolvimento Científico e
minutos. ou v. Ex~ determina a
prQrrogação d~sta sessão ...

val-
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TecnQlógico (dE!I?endendo de parecer da Comissao de

Econômi cos) _.

-

Assuntos

- · ·- · ·

5-

Discussãq, em turno único, d~
redação f,inal (oferecid8 peTa
Comissão Oiretora em seu Pare~
cer n,g. 378_ •. de 19SõJ 1 _ go -,Pro:_
çle_

Reso l.uç.ão

n

58,

de

1990, de in'iCii:l.tlya da Comissão de Constituição, Justiça·_·e
Cidadania, que revoga a· art.
370 do :Regi ment'o Interno do
Senado Fede_:al. -1 PROJETO.

OE.

Ns... 45:

( lncl,uído

~m

172. II. b

de

Emendas - que
n.Q.s 1. a .4 ..

apresenta de

O SR. PRESIDENTE (!cam Sacai·

va) ~ Vou encerrar a
presente
sesSão, _
-convoCando
uma
extraordinária a
rea 1 i zar-se
hoje.
às
18 horas
3:3.minutq~. co~ a seguihte_

a\,.! to-r la

H~nr_i_que

. ORDEM DO DIA

.~

3-

Discussão. em turno únít..o;__ do
Pãrecer cta c6hifSs.ãO Oe. Re-la;..
ções
ExterloreS e DefeSà Na.:
c i ona 1
s,obr.e. a .Men~ag.em· .- nR-.
213 •. de
1990
Cn.>!. s2g;eo. na
.on9ern)·, de 20 oé'-nóVemtiro -·do
cor·rer.te
Pt1.0, Pe l_a qual 'o Se-·
, nhqr Preê. i den:tJ;! dª .. RepÇib ll Ca
submete,~_ qel i_beraçao ..do s~na-_
do a escolha dQ_ .;s_enhof Fernando 'SilVa
Ãlve"S. ~-M,_ni's·t-r'o ti~
Segurida _ClasSe,_- da Cãfore.ira' de.
Diplomata, para exe'rcer a fun- ·
ção de
Embaixador dO ~rasi1
.jun.to_,à __ RepúQ_Uca ~o Jr:.aQ._L,!e .

1 -

. -

4 -

Di_$CUs5ã-~t· --~m ·ú.~t:·nb úi1ico; do'

Dn:;-caSsãO; ·em turt'lo ún'lc·o.- ct·o
Parecer da Coliús_s.ão · _Oe- "Reléções Ex_teri_ores ·_e Defêsa'· Nã.:
ci or1a;1 __ sob.re · .".· Mensagem JiR- c_ i on-ª 7 sobre · a
Me.·nsag·ê·.·m ~-.' nR
1 97'
de
1990
( n.Q. 732/90 •. na 220;- o-ae
1990
(ri~ '87'2"/90', na
origem),
de
3
do
_cbrr-ente·,
)
d 0 -pela
d e .O:L! t u b ro
or i gem • d e 15
qua1 o Se.nhO.r- Pl"é5id9hte.
corrente ano, pela qual o senhor Pres1dente dâ Repúbllca '-da,_'3epúbl íca subme-te à--.9~1 i_!:?e_:_
subm$_te" à de11 beração do Sena- raça o
do .Sef!_?-$1?_,!? •. ~.sc,ql f,í~ O:..o ..
dó'â ·esCoJra do ~sennor
Félix·.S~nt:or Jor-ge_ Çar:-l.o~. B1b~~r9.·:. ~
Bapt,ista de _Faria,· Ministro d.e. Mlmstro. 'de- Pt.~_trie1ra Clªss~--~ _
primeira _classe, ·aa' carreira da Carre;r-a __g~_.q,_pl_om~a_t_a_~ E6_f.? ·
· de diPlomata, para exe·rcer 8 · exercer _a Fynçao d~ Emba!xaSJor
fl.irlç'ão de Embaixador_ do Bras i 1 do .Bras1l
JUnto
~
~epubl 1.,ca
jU_nto à.Repúblic:~ __ do S"e~egal.
0r1enta1 do Urugua:1·.· ·
____:_~ ....

4_5, de. Parecer da comissão de Rela;..
EXf.erfores e,-- Defesa _N<;t.d·o Senador ções
n~

_carctóso;

que

altera a redaÇão do·art. 16 cta

Resolução do ~enad_q F~derp.l n 2
94 ,
de 1 989 , que d, spõ~. so_bre
1 imites . gl oQa is
~
co_nd_i ções
para
as
operãções d~ crédi~o
interno e e.Xtefno 'dos. muni"cl'..:.
pios e .d.e. sg~s. rt;t$P~?c"f:iv'as at.!tarquias e estabelece_ limites
e .condi çõe:s p_ara a .c.oncessãCl
de gararn i ªs, 'l;e;:ndo
·
PAR.ACER
FAVORAVI::L.,
sob
32'3, .de .1990, dà c~m.i s.Sã9

nR-

·7 de Assuntos Económicos.
-

as

~

Votação .. em_ tur_no único, d9

ProjetO de ResJilus;.ão
1990,

de
Assuntos
Econômicos·, "favorâvêl ao prOjeto com

DE 1.990

do. R'eg·Ü!'IEú:.,to_<I nt_ernó)

Fernand_o

PAREC'ER.
proferido em plenár i~;: d.a Co~_; s:s.ã.c:>

e

RESOLUÇÃO

p;-_Çiem d_o Dia nos

termos do art

su_bmete à d~l_'iiJel"ação do_-senado. a. escp-1-\ié._ dõc .. ;;~nho,r: - ~uj
lherrne Lwiz. Belford Roxo Leite
Rib_ei'iro, Minist'r·o ·de.· primeira·
classe,
da carreirá de diplomata, para exercer_ a função de
Embaixador __ d_p_. BraS i 1 j_unto -à
Repúb 1 i c.a do Çh i 1 e .
-

em

.turno úr:l.ico, do
Proj et,q 0~, Reso 1ução. ng,_ 62, de
1990,
de autor i a - d_o Senador
Ney Maranhão_, que, qá nova r-edação à
Resolução_ n~ 94. de
f~_B9_, -t-e_ndo

PROJETO 01; RESoLUÇÃO
N" se; DE 1990
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corrente ano, pela qual c Senhor Presidente __da Répúbl iCa

.·· (Ioclu_ido em Ordem_ do .Dia
. nos termos Qq art. 172.. _
JT ~ b,
do" Regimen"to Interno)

vo'taç:ão,

Redaç.ão Final

j e to

Dezembro r.le 1990

2

PROJETO OE RESOLUÇÃO
N• 62,' OE.!9Séi- .

- 2-

O SR. PRESIDENTE"( Iram Sarai·Está
encerrada
a
Discussão, em turno único, do va)
sessão.
Parecer da Comissão ·de ~e1a
ções -_ C.xter: i_or_es ~ ê oe;f'esa· !{~-·
c i o na 1 s~oê)r'e ·a ~ Mensagem n,g, ·
( Lev:.;:~n.t ..a- s.e . .a. s:t?-~;são, às
212.
de
1990
(n~
828/90.na18 ryo.r;a:s.. _·,e 32 _rili n.p_r_o:s .: ) ~·
·or-l gem) , de 20 d~ novernQro do,

Ata da 203!! Sessão, em 5 de dezembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48!! Legislatura

cE xtraordinária)
Presfdência do Sr. Iram Saraiva
Alexandl"e Costa- Edi-son Lobão val Baptlsta-,._ l::U'iz Viana Neto
-- J.oão lóbo --Chagas· ROdrigues -_.-uuta·hy' Ma§-a l'rtãe)S -:- _Rüy- Bace·.:
--Hugo Napoleão .... Afohs·o Sacho _1al"_ -Jose Ignáciõ- f:erre·iraCid Sa',bóia de. Carvalh-o- Gersotl. _Catnªta· -. J.oão C.eJ rnon . Alui'zio
Bezerra
Nabor JU:.. MaurO _Benevides- ·car-lô·s Al- Hydekl:'l Freitas -'"'---iJari'li'l''Haddad
niol" -·-car'los De'Car1i _- Aureo berto _-_LavoiSJer Maia·- MarNelsoh' ·c·arnen··o ·,....;:-·--Mata-·
Mel lo :- Odac1 r So~res_ -~Renal- c_ontles~...Gadell:la --- Humbert'o- Lu- Machado
Ronari Tito --M_aurído Aragão - Arilir Lando :-: J'o_ão Cél'là _
..... .Mar"co- Maciel ~ Ney Ma- ci o· _Co_r:-rê,a..-., .• ?e'~~-~:P .. · _Gpme,s_ ....
Menezes
Almir'· Gabriel .... o-:-- · rantiâo- M.;iflsueto d~ __ La:v:,qr ._ -Fern·ando_ Hl:mr1_que C8flde:s-c> -·
zi.el ·carneiro- Ca-rlos Patr·o-- _Car·l~s
LYr.?-" 'Albano Franco- Mário covas_"'-"· Iram
sa·ra;va·
.c.ínio
Antohio. LUiz Ma'ya -- I_ra:!'lc1_sco ~~-11·em~erg- · · 'LCiuri-''' An'fon-10"--ÃlVes'.·-,.p·omp.eu de ·sõ:u- ·
À$
18
HORA$
E
33 MINUTOS,
ACHAM-SE
PRESENTES
OS
SRS.
SENADORES:
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LouremberQ Nunes Ro--

de i 4
qu·e trata a Lei n.ll 54,
de dezembro de 1989, para Oefensor Público do
Distrito
Federa 1 ".

- Affonso Camargo - Jorge

o presente ·orojeto" v1sa a dar

Me i r a

sa -

Campos

-

Fi 1 ho

Roberto-

cha- Mareio Lacerda Mendes
Canale - Rachid Saldanha DerZí
-Wilson Martins- Le1te Cha-

ves
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Bornhausen - Márcío Berezoski
Nelson Wedekin- José Paulo
Bisol -JOsé FogaÇa.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va)- A lista de presença acusa o comparecimento de 63 _Srs_.
Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a
sessão~

Sob

a proteção de Deus. ini-

ci_amos nossos traba 1 hos,

o Sr-.

1 .~< Secretário procederá
-

à leitura do Expediente.--

t

lido o seguin<e:

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL
Restituindo autógrafo de
projeto de lei sancionado:
N.c.
147 /90-DF
( n.ll. 1 20/90, na
origem), de 29 de novembro- ú1~
ttmo,
reJativa ao Projeto de
L e i do DF n,g 48, o e
1990,. de
iniciativa do Governador do
Distrito Feoera1, que modifica
dispositivos das Leis n~s. 43,
de 19 _de se:tembro. de_ 1989. coro
alterações posterjores, 78- e
80, amba·s· de ~9 .ae· ê:ié:Zémbro de
1989. . e
dá ot.rt;ras provi dê,n.cias.

cProjeto que se tr?lnsform?u.r:"a
novembro

Lei n~ 135. de 29 de
de 1990).
PARECERES

e 1nst:ltUfÇões vtliculadas a

governos estrange; ros u

Relator: Senador
-

~o11emberg

•

Franc;sco

nova denominação ·aos cargos de
De autoria do Senador Meira
Assisten_t.e \Jurídico Especia1 e n rno' o_ projeto de lei que
Assistente Jurídico de 1~ e 2~ ora se examina propõe modifiCategorias,
que
passam
a cações na sistemática de r-ecodenominar-se Defensor Público nhecimen~o por parte do Goverdo Distrito Federal Especial e no do Distrito Federal da imuOefens_or do Distrito" Federal nidade relativa- aos impostos
de
1:C.
e
211.
Categorias, de_ sua competên::_i_a consti t:.;respect i vament·e.
c~ Ona 1,
quando O~E!"I1Cargo onerar entidades e instituições
"Nã
mensagem que acompanha vincuJad_as a governos estranesta propos 1 ção o Senh-or Go-- geH"'oS.
vernador Justifica que os lntegrantes dessa cater;}"or i a funTa í S moa; fi CE!ções __são no sencional desempenham, exclusiva- tido de oue só se reconheçam
mente, as ativldades de pres- imunidades do género. se o
tação
de
assistência Pais beneficiário conceder, em
judiciária aos necessitados.
s1tuações análogas, benefícios
idênticos a entidades e tnstiAssim sendo, até que lei com- t~ições v1nculadas ao Governo
plementar de i.nicitiva .do Ex- br-as i 1eiro ··estabelecidas
em
celentíssimo S~nhor Presidente seu territórfo~da República venha dispor sobre a orc_ani zação da DefensoÉ o princípio da reciprocidaria Púb1ica do Distri.to Fede- de que o· Bras i 1 defende tenazral e dos Territór_tos,. em a- mente,
incluindo-o como ·nor~ma
tendimento.~o disposto no_art.
e pre-Cel to de
seu relacioHa134_, _ earágrafo único da Cons-- mento com o exterior.
t i t.uJ çao Federa 1 • mi s_ter se
faz a 1 terar_ a d!3nomi nação_ do_s
Da COnstit~ciona1idade
cargos de Assistente Juríd1co.
com fundamento no_s arts. 24.
-o ~:;-rCrjê9:o de·· lei esté amparaXIII, da Lei Maior, a fim de do pela Constituição. A igualad_e_quar a_ nomenclatura da ca""- dade entre _os Estados é pr"i ntegoria às -atividaoes de-sempe- cípio que rege as relações innhadas pOr seus_ 1 nt_egora_ntes ~
terHac1 o na is do Bras 11 . Efet ivamente, assim diSpõe o art .
.F.ina-1 izS. a men's'agem,_ sCIÍ i ci- 4~ da Constituição:
tando caráter de urgência na
apreciação deste projeto de
"Art. 4~- A Repúb-1 i CS: Felei, de acordo c_om o art.
4.2,
derativa do Bras i 1 rege-se
~a
Resolução n~ 157, de_19~8.
nas __ suas_ relações internadesta Casa.
cionais
pelos
seguintes
princfpios:
Diante do exposto e analisando a matéria. _qu.ant.o_ ao seu mé- . ' .. ' . ' ' ... .......... -.- ....... .
rito, constitucionalidade, juV_i gua_l dade
entre os
ridicidade e técnica legislaEstados."
t 1 va, não vemos 6b_1 ces à sua
aprovação.
Por sua vez, estabelece o
Somos. portanto, no âmbito art. 24:
desta comissão, de
parecer
"Art. 24. Compete à Unfavorável à aprovação-do preião, aos Estados e ao Dissente projeto de lei do Distrito
Federal legislar con~
trito Federal
correntemente saber:
Sala das Sessões. 4 de dezemI
Qireito tributário,
bro
de
1990.
Mauro
financeiro, penitenc1ário.
Benevides, Presidente
- Cid
econômico
e urbanlstico;
Sabóia de
Carvalho~ Relator
.

.

~

PARECER NO 414, DE 1990
Parecer da ·co·mi ssão dO·
Distrito Federal sobre o
Pr-ojeto· de L.ei ·do Distrito
Federal nQ 61, de 1990,
Mensagem no 136" de 1990-DF
(Mensagem nQ 10~, de 12-1190, na origem), que 11 dispõe

sobre a alteração da denominação dos cargos de Assistente ~urídico, de que

trata a Lei nQ 64, de 14 de
dezembro de 1989, para Defensor Público do Distrito
Federal".
Relator: Senador Ctd Sabôia
de Carvalho

- Mauricio
Corrêa ~ranctsco
Rollemberg- ~oão Lobo- Antônio Alves - Ronaldo Aragão Pompeu de Sousa- Odacir Soa- re.s~_ -::- Me ira · Fi 1hc - .Jutahy

Originário do Governo' do Dist r 1 to Fe_dera 1 , vem a exame
desta Casa. nos termos do § 1~
do _ar_t. 16 do. Ato das Disposições Const-itucionais e TranSitórias, combinado com o art.
2"" da Resolução n-_g_ 157, de
1988. o presente projeto de
lei que "dispõe sobre a alteração da denominação dos _carQOS de Ass1stente Jurídico, de

PARECER NO 415, De 1990
Di ··comissão do Dtstri1:0
Federal sobre o Projeto de
-Lei do Distrito Federal
nQ
62, de 1990, que 11 regula o
reconhecimento da imunuidade tributária pelo GDF, em
r~lação aos tribut9s de su~
competência, das entidades

M~g~Thães~

§
3~ Inexistindo lei federal. sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência l6giSlativa plena.
para
atender
a · suas
peculiaridades."

Não há 1 e _i fe_dera 1 que verse
o assunto. ·enr· c·ará ter gera 1 . A
legislação existente cobre _casos espec1ficos. ~ sya t~oica,
porém, é a de que- nas· rêl a.Ç:ões
"internacionais, espec)almente
na área tributária, deve pre-:

Quinta-feira 6
velecer

a

reciprocíoade

tratamento.

Esta

diretr1z que
nossos

têm

é

de

tj3mbém a

segu1cto

os

nego c 1 adores nas ce·l e·-

brações de acordo~ 1 nternaci_o::
nals de nature~a tributária. E
justo, portanto, que o Distrito
e,

Dezembro de 1990
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Federal siga essas p_e!;iadas
"exercençio a
competenclq

legislativa plena",
eleja a
reciprocidade de _ tratamento
como condição essencial à _con-

cessão de beneficias fiscais a

entidades ou i.ns.titUições vinestranQel-

culadas a go-vernos
ros.

Do Mérito

arremata,

L

incisivo:

_-~·Trata::..se de Uma s_i tuaçãO
inconcebível e i nace1 tável ~
que coloca o Bras i 1 --em ·ní·-ve 1 de inferi o r í da de em re1 ação
a
ta_i_s países e
governos. ·~
E:ssaS as ratões que ·nos an imam ã. propor · a _aprovação do
proJe-to.
de _l-ei de que se
t·ra t? _.,-=Sala das Co.rriissões, 4 de dezembro de 1990. Mauro Benevi des,
Presidente -- Frarlci s;_co R.o 11 emberg,
Re 1a t.or
João Lobo - Antônio - Alves -

Maurfclo Corrêa - Ronaldo Ara-

quanto.ao mérito é_de gão- Pompeu de Sousa - Odacir
louyar a iniciat1va do autor Soares - Cid Sabóia de CarvaTambém

da proposição-,

Se _a

re~iproçi

dade de tratamento tem s 1 do

a

constante ctós_ªcQtdos internacionais firmados pelo Brasil

matéria .. d_e _ nai;ur:eza
tributária e a diretriz estabelecida pela·· súa legislai;ã6
específica, não, pode c O i str i_-;
to Federa_l
ªçl_otar a~ política
de apenas.. conceder fav"ores,
sem na_d,a. , r.eceber em troca. E
vem ocorrencto,
&egul'ldo
i s.so
denuncia_ o ~wtqr dq _projeto d~
lei em exame, que afirmou ~m
sua j ust i fi ca.ção.:

lho

PARECER NO 416, DE 1990

em

"De tal sor1,~ QUEl _alguns
governos estranQ~lros co7
bram de .entidades sem fins
lucrativo.s _yinculadªS
aQ
Governo .br.asileiro, existentes em s~us territórios.
tributos de _qu~ es.tão. i-sentos' em aras :i 1 ia; i nst i tu i,;,;
çõe~ estrangefras $emelhantes e até com as mesmas
f i. na 1 idades . "
- ·

--Meira Filho, Sem VotoMaga 1 hães..

._~_Lit_ahy_

-·oa Comi ssâo do Distrito
Fedet'ãl_, sobre o Projeto de
1-e i_ do _ Senado nt;!" _191 • de

o Poder
vp a
r ao Orça-·
- men'1:o do .Estado de R.ora 1ma
crédttOS. adiCionais até o

~~- :(9~!), ~ue- ~~aut-OriZa
~ EXee;~t i
abri
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de 1988.
auLoriza c
abri r ao
de_Rorairna
a te
o

projete de le1 que
Poder Execu~ivo a
·orÇamento do "Estadó
creditas adici.ona.is
1 1mi te
de
Cr$
1 :s44~ooQ"'=----oào.oo ·rum_ bilhão,
quinhentos e quarenta e quatro
m1lhões de cruzeiros) e dá qu-:_
tras providénciçs.

O pedido de autorização encaminhado a esta Casa do Congresso Naçlonal tem o ObjetiV9
de "promover os necessár f oS
ajustes na d~sgesa. em funçãQ
da efetfva_ eVolução da arréca-=
dação de ~ecursos ordináríos
do Tesouro~ e das ouotas dà
contri_buição
do·-Salár{o..:.
educação, bem como adequar o
Orçamento- Vigente e respectivas alterações aO disposto- no
art. 212 dêi Constituição Federál, em cumprimento a_o previsto no art_. 4!< da Lei Estadual
n~ 3 de 3 de julho de 1990
e,
bem co_mo possibi 1 i ta r c refor..;.
ço de dota-ções .conS;'i gnaaàs
na
lei
'Orçamentárla do .Estado
para o ·exercício financeiro em
curso". ·
·· ·' · · "

de~· ........ -.-._·-.·-~~---._
·O pr:--ojetq_ __em questão visa i nCr$ 1.544.000.000,00 e dá corporar à Lei n~ 1, de 8 de
j ane i r. o
de __1.990, O excesso de
outras prov 1dênc i as" .

1jmite

arreca_dação proveril ente da arrecad~ção
dos.
recursos
ordinarfos__
Receita
Soares
Tributária,
Receita Patrimo_· o. .s.erinór 'GOVernad'or ·cto' Estado r'i.ia_l_, Receita de sei--ViÇos; oúde Ror_aima ;eflcamH'lhoU e apre- tras Recei ta's COrrenteS e Aarrecadá~
CJ ação do Senado· Federa 1 • nos 1ienação de Bens, e
te-rmos do §'2.2, ·da·art. 58, da çãO
'àã_ ·-·co.ntribuiÇão --do
Lei
n-2 7.800, d,e _1Q_ de_ julho salário-educação. em Conformidê 1989 e· n.Ç!
observância Oo dade com_, o_-. pr~ví s'l;o nq art.
disposto no art. 3.2 da Resolu- 43, § 3~. da Lei _n~ 4.320, dé
çãO nll 157, _de 1.~< de novembro 1 T de marçt;;~ de 1 964 ,
·
Relator: Senador"

Odacir

Em Cr$ 1,00

·créditos Adicionais

(Preços de

'setembrO

de fsso)

'.
I -

c·RÉPITO SUPLEMENTAR__

.,. 226 :óoo.ooo.

__ :,:. . __ _;; ..

-~~-=,:..

Outras despesas correntes

.95_5: 400. -DOO·~

DespeSas de capital

270.600.000.

.~;]

..

~

II -

CRÉDITO ESP~CIAL

•318.000~000

_

__;.;.,.~_

Pessoa-l e encargos soe i a 1s

.... ..:.:...;...~--

_"3J_.8. OP9.-- OQO .-

---------~---~---,;.----"---"--'--..,..=.,_____,~··.:. ~

Total

1. 544.000.000
r

Como mostra o·quadro acima, O
projeto sob exame inclui
crédito süp-lementar até _o -1 i_mi te
de Cr$ 1.226.000.000,00 (um
bilhão,
duzentos e vinte_ e
St?iS milhões de cruzeiros)' e

créd__i_tp e_speci a 1 até o l_im"íte de Cr$
318.000.000,00
( trezent.os - e _ dezoito mi 1 hões
de. cruze; r os):
r·epreseiit"ãndo
os per_centua i .s, res-pect i vamente_,_ de 79,40% __ .e 20,60% eln rede

-'-

•

-

lação_ _ q.o Vq.jor total. dp crédi -to solicitado.
t5esse m-oâCl~ fêVaiiOo em cons i deração a premente necessidade
de recursos orçamentários co~
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que se defronta

o

Estado

de

RorQlma, par6 atender à operaClona 1 i zaçã_o ____ de Sua -má ou i nà
administrativa e de um programa min1mo de invest1mentos,
e
considerando,

a i n-d_a.

proJeto está __ de acor-do
legi"slação

v1~ente,_

que

com

o

a

somos pela

sua
aprovaçao
na
_ forma
or1ginâria apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro
de
1990.
--Mauro
Benevides, Presidente - Odacir
Soares, Relator - ~cão Lobo Francisco Rollemberg- António

Alves - Mauricio Corrêa - Ronaldo Aragão - Pompeu de Sousa
--Cid Sabôia de Carvalho Meira

Filho

Uutahy

Magalhães.

PARECER NO 417, DE 1990
Da COmissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto ~e~islativo nQ 91, de
1990
{n~ 241/90, na Câmara
dos Deputados) que _ 11 aprova
o texto da Convençao celebrada entre o Governo da
República
Federativa
do
Brasil e o Governo do Reino
dos Paises Baixos, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão
fiscal em matéria de impostos sobre a renda, firmada
em Brasilia, a 8 de março
de 1990n.

Relator:

Campos

Sen~dor

Quinta-feira 6
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Roberto

Tendo sido_designado relator
da matéria em referência, __ já
aprovada na Câmara dos Deputados, passo a emitir o
res--- pect i v o parecer,
em v1 s ta do
di'Sposto no art.
103,- I.
do
regimento Interno do Senaáo
Federal. e para os fins assinalados_ DO. .art. _49,
I,
da
Constituição Federar.-

Relatório
A Convenção ói!·1ebrada entre o
Governo Brasileiro o do Reino
dos Países Baixos,
em 8 de
março deste ano, vem atender a
uma antiga aspiração de ambas
as nações,
especialmente da
comunidade
empresar1al,
que
carecia de que fossem regulados os aspectos tributarias
pertinentes ao imposto sobre a
renda, 1nerentes às transações
entre residentes (pessoas fisicas ou jurídicas) .oos palseS
respectivos.
- - -

mitações, que propiciará o incremento __ dessas
transações.
tão necessárias ao comercio
b i 1 a ter a 1
e
ao
nosso
desenvolvi~ento.
--- ----Conforme salientado na exposição de motivos que acompanha
o texto da Convenção "os Paises--D.:::ixos s.3o um dos quatro
grandes pareei r os C.QJnerc_i a is
do. B~asi 1, com .os quais semelhante acordo ainda não havia
sido
assinado".
ou
seja,
trata-se sobretudo do preench-i mente de uma 1 acuna em nossas relações
internacionais,
em especial com os pafses com
quem temos maior intercâmblo
comerc1 a 1 .
Voto
Pelas razões apontadas somos
pela aerovação do
texto da
convençao,
confor~e
se· acha
redigido.
Sala das Co~issões, 5 _de dezembrd de 1 990.
- - -Humberto
Lucena, Presiden~e
-Roberto
Campos, Re-lator -_Chagas Ro-

drigues - Nabor Júnior - Edison Lobão --Aluizio Bezerra
Uutahy Magalhães- Uosé Fogaça

--- Lourival

Baptista

Lôbo - Afonso Sancho.
O

SR.

raiva)_-

-

úoao

PRESIDENTE
(Iram Saexpediente lido"vai

o

à puol i cação.
Sobre a mesa. ofício que será
lido_pelo Sr. 1J2. --secretárlo

É lioo o seguinte
Oficio n.D. 227/90-DF
Brasília, 4 de dezembro de
19SO

nlCO

a
Vossa Excelê_!"\cia.. que
esta Comissão aprovou o ?rojeto_ de Lei do Distrito Federal
n.D. 62, de 1990, que "reg;Jla o
reconhecimento
da
imunidade
tributária pelo Governo
do
Distrito Federal,
em relação
aos tributos de sua competencia, das entidades e instituições vi ncu 1 adas a
_G.overnos
Estrangeiros".
de autoria do
senador Meira Filho,
na reunião de 4 de dezembro de 1990-.
Vosmeus protestos
de elevada estima e consideraoportunidade'renovo-~

sa ExCeJ ênci a
ção.

O SR.

rafvt~)-

PRESIDENTE

Com o tra~amento ora acordado
entre as. parte.s, _evitando-se a
Atenciosamente, Senador Mauro
dupla tributação e prevenindo- Benevides, Presidente da Cose a evasão fiscal,
lnaucur.::missão do Distrito Federal.
se nova etapa no c-ampa do~ 1 nvestiment·o_s_ de capital
e dos
O SR.
PRESIDENTE (Iram Sa-fluxos
financeiros,
entre os rai_va) - Com relação ao expedois pe í ses, pela redução oo_s diente que acaba de ser lido,
gravames- fi se a is,
atravês do a -Prãsidéncia
comunica
ao
sistem~ de compensações e
~ _P 1e-nár i o
que, -nos
termos _do

(Iram sa-

A-- -Presidência

recebeu;
do Governador de Estadc
do Rio de Janeiro, o offc1o nA
s/62. de í9Bd ( n~ _1 . 107/90, na
origem), soliCitando, nos termos
do art. 52. incis_o_V, da
constituição. autorização para
que aquele estado possa con.tratar operação de crédito externo
no ____ va 1or
de
US$
2o.ooa,-ooo.oo (vinte· milhões
de dólares__ americanos). para
6~ fi ns que _esp~c i fi C:a . -

--A - matéi--•a
comissão e_conômi cos.

O SR.

será despachada à
de
assuntos

PRESIDENTE

(Iram Sa-

raiva) ~--A _Presidência recebeu,
do Governador do Estado
de
São_ Pau1o.
o ofício i-J.D.
S/63.
de 1990
(n.D. 27/90, na
oc_i_gem). de 3 ___ dc corrente, sol i cttando, _nos termos __ da reso1 Lição- n.D. 94-_,_ de 1989, do Senado Federal,
autorlzação para
proceder à emissão de ___ Bônus do
T9sour·o do Estado de São Paul o
- sêrie especial,_ em montante
equivalente_
a
462.197.349
BTNF, que corresponde às
letras fina_ncei ras do _tesouro
da que 1 e
estado,
resgata das
jUnto
ao Banco central
do
Bras i 1.
A mat·erra_
comissão
económicos.

Nos termos do § 3.D. do artigo
91 do Regimento Interno, comu-

Na

art. 91, §§ 3~ a 6~. do- R~gi
mento Inte_rno,
abr1 r-se-a o
p-razo de 5 (cinco)
dias p"ara
interposição de recurso, por
1/1 O da --composição- da
Casa.
para que o Projeto_ de Lei do
DF n~ 62, de 1990, seja ãprec_i ado em_ P 1 enár i o.
Esgotado
esse prazo_, sem a interposição
de
recurso,
a matêria será
despachada ã sanção do Governador do Distrito Federal.

O SR.

será _despachada à
de
assuntos

PRESIDENTE

(Iram Sa-

raiva) - Foi encaminhado à publicação o parecer da Comissão
do Distrito Federal
que colclui favoravelmente ao P~ojeto
de Leí do Senado n.D. 191,
de
1990.

A matéria ficará sobre a mesa
ourante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas. nos termos no dísposto_do
art.
235.
inciso II,
letra
"b", do Regimento Interno.
O sR. PRESIDENTE (Iram-Saraiva) - Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum, em plenário.
para
o
prosseguimento
da
sessão.
Nestas condições. to-da a matéria da Ordem do-Dia fica adi ada para outra oportun-i_dade.
São as seguintes as- maté-
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rias que deixam
apreciadas:
-

de

ser
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. ORDEM DO DIA
~-

1 -

-'PROJETO DE" R-tSOL"'LJÇÃCl-

1 -

Ns;: 66. DE '1990
-=;-

PRoJETo DE RESOLUçÃo ·
N,g. 45, DE_~1~~0_

D,scussão, em turno único, dQ

parecer da Com1ssão de RelàExterlor·es- e Defesa Na(Incluído em Or_çiejTl-_do Dia nos
sobre-- a __ Mensagem ri~
termos do art. 17'2. II, b,
197,
de 1990 (13.~;: 732/90, na
-_do _R9gímet1tq Interno)
o~igem), de 15 de
outubro -do
corrente ano, pela qual o se~
Votação.
em t_u_r:-no ún í co, db
nhor Presidente da Repúb-, ica Projeto de ResoluçãO -n-.Q_ 45, de
submete à_deliberação do Sena- 1990,
de autor_ i a do Senador
do a_ escolhe do Senhor Félíx Fe~nahdo_H~nrique Cardoso. que
BaptiSta de Farí~. "Ministro dé altera a redaç~õ--dõ_ar:t. 16 da
primeira classe, da Cãrre1ra Re~olução 00 Sénado Fe9eral n~
de diplomata,
para exercer a 9~. _ de 198S. que dispoe sobre
função de Emb.aixador cto Br-a-s i 1 1.i mi teS -·· 91 õba is e condições
junto ? ~epública do Senegal. pare as operaç_Qes de _cr-édito
interno e êXterno C1õS. Tn.vnic_f- 2pi os e de suas __ respect_i V?.~'? autar-qulas -~ estabelece . _1 imites
Discussão, em turno único, do e
condi ç6es para _ç conce_~.são
parecer- da Cofuissão de ~ela de garantias, tendo-_
·
ções
Exteriore_$ e D~fesa Na~
cional
sobre- a_ Mensagem -r,.o.
PARECER·-- FAVORÁVEL,
sob'· n~
212,
de
1990
(n,g.,828/90, na 323~- ae t9_so·, da Comi,ssão
origem), de 20 de novembro do
corrente ano_, pe_·l a qual o Sede Assuntos Econõmlcos.
nhor Presidente da RepúbliCa
submete à deliberação do Sena.,. 2 -do a escolha do Senhor Guí~
lherme Luiz B9lford Roxo Leite
cões

é i ena 1

Ribeiro, Ministro de

primeira

classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à
República dÕ Chile.
- 3 -

Discussão, em turno único; do
parecer da Comissão de "Relações Exíer1ores e Defesa Naci o_na 1 sobre a Me-nSagem hg,
213, -de
1990
(n~ 829/90, na
origem), de 20 de novembro do
corrente
ano, pela qual o ~e
nhor Presidente da
República

submete à de 1 i bB·r·ação do Seri.à""
do a escolha do Senhor Fernando Silva
Alves,
Ministro de
segunda classe, da carreira de

. PROJETO DE; RESOLUÇÃO
N.2. 62, DE 1 999_ - -~

_:tefmOS ão-.áf't. .172, II, .b,
-do Reg_;mento_ Interno)

-

ção de
junto à República

d~

profe'r'i é:fo

emendas

que

de

prí"me1ra Ci'àsSe,"

da carreira de d1plomata, para
exercer a função de Emb81Xador

do Brasil junto à R9Pública
Oriental do UÍ"uguai.
--

- 3 -

(Em regime
---

de urgência, nos
termos do art, 33-6, c

d? .,Regi m_ento l_n1;e~no ~

va) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presenfe
sessão,
d9s 1gnandopara
a
ordinária
de
amanhã
~
seguinte.
..
-

regime de uFgência, nos
termas do art. 336,
c, do Regi~er:~C? -~~ter:-n~J-

(Em

em turno-único, -dodo----serlado
nR
de
1990.
de aUtoria dó'
Sena-dor Mar-Co-Macú:q, 'que-r'é'stabe 1ece ·c Fundo Nací ona 1 de
Di scussãq,

~80,

_de Comun_icação Socia_1, na forma~--

Çã6~

do

tendo

e

art. --2.24 da Constituidá OUtras proVidênCias,

PARÉcÊR.

:51r 413,- -de 1990,
de 1 Constituí cão,.
.e -. , ___ Cid.a:dahia,

Soo

dEI Com'fSsãO

Científiêo

e

Tecno 1 ógi ccr- (dependendo _-de ~pa
recer da Corri i ssãcr '"de -As_suntos
Ecoriôiilicos)_.
.

~

'-.---,

--=·": ·~:;

6 -

(Em regíme de u~gência, nos
termos do art. 336, c, ao Regi mente 1-nterno)
h-~
·f3'2. ·áe 1990-0F
104/90, na origem),
rela-·

MenSagem

(n~

ti va
à:_ pr-oposta de. a1 teração
da Resolução- ~n~ 186;' _de _1987
que ·rerrat;i fica a· ReSol uçãc nk
264 ,' de -19:86., do- 'Se'haâo - .Fé6e-:_
r a 1 (dependendo de par-eCér_ da
comissão
de
Ás-SuhtóS
Econô_miêõsr.
- --<

da discUSsão, em
turno único, 00 Projeto de Lei
do
Senado- n.g_
5, de 1989, .de
éiútOr i a do -Sel"'iãdor- Pompeu_ _de
Sous9. que ihStitui_o·carlSeJho
continuaçãO

Just1ça

O SR. PRESIDENTE {Iram Sarai-

~present~-- de

PROJUO DE LEI DO SENADO
N.2. 5; ·o:: 1989__ _

4

Ministro

·em

- de
Assuntos
Econômicos, favorãve 1 -ao ·projetO-- com

Iraque.

Discussão, em turno único, do
parecer da Comis$ão de Relàções ExteriorEfS -~e_:·Def~sa Nacional
sobre a
Mensagem ·n~
220.
de 1990 · (N~ 812/90, na
origem), de 3 do cor~ente,
pela qual o Senhor Presidente
da Repútil ica submete à d_el iberação
do
Senado_ a e~ç6lha 00
Senhor .,Jorge Cacl()~. __ R_ibei r o,

PROJETO OE LEI DO SENADO
- Ng, 1_80, DE 199.0
-·

MENSAGEM N-" -132, DE "1!::190-DF

p-1 enár i o, da Conlfssão",

as

-=,-

5 -

MaranhãO, q_Ue· ·dá nova r:::~
dação à
RésolWção _ rg, 94, de
-_ PARECÉR:

--·~-

Di s·cussão, ··em t.urrro úm co. do
Prõjeto "de Resoluçã-o n_.Q 66. de
199o;---- de aut-oria
do Senador
Ney Maranhã~o-;--·que-'"di Spõe -s·obre
limites
globais e condições
para a:s· ope~ações ·de _ créól tos
;-rl.ternas ·e exter·nas ·ctos estados, do Distrito Federal, dos
municfpios e -de s1,.1a~ re~_~_ecti..:.
v as autar·qu i as e estabe 1 ece
limites
e co~dições para a
concessãcr - --:-:--ele
garanti as
(dependendo dê pàrecer da ca-·
missão
d~
Assuntos
EconQmicos).

Ney

-t:ençJC?

.

DesenVolvimento

Votação, em turnÔ útÍ i co, · dQ
Projeto de Reso_l ução n,g. 62, de
19sa-.~
ae autor i a do Serii:i.dor

para exercer a fun- n&.s 1 a 4.
~mba i xador do Bras i 1

diplóma~.

~·-

(Em regí!Tie de urgência. nos
termos do ar--t. _3.36, e
_C!_~:? __ R~gi men'to Interno)

Projete de Le1

(In~Juíao ein of-.-dém-dó Dia noS

198~ ..

7799

favoravel, nos termos do s~bÃ
titutivo que apresenta .. e

PAREcER .ORAL, profer1do pelo
S.enador Cid Sabóia
de Càrva-

1hc. favo-rável- à emê"nda
PlenáriO· aO ·projeto.

de

~

7

-~

o>"icm· N" s;s1,

DE 199o

(Em regime de urgencia,
termos -do art. 336,

nos

c

do Regimento_ Interno~

S/5-i; '"de 19-90 Cn~_
17.944/90, na ori_gem), réla_t_1vo a pleito do ·uoverno _d_o Estado ao ·__ Ri o Gr-anae ~dO su.l pará·
que.. possa em i t (r' __é '"C01 o_car ·no~
mercado, a través -qe___ -o~f"er·-tas
públicas, cento e deZoito milhões, duz~ntoÃ e vinte mil
e
cento e c i nqüE!:iita e _se is Letr-as
Financeiras do.,. Tesou~p
dàquélé- estado_ (dependendo d"e
parecer da ConHs'são -~ê A-sSün~tos "Econômi Cos) . -·
-ofício- n.Q

7800
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cer n~ 378. de 1990), do- Projeto de ResOlução n~ 58. de
1990, -·de in1ciativa da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que revoga o art.
370 ao-· ReQime"nt_o __ Interno do
Senado Fe_dera l .

- s OFÍCIO N,g_ S/52, DE: f990
(Em regime de urgência. nos
termos do art. 336~ e
do Regimento Interno~

Ofício

n~

(n~

S/52, de 1990

17.945/90, ha origem), relativo a pleito da Prefeitura Mu-

nicipal de São

Paulo.

de

para que p-ossa

São

emit1~

Pau 1 o,

Estado

e colocar no ~ercado,
atraves de ofertas publicas,
seis bilhões, cento e
noventa
e um milhões, auatrocentos e

dezessete

mi 1 ,·

se i scentos

e

noventa

e

duas Letras Finan-

nicíplo

(depedendo de parecer

ceiras do Tesouro daquele

mu-

da Comissão de Assuntos Econô_mico_s).

-

9 -

OFÍCIO N' S/55, DE

1990~

(Em regime de urgência, nos
termos do art. 336,
c
do Regimento Interno~

Ofício

n~

S/55. de 1990

(n~

515/90, na origem), relativo à
proposta para Que seja autorizado o Governo do Estado de
Minas
Gerais
a
emitir
8. 982 ~5_16. 993
(o i to bi 1 hões,
novecentos e oitenta e dois
milhões. quinhentos e dezasseis mil, novecentos e noventa
e três) Letras Financeiras do
Tesouro
daquele
estado
(dependendo de parecer da Comissão
de
Assuntos
Econõmi cos) .

-

10

OFÍCIO N• S/58, DE 1990
(Em regime de urgência, nos
termos do art. 336, c
do Regimento Interno)

O

SR. PRESIDENTE (lram Sarai-

va)

sessão,

Está

n. evãnt'a-s&

encerrada
a

sess_áQ

18 horas e 45 mf.nutos.)

a

-as

(*) ATO DO PRESIDENTE
NO_ 119, DE 1989
O
Pres ;-dente do Senado Fedé,;.r-a-1. no uso das atribu1çóes
que-· lhe conferem os arts. 52.
item 38, e 97, inciso IV,
do
Regimento
Inte~no, em conformidade -com a Oé-legacão de co"mpeténc1a que lhe fel outorgada
pelo Ato da Comissão Díretora
n.s::.-2, de 4 de abril de _1973. e
tehdo em vista o que consta do
Processo n~ 004.387/89-9.

Reso 1 v e -aposentar. por i nvalidez. Bráz Elias de Araújo;
Agente de Transporte Legislativo, Classe EsPecial,
Referência NM 35, do Quadro permanente--do Senado Federal,
nos
termos do art. 40, inciso I,
da Constitui_ção da República
FederatiVa dC araS i l, combinado com os arts.
428,
1nciso
I-II,
§ 2.Q.. 429, inciso III, e
414, § 4~ da Resolução SF
n.Q.
58,
de 1972; art~ 3~ da _Resolução SF n.w 13, d€ 1985-. -_ art."
2~
da Resolução SF n~ 18~. de
H'l87, art. !;i.2 __ p_a _ResoluçãQ
n.S!
·1-55,--ae-1988, e art_ 1.Q._da Lei_
n~ 1 .050, de 1950, com proventos
iotegrais,
observado_ o
disposto _no art.
37.
inciso
XI, da Constituição Federal-.

n~
(18.053/90,~_na

S/58,
de 1990
origem),
relativo a
pleito da Prefeitura
Mun1cipa1 de Maringá,
Estado
do Paraná, para que possa contratar operação de créditO.junto à Caixa Económica Federal, no valor equivalente a
19.279.193,89 Bónus do Tesouro
Nacional - STN (dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Económicos).

- 11 Votação,
em· turno ú~1co, do
Projeto de Reso1ução n 55, de
1§190,
de iniCiativa ,da 'Comissao de Assuntos Econômicos,
que estabelece condições para
a renegociação da dívida externa brasileira.

-
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Discussão, em turno único, da
redação final (oferecida pela
Comissão Di retora em s-eu Paré-

do- quadro permanen.t.e do ,Senado

Federal, nos ~ermos do artigo
inciso I. comO i riãdo com
os artigos 515,
inciso- II,
516,
inC-iso r e 488. § 4;;;., do
Regulamento_ _Administrativo do
Senado Federal,
bem como o
d i __ Spostc ·na ResOl uçã6 SF ~--hi!:
21.
de 1980, a parur de 9 .. de
jane1ro de 19$0, co~ proventos
integrais, observado o dispost_o no art i !iJO 37, 1 nci_so XI_, da
Constitufçao Federal. _
.
52J,

Ser1Zld0 Federa 1 , 7 de: novembro
de 1990. _-_:·senador
-~el~on
Carr:'lelro, Presidente_,

(*)
Republicado por
saldo com incorreção no
Seção II, de 9-11-90.

(*)
Repúbl'Ícado por haver
saldo Com incorreção no DCN,
Seçã. o _I I. de 2.6-4-8,9, _12-5-90
e 31-10-90. ·
•
_ ., -

(*) ATO DO PRESIOENTE
NQ _218, DE 1990

o PreSidente dÕ .s€0ado Federa 1 , -no uso de sua cbmpetêncl a
regimental
e regulamentar, em
conf_orm1 da de com a
de 1 egação
de competêncl'a que lhe foi__ outqr-gada Pelo. Ato da Com-issão
D1retora n~ 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o
que
consta do Processo n.Q.
000.277/90~8~ resolve
alterar
o Ato desta Presidência n.S!
234,
de 1989,
publicado no
DCN,
Seção I I, de 16-9;.,.89,
para manter aposentado o servidor Orlando Olívera, no cargo de Têcnico
Legislativo,
Area de Processo Legislativo,
C-lasse Especial,
Padrão _III.

haver

OCN,

PORTARIA ND 28, DE 199D

o

Di re-tor - G-era 1 do" senado
no "uso das ~J:_ribu.i
ç6es que lhe confere ã artigo
283 do Regulamento Administrativo do Senado Federa_l, e tendo em vista o disposto no artigo 574,
parágrafo 1~.
do
mesmo Regulamento, Resolve:
Feder_al_~_

Oes i gna_r
GOITJ~.CAZ
BRAS6NIO
PEDROSO DE ALBUOUEROUÇ;
Analista Legislativo,- JOSE AUGUSTO ARCOVERDE _DE MELO, Anal is_ta
Legislativo.
e TANIA MARA CAMARGO FA_LBO ALVES DA CRUZ,
Ana.l ista Legislativo, para, sob
a_ presidência do pr-imeiro, integrarem Comissão de::.Sindicãn:cia )ncumbida d_e_ apurar os fatos constantes _dos Proc_essos
nAs 014803/90 e Oi 506-3/90-!;1_ ..
Senado Federal, 4 de dezembro
de 1990.
.
. José . Pas~os
Po~to,
Diretor- Geral.
1~ REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA COMISSÃO DIRETORA
REALIZADA E~. 1B_DE

Senado Feder:al.
25 de abrjl
de 1989.
Senador
Nelson
Carneiro,
Presidente.

Oficio
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OUTUBRO

DE 19!1:0

Às onze horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro
de hum mil novecentos e noventa, reúni-se a Comissão Diretora .do Senado Fed15!ral,
na
1 a de Reuniões da "PreS i dêncla,
com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores
NELSON" ~CARNEIRO,
Pres-idente,

sa

IRAM SARAIVA-.

Pr'-imeiro

Vice-

Pres i dent_e,
ALEXANDRE _ CÕST Ã ~
Segundo Vi ce-Pras i dentE(,____ POMPEU
. DE
SOUSA,
Terceiro
Secr:-etáriQ, ANTONIO LUI_Z MAYA
é NA-B"OR JUNI_OR, Suplentes.
Deixam de cómparecer, por mOju~tific~dos,
-OS .-E.xcelentlssimos Senhores SenadOres
MENDES _ CANAl E,
Prime! iro
Secretário,
DIVALDO SURUAGY,
Segunc;io Secretár i_o, e
LOUREMBERG _ NUNE_S
S:OC.HA,
_Quarto
Secretári.o.
tivo~

o Senfio·r Presidente dá jn1c1o

à reunião e_ submete à a_preci a-
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_em
Ciênçias
Agrárias~
da _Escola de Argronomla
dê
Cruz
das.
4.1mas~BA,
Centro de Pesquisa, dei ··Funêlaa) Processo.s n~s 009357/90--4, ç;~Q cas~- de Rui Bp.rbos·a.
- ·- · solicitando seja ·-autor_iz~da ·_a
011120/90·8 e 010294/90~2 de
-confecção~--~ pelo
c-egraf, aos
1nteresse de _MARTIM PEREIRA Ds pr:~s_enteS, S.Pós ·exãme da An~! s d~~~~ l_e Congresso.
GOMES. servi_dor do _E_stado. cto matéria, àutorJ··;zarn a
revi sãO
Ri o
Grande elo _S~u 1 , à di spos:i_- hã: f_b_t'!!l~~ proposto:;_;
A
sol ici t.ação é_~ enca,rni nhaçla
ção do Senado Federal .
ao·Cegraf para e 1 aboração dE;=
1 )" Processo n.s::. 01 0751/90-4, oçç_amenj:o;
É des 1gnado o Senhor Senador de... i ntert;JSse de ~ser v i dor _GEANTONIO LU!Z MAYA, Suplente da RALDO D~ ROCHA MORAES.
q) Processos n~s 004202/BS~o
Comissão Di retqra_, para re1 ae 00"3_5S9/.B0-:9- de interesse da
tar a matér-ia:
~
aposenl:áoa· ADELIA
;_Os . presentes .consideram pre- servidora
Judicada -a sol icitªção _contJda ~,~1 TE --coE LHO -- - b) Expediente do S~nhor Sena- no proc.esso_,
tendo em: si~s"ta
dor JORGE KONDER SORNHAU.SEN
a _q~e a
d_ata ali espe_c_lf'ic'ada -A ··matéria é e~caminhada ~
respeito da 1 mpressão, pei"l o fo.i u_l trap_assada;
ConsUltaria-Geral para ~xame e
Cegraf, de 1 tvro sobre a
vida
pat:'ecer~
face em da nõv~ Cbns~
parlamentar do ex-Senador CAR~
J) .Pro.cess_o nA- Ç!Q6.66.8/9.0-9, ~J.t~ '~.çã.?.i
LOS GOMES D~ OLtVEIB:A.
.
de i fltere:?S,e d.e_ F_l.,_AVl.A S. -VERA
r'): Pro~~sso
n"'- Ó07034/s6=-5_,
CAVALCANTE e_ oLr~_!OS ..sef'YidoÉ designado o Senhor Segundo r:es:
éle T~ter·esse dá. servidor apo-sentado LISÂNIO. T.EIXEH=!A OE
Vice-Presidente para relatar ~
matéria;
-~Os prese·nteS -exami·nan-r-a._ m:at_é'- ALBUQUERQUE.
ria e a _incfe-fer;·em, à vfstã- do
A ma tér fà e en·ca·m i nhada à
c) Processo
n.s::. 003616/89-4, P.~t~éYJ;1ã__C9_ns~rl_tO\.i.~--ç;;,er.•~J;
que contêm a Prestação de Con·
Cohst)l"tor.ia-Geral_ para ex8riie -e
fac·e_ Ca-- noVa
tas da Assoc1ação !nterpar-1 a- :.--KT -~ro_Cesso-- _-n.c. obo8"02/S<r-S- p'arete-r-:--_~:-·em
menta~ de Tur1smo, relat1va ao q_u-e trat·a _da_ ~_[rTI.Pt'essãQ-p·êl·a c-onstitvis;ffi_o. _- ----- -~
exerc1 c1 o de 1 gss.
CEGRAF ;-- de - db; s· núme~o"s da
A seguir, o Senhor Presidente
~,,.R-evista Brasileira de Clência
É destgnado o Senhor Senador Po 1 i ti ca ~', da _Furidação Uni ver_- concede a ·palavra ao Senhor
NABOR JUNIOR, .Suplente da Co~ .sidade de Brasília- FUB. con- Terceiro- Secretá.ri.o, que Sub-m1ssão Diretora, para relatar forme convénio existente.
mete à Comissão Diretora o·s·
a materia;
seguintes assuntos:
A Comi~são D~retora, ap6s ed) A~teprojeto de Resolução xame da matéria,
autoriza a_ a) Parecer FAVORÁVEL; NA FORque "acrescenta § 5A ao art. i mpressã_o;
MÁ DE SUA
CONCLUSÃO á so T"i ;_;
2A, da Resolução nA 2~. de
citação, do Magn1ficio Reitor
1980, e altera o disposto em
da
Universidade
de Brasília,
1) PrOcesso
n~
001390/90-2,
seu inciso ll.
ae interesse do serv 1 dor apo--- prOfessor ANTONIO IBANEZ RUIZ,
sentàdà ANTONIO AGILDO CAVA_L- no. sent 1do de_ ser co 1oca do à
Os presentes examinam a maté- CANT_E. _
diSp_osição dã.ql)ela instituição
ria, a aprovam e assinam o
o servidor ANTONIO JOSE BARBOrespectivo projeto. que é enA matéria é encaminhada à SA, do Senª-O_o Federa 1 .
caminhado à Secretaria-Geral consultoria-Gêral para exame e
da Mesa para apresentação ao parecer;
Os presentes, após exame da
Plenário do Senado Federal;
matéria, autorizam a disposição
na forma proposta nó pare_ ml ProCessõ n~ 009504/90-7,
e) Processo ·n.s::.
012280/90-9, de intereSse de NEUZA RITA PE- cer;
em que o Sindilegis soliCita o RÁCIO
MONTEIRO
·e·
outros
pagamento aos servidores do ser v i dores .
Senado Federal do reajuste de
b) Parecer
favorável,
com
84,34%. relativos ao I?C de
Os presentes, após exame, in- substitutivo, ao Projeto d~
março de 1990;
Resolução
n~
7/89-CN
que
deferem a matérfa, à vista do
"introduz modíffc;;3çâo na-Resoparecer'-da Consultoria-Gera1;
lução n~ 1, de 1970 (CN)- ReOs presentes tomam conhecipara védar o
mento da matéria e determinam
n) Proçessos ··n.~<.s 005918/88-0 gímento Comum~
uso·do fumo no reei nto do
o seu arquivame~to;
- ~-oo2S75/89-6, de interesse da
plenário".
·
-serVidora
·aposehtada
ADALIZIA
f) Processo
n2
001847/90-2. DE SOUZA CUNHA.
contendo ~eivindicações aPreOs presentes, após debates,
sentadas pelo Sindi1egis.
- -os Presentes. após exame, i n- aprovam o parecer e encaminham
a
matéria à Secretaria-Geral
deferem a matéria, à vista do
para ---- as - t:le\ií das
Os presentes tomam conheci- parecer do Conselho de Admi- di Mesa
mento da ~atéria e determinam n i s·tt'ãÇão;
prdVi.dênci as._
o seu arquivamento;
O Senhor Pres_i'dente concede a
o) Proc~sso
nA 006075/$_0:--8,
g) Processo· nA 010561/90-0, que Contem proposta, apresen- palavra, na seqüência dos traem que a se_rvidora MARIA DO· tada pelo- Cec;lesen, para assi- ba 1 hos, a c .Senhor S.en~dor _NaCARMO SANTOS FERREIRA sol i cita natura de convên_io entre o Se- bar Júnior, Sup1ente da ComisDi retora~ Cjue-- apresen--ta
1 icença para trato de intere-s- nado .Federal e a Fundação Ge- ·são
ses part1culares.
t"úl_io \largas para real_ização parecer· fevoravel ao Processo
de programas de capacitação de n~ 007592/SD-6. em que o· senha~
SenadOr Saldanha Oerzi
Os presentes examinam a maté- recursos humanos.
·sol i cita ressarcimento de desria e concede, a licença solipesas
médi
ças.
citada:
Os-=- p-resentes, após exame da
materia, autorizam a assinatuo·s _presentes, após exame da
h) Processo r.~ 011445/90'-4, ra do convênio proposto;
mpt_~ria, af:jrovam o parecer.
em que a Secretaria de Documentação e Informação propõe a
Expediente da Comissão orgaNada mais havendo a tratar-, o
revisao do Catálogo Biográfico nizadora do _VIII CBICCA - ConSenhor ~residente declara, en~os Senadores em trabalho con---~gressc Brasi_leiro de Ir1iciaÇão
ção dos presentes os seguintes
assuntos:

.)\,.mto

a

ser-·reallz.ado pela
de-- Arquivo. e o

Sub!;>~cretaria

Científica_
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cerrada e reun1ao,
às treze
noras, pelo que eu, José Passos
Porto; Oi retor-Ge'râ 1 e
secretário da Comissão Diretorã, lavrei a presente ata ·que.
depois de ass1nacta pelo Senhor
Presidente, va; à publicaçâo.
Salé da Comissão Oiretora, 18
de

outubro

Senador Nelson

oe

1990.

~

Carneiro, Pre-

sidente.
ATA DA 163A REUNIÃO
Às

dezesse is

horas

Cfo

di a

vinte e dois do mês de junho
do ano de mil, novecentos e
noventa, na sala oe réUniõe~
da Consultoria-ceral do Senado
Federal. sob a Presidência do
; 1ustr i ss i mo senhor consul tergeral -Dr. PEDRO_ CAVALCANTE
D'ALBUQUERQUE
NETO, _na qualidade de Viçe-Presidente deste
ConSelho e devido à impossibilidade de comp9recimento do
exce 1 ent i ss i mo Senhor Senad_or
MENDES CANALE, Presidente deste
Colegi~do,
presentes os
membros: OUVIA DE .MELO_ SOUZ~_.
NEY MADEIRA,
ELPIDIO VIANNA

NETO e AGACIEL DA SILVA MAIA,
reuniu-se o CONSELHO OE SUPER-

o·o

CENTRO GRÁFICO DO SE-

.reunião-.

Abertos os 'trab2l;lhos.

VISÃO

NADO FEDERAL, em sua-centéssima
sexagésima
terceira

ó-_

Senhor Presidente- _em exerci c i o
Dr. PEDRO CAVALCANTE
O'ALBUQUEROUE NETO passo~ a

paTavra- ·ao ConSelheiro ELPID-IO

Quinta-feira _6.

Após a cone lusão da lei

LCi~~~~o

parecer, a matéria foi .co_locà-da em di_scussão, sendo am"pn~
mente comen_tada pe 1 os prese_ntes e, ao fln~l, foi aprovada
por unani mi da"de,
devendo s_er
encamthhada-.à consideração da·
Egrégia Com__i ssão Di retora _do
Senaoo Federal. Nada mais__ ha_véndo a tratar, a!;iradecendo ·a
presença de todo o- Senhores·,

VlANNA NETO.que apresentOU parecer fàVóf"âVe 1. $Obre O Pprq- President~s. em e_xerc.ic;1o . _ .
Dr.
PEDRO
CAVALCANTE_
cesso n 2 746/90.8-Cegraf,
referente ·ao - Ba 1anço Anua 1 do O'.ALBUQUERQUE NE'ío·,· -- -aec·l ar'ê:iu
.cegraf, exercicio flnanceiro encerrados ao trabafhQs_ ~ i3:,
·ct;mstar, eu, MAU RI CI-Ode 1989. Em seu parecer o Con- para-_
selheiro finaliza dizendo que SILVA, secreiário deste Cons_e"c_o_nsiderando -a
manifestação 1 ho de Supervisão 1avreí a_,
da Auditori6 do Senado Fede- presente ata que depois d~e
ral, consubstanciada no Certf- "1 i da e ªprovada será as si nada
f i cado de Auditoria nSt 4/90 - e por todos os presentes.
relatório que o acompanha e,
tendo em vista o resultado do
junho de
Brasil i a,
25 de
exame dos demais e 1 _emen'tos que 1990.
Cavalcante
Pedro
integram
os-- autos,
opinamos D'Alburqueque Neto, l'"res1dente
pe 1 a -ap_r_ovação das contas do
Elpidio
em
exe:--c i c i o
terítró~-Grâf i c6 dó. sen-ado FedeVianna
Neto, Membro
Ney
ra 1
e do Fundo do Centro Madeira,
Membro_,
01 Tvia de
Gi-áfico dO Senado Federal, re- Melo Souza,
Membro.
1a'tiVa$ ao ·exert::íc'io -de- 198a",

República Federativa do Brasil
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ANO XLV- N" 1?0

BRASlLIA - DF

~------SENADO FEDERAL------~
Faço

saber-que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente. nos ter-

mos do art. "48,

item 28; do Regimento Interno, pr-omulgo a seguinte

RESOLUÇÃO NO 51, DE 1990
Autoriza

o Governo do Estado da Bahia a emit;r um total de 14.103.560.700 de

Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia

~etras

çãod

do 1tmtte
Fe era·1 .

fixado

no

art.

3C, I, da_

(LFT-BA)~

~~soluçã~

com temporãria

n!o! 94, de

1~89,

do

eleva-

s~nad~

Art.
1~
É o Governo do EstadO da Bahia -autorizado, nos termos do que estabeleCe o
art. 7 2 da Resolução n~ 94, de 1989, do Senâdo Federal. a elevar tempOrariamente, em até
6%

(seis por cento), o limite fixado no art.
rados os demais 1 .imites.
Art.

2.12

É

o

3~.

I, daquela resolução, mantidos inaite-

Governo do Est_ado da Bahié!J autorizado, nos termos do que es-tabelece o

art. gS!. da Resolução n$1. 94, de 19$9. do Seriác:fô Federal. a emitir, mediante re-gistro no
Banco Central
do Brasil, o total de 14.103.560.700 (quatorze bilhões, cento e três milhões, quinhentos e sessenta mil e setecentas) Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Bahia (LFT-BA), equivalentes a Cr$_1_4.1_03.560.700.00 em 16 de noVembro de 1990, mediante atualização do limite de 21.õ0é5.00.0--de ObrfgaÇões do Tesouro da Bahia (OTBA)., f i xado em outubro de 1987, com vistas ao saneamento das finanças do Estado e ajuste no
fluxo de caixa, sem que se inviabilize o bom andamento de proJetas e programas.
Parágrafo úni'co. A emissão e a colocação dos -tftu-los a que se r'é'fere- este artigo serão eretuadas com observância das seguintes condições básicas;
a) valor nominal-unftário: Cr$ 1,00 cada, em 16 de- noVembro de 1990;
b) modal idade: nominativa-tr-anSfer-ível;

c) prazo de resgate: de treze a quarenta e

oito meses;

d) rendimentos: igual ao das Letras Finaneetras do Tesouro Nacional, ·observãdo O critério estabelecido pelo Decreto EstadUal n.l2 2.444, de 29 de maio de 1989;

e) forma de colocação: atra~s de ofertas públicas, nos termos dia
de 1979, do Banco Central do Brasil;

Resolução--n-~

f) colocação
dos títulos: f0.1b3.-õbõ:7a·o--(L-i='T-BÃ) em dezembro de -199b,
LFT-BA em janeiro de 1991 e 2.000.000.000 (LFTBA) em fevereiro de 1991;

5-6--s-,

2.oo.b.OOd.-OOb

g) vencimentos dos tftu1os: a partir de 15 de janeiro de 1992, sendo o da.última parca 1a de 500.000. 000 ( LFT:-BA) em 15 de dezembro de. 1994.
Art.- 3.12 A presente autorização será exer-ci-da" a·té 28 dá fevereiro ê:te-1991.

Art: 4.R. Esta resoluçã_o entra em Vfg6F riá:..-da:tá-dé süá-PublicaÇão.

Senado Federal, 6 de dezembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

_
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EXPEDIENTE
CEIIÍTJIO GIIÁFICO DO SEIIIADO FEDEIIAL
lHANO DO C - S S O -CIOIIIAL

PASSOS PORTO

Impresso sob • responwblltdade d• Mesa do Sen,Jdo Federal •

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiret,or Executivo
CESAR AUGUSTO JOS.: DE SOUZA

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

.

_crs 3.519,65

Semestral

LUIZ CARLOS DE BASTOS

"

Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

T1ragem 2.2CMl~xemplares.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 204> SESSÃO, EM

6 DE DEZEMBRO DE 1990
1 .1

ABERTURA

1 •2

EXPEDI ENTE

1.2-.1

Deputados

da

SUFRAMA.

Câmara

riA 1 0_6/SQ-Com_pl_ementar

p;;!

dos

- N~ 299/90. comunicando a
aprovação de emenda do senado ao Projeto de Lei da
Câmara n~ 60/90, que concede pensão especial à viúva
do Dr. Francisco de Paula
ouintanilha Ribeiro.
- N~ 300/90, comunicando_a
rejeição do Substi.:tvtivo do
Senado ao Projeto de Lel
Câmara n.R. 44/90, que define
crimes
contra
a
ordem
tributária,
econõm_ica
e
contra as relações de Consumo, e dá outras providências.

cta

Submetendo à deliberação
do senado autógrafos dos
seguintes p~ojetos:
- Projeto_ de Lei da Câmara
nA 104790-Comp1ementar
(nA
240, de 1990-Complementar
na Casa de origem), que
dispõe sobre a composição
do Conselho Deliberativo da
Superintendência do Desenvolvimento
da
AmazôniaSUDAM.

- Projeto de Lei de Câmara
nA 105790-Complementar (nA

241, de 1990-Complementar,
na Casa de origem), que
dispõe

sobre

do Conselho de

Pr'-oJeto c;:le Lei da Câmara
(_nA
-242, de ~1990-Comp 1ementa-r_,
na Casa de origem), que
dispõe
sobre a composição
do Conselho Deliberativo da
superintendência do Desenvo-1 vi menta
do
Nordeste~

-OficiosdoSr.

Secretário

ção da Super i ntendêtJci.a da
Zona Franca --d.e
Mana.us-

a composição

Administra-

SUDENE.

. -

- Proieto de Lei da Câmara
nA 107./90- (n.u 1 .271/88, _ oa

casa de cri ge·m) . que isenta
do Impostó _sobre -Pr_oõtJtos
lndustr-ial izados
IPI os
veículos _ _especiais
ou
u{ilitãriàs quaódo destina-· dôs- a pessõas _,_.i?ói"'tadoras de
deficiêncfas físicas ou entidad_es filantrópicas Que
.especffica.
..;.·· Pro feto de Le-i -da Câmar.;
n.R.- 1 Oa-"/90 ( nSI. 1_. 030/88. na
casa de-origemr. que considere penosa e perigosa a
ativi~ade
profissional dos
vigias noturnos, a.ssegurando-lhes o direito à aposentadoria especial.

..:.. Pr~oj efo d'e Le-i da Câmara
nA 109790- _( n:;z. 3. 344/89,
na
Casa ae origem), que dispõe
sobre concessão de adicional ae- insalubridade aos
tra·ba 1 hadores que -a'tuem no
combate à raiva dos animais
herbíVoros.
-

Projeto de Lei da Câmara
na
c·asá -de origem). que dispõe
sobre o porte de armas curtas
pelos motoristas de

nA 110790 (n:;z. 3.407/89,

c~~ga~_ autónomos
empresas_.,

ou_~

de

- Projeto de Lei da Câmara
n.st 1n790 (nA 5.429/90, na
Casa de origem), que dá
noVe denom·i naçã_o à Empresa
Bras i 1.e.i.ra
de
Tur1 smoEMBRATUR, · e ~á outras providências .

- Proj etc de Lei, da câmara
112790 (nA 5.802/90, na
casa de origem), que' aplica
às organizações sindicais
de trabalhaóores rurais as
n-.1:!

?~~~~~~;ões d~ 0 c~~;t'fte~çãb

-FederaL

-

Projeto de Decreto Legislativo ·nA 114/9<5: {nJ<.
271/90,
na
Câmara
dos
Deputados),· que aprova o
ato_ que _outorga permissão à
EM_ __ Corisco.Ltda .•

pãra

ex-

plorar serv1ço de radiodifusão songra etn f_reqüência
modulada
na cidadé de BoitUva. i;stado de_ São Paul.o.

_7 Projeto de Decr~to L.e. g1slativo n~ 115/90
(n~
292/SO~
na
Câmara
dos
Deputados), que aprova os
~tos que outorgam permissão
a Radio SP-, LtQa., para
exp1ora_r., pelo prazo de 10
-(dez) anos, sem direito de
exc_lusivj_dade. serviço de
radiodifusão .sono~a ew_ freqUência modulada-.• ha _cidade
de Diadema. Estado de São

~é~!~' So~- ~ t~~ ~ng~~~---~~~~~:

rar,
~elo_
~razo de de7 anos. sem direito de exclusividade, serviço de radiodi flisão ·sonora em freqüên-
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cia modulada, na cidade de
Diadema, Estado
de
São
Paulo.-

1.2.2-

Pa~eceres

Referentes

matérias:

- às

seguintes

Projeto de Decreto Legislativo nA 89/90 (nA 187-

Dezembro de 199!l

- Projeto de Lei do Senado
164/89-Complementar. que
regu1a a competência para a
instituição do imposto sobre herança e doação, nas
condições previstas no in_ciso -III do § 1~ do art.
155 da Constituição Federal.
n~

Soc·i edade A 1 fredense de Ra-

- PrQjetà de Lei do Senado
n~ 165789-Complementar, que
estabelece normas sobre a
entrega aos estados e municípios dos recursos previstos no artigo 161,
inciso
I-L
dã Çonstituição Federal, especialmente sobr_e os
critérios de rateio do Fundo de ParticipaÇão dos Estados e do Distrito Federal, _c:lo Fundo de Participação dos_ Municípios _e do
Fundo para Programas de Financiamento ao se·tor Produ:
tive das regiões
Norte,
Nordeste e Centro-oeste.

fusão

n~

8 de 1990
Deputados),

na Câmara dos
que aprova o

ato que outorga concessão à
Rede Amapaense de
fusão

Radiodi-

Ltda., p·ara- explorar

serviço de radiodifusão sonora, em onda média, de âmbito local,

na

cidade

Macapá, Estado do Amapá.
-

Projeto

de

de Decreto Le-

gislativo nA 90/90 (nQ 143B·,

de

1989, na Câmara dos

Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à
diodifusão Ltda .• para explorar serviço de radiodi-

sonora

A 1 fredo Chaves,.

Espírito Santo.

na cidade de
Esta-do

áo

- Projeto de Lei da Câmara
22/90 (n~ 7.503~8. de
1986, na Câmara dos Deputados), que autor_i za o Departamento Nacionâl de Obras
Contra Secas DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro de Est-a_dO Extraordi nár i o para Assuntos de 1 r r i·gação, a doar o i móv_e_l que
menciona, situado no Município de Icó, no Estado do
Ceará,·
n~

- Projeto de Lei da Câmara
34/90 ( n~ 8. 0_89-8, de
1986-,--·na origem). que autoriza a reversão ao Município de Iguape, Estado de
São Paulo, do terreno que
menciona.
n~

-Projeto de'Lei da Câmara
38/90 (n~ 3.287-B/90, na
origem), que autoriza os
t·áxis a portarem painéis
publicitários
fiXados no
te to.-n~

- ProjetQ de Lei do Senado n~ 150/89-Complementar,
que "dispõe, nos termos do
inciso III do artigo 161 da
Constituição Federal, sobre
o
acompanhamento,
pelos
beneficiários, do cálculo
das quotas e da liberação
das participações previstas
nos artigos 158 e 159 da
mesma Carta.
- Projeto de Lei do Senado
n~ 161789-Complementar, que
define os serviços de qualquer natureza sujeitos ao
imposto de competência dos
municípios, previsto no inciso IV do artigo 156 da
Constituição.

- Projeto de Lei do Senado
168/89-Complementar, que
regu 1 a as 1 imitações_ constitucionajs ao poder
de
tributar, nos termos do inciso Il. _do artigo 146 da
Constituição Federal,

- Projeto de Lei dÕ Senado
n~ 171789-Complementar, que
define, no.s termos do- inciso I do_ artigo 161 da Constituição- Federal, o valor
adlçionado para fins
de
cálculo da participação dos
municípios na Receita do
Imposto sobre operações Relativas à Circulação
de
Mercador i as e .sobre Pre_stação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermurn c-1 ga 1
e
de
Comunicaçao.
";;....Projeto de Lei do,Senado
n~ 170/89-Complementar, que
dispõe sobre conflitos de
c·ompetênci a
em
matt;!r i a
tributária, entre a união.
os estados, o Distrito Federªl ~ os municlpio?, nos
termos do inciso I_ do artigo 146 da Constituição Fe~
deral e dá outras providências.
_1.2.3

-

Presi~ncia

Comunicações
_

da

- __F:'"_razQ para apresentaÇão
óe emendas aos Pro~etos de
Decretos Legislat1vos n~s
114 e 115/90, lidos anteri~rmente.
Prazo para apresentação
dé9mendas ãos Projetas de
Lei da Câmara n~s 104 a 106
e 111, de
1990,
lidos
anteriormente.

1.2.4- Leitura de Projeto
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Projeto de Lei do Senado
229, de 1990, de autoria
do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre a prestação do serviço militar alternativo de que. trata o
artigo 143, parágrafo 1~,
da Constituição Federal.
n~

1.2.5-

~querimento

N~ 482/90 de autoria do
Senador Mário Maia, so-11ci..-·
tandp autorização do Senado
para desempenhar missão no
exterior.
-

1.2.6

Discuscs do Expe-

SENADOR

ALBANO

di ente

FRANCO

Pol ft_i ca de
entend-imento
nacional para combate à_ i nflação e a recessão brasileira.
SENADOR NELSON WEOEKIN
Erros e manipulações
de
pesquisas eleitorais.
~sENADOR

JAMIL HADDAD -Ma-

nutenção, pelo Senado, do
veto presidencial ao projeto de lei do plano de cu_steio e benefícios da Previdência Social. Transferência da sede da E-mbratur da
cidade do Rio de Janeiro
para Bras f l i a-.
SENADOR

MÁRCIO

LACERDA -

Relatório do Banco Mundial
sobre
a di stribui_ção de
_renda no_ .Bras 11 .
SENADOR NELSON CARNEIRO Enquadramento dos agentes
-de Te 1 ecomun i cações da Po1 ícia Federal.
SENADOR_ UUTAHY

MAGALHÃES~~

Reparos a criticas feitas
pelo
Presidente Fernando
Collor às elites brasilei_ras.
- SENADOR

RONALDO

ARAGÃO~-

1O
(dez)
anos
do
jornal Estadão do Norte, de
Rond_Onia.

SENADOR

ALMIR

GABRIEL

Situação financeira da Previdência Social, a propósito da manutenção~ pelo Senad_o, do veto presidencial
ao proje-to _de ·1ef _de c_usteio e benefícios previdenciários.
·

1.2.7- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado
n~ 230/90,
de autoria do
Senador Marco Maciel, que
altera o Decreto-Lei
n~
2~452,
de 29_ de julho de
1988, que dispõe sobre o
regime tributário, cambia1
e administrativo das Zonas
de Pr_ocessamento de Expor-
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tação, e dá
dências.

outras

provi-

1.2.8- Requerimento
-

N~

463/90, de autoria do

Senador

Pompeu

de

Sousa,

avulsos

para o

solicitando dispensa de in~
terstfcio e prévia distri-

buição

de

ProJeto de Decreto Legislativo n~ 91/90 (D~ 247/90,

na Câmara dos Deputados), a

fim

de que figure na Ordem

do Dia da sessão
te . Aprovado.

seguin-

Conunicação

1 .2 .9

Presidênci'a

da

Prazo para apresentação de
emendas aos Projetes de Lei
da Câmara n~s 22, 34 e
38/90, e aos Projetes de
n~s

Lei do Senado
171. 150,

161.

164, 165,

168 " 170/89

-Complementares.

1 .3 -ORDEM DO DIA
Projeto

n~

de

Lei do Senado

180, de 1990, de autoria

do Senador Marco Maciel,
que ~estabe1ece o FundO Nacional de Desenvolvimento
Cientifico
e
.Tecnológico. Aprovado após
parecer

favorável

~a

co~petente.

comissão

A Comissão Oi-

retora para redação

final.

Redação final do Projeto
de
Lei
n~
1 eo
I
90. Aprovada. A Câmara dos
Deputados.
Projeto de Lei ~o Senado
n~ 5, de 1989,
de autoria
do Senador Pompeu de Sousa,
que institui o Conselho de
Comunicação Social, na fo~
ma do art. 224 da Constituição. e dá outras providências. Discussão encerrada, tendo usado da palavra
os Srs. José Paulo Bi_sol,
Maur.icio. Corrêa. Marcondes
Gadelha,
João Menezes
e
Pompeu de Sousa. ficando a
votação adiada por falta
de quorum.
Mensagem

0F
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n~

132, de 1990(n.ll. 104/90, na
origem),

e dezoi·to ni11 hões, duzentos
e
vinte mil e cento e
c i nqü~nta e Sé is Letras f fnance,ras do Tesouro daquele estado. Discussão encerrada após parecer favorável
da comissão competente nos
teT"mos do Projeto de Reso_lução nA 69/90, ficando a
votação _ adi ada por fa 1 ta
de quorum.
-OfíCio
n~
S/52/90 (nll.
17.945/90, na origem),
relativo a Pleito da Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo,
para que possa emitir ecolocar no mercado, através
de ofertas públicas. seis
bi 1 hões-,
cento e noventa e
um ffiilhõeS, quat~ocentos e
dezassete mil, seiscentos e
noventa e duas letras Financeiras do _Tesouro daquemunlcfpio. Discussão
ence~rada após
parecer
favOrável de comissão competente nos termos do Projeto de Resolução nll. 70/90,
ficando a votação adiada
por falta de quo~um.

-,e- -

Ofício
nll.
S/55/90
(hll.
515(90, na o-rigem), ·relatiVO a proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir 8.892.516.993
Letras
Financeira db Tesouro daquele Estado. Retirado da
p_auta._
OfíciO
nll.
S/58/90 (nll.
18.053/90, na or1gem), relativo a pleito da Prefei-.
tura Municipal de Maringá,
Estado do Paraná, para que
possa contratar operação de
crédito, junto à Caixa Económica Federal, no valor
equivalente a 19.279.193,89
Bónus do Tesouro Nacional -

STN. Discussão

encerra-

da ap6s parecer favorável
da comissão competente nos
termos do Projeto de Resolução n~ 71/90, ficando a
votação adi ada por ·fa 1 ta
de quorum.
·
Projeto de Resolução nA
55, de 1990, de
iniciativa

Comissão de Assuntos Económicos,
que estabelece
da

relativa à proposta de alteração da Resolução
nA
186, de 1987, que rerratifica a Resolução n~ 264/86,
do Senado Federal. Discussão encerrada após parecer
favorável
nos termos do
Projeto de Resolução
n~
68/90, ficando a votação
adiada por falta de quorum.

missão

Oficio · nt<.
S/51/90 (n~
17.944/90, na origem). relativo ao pleito do 9overno
do Estado do Rio Grande do
Sul para que possa em i t_i r e
colocar no mercado, através
de ofertas públicas. cento

66, de 1990,

condições para a renegocia-

ção
da
divida
externa
brasileira. Votação
adiada por falta de quoMUm.
Redação

final

do Projeto

de Resolução n~ 58,
de
1990, de 1niciativa da ·co-

Constituição,
Cidadania, que
revoga o art. 370 do Regimento
Interno do senado
Federal. Aprovado. À
promulgação.

Vustiça

Projeto

de

e

de

Resolução
de autoria

nll.
do

Senador Ney Maranhão, que
dispõe sobre limites· globais e condições para as
operações de créditos internas e externas dos estados, do Distrito Federal,
dos municfpios e de suas
respectivas autarquias
e
estabelece limites e condições par:·a a cOncessão de
garanti as-. Discussão encer_rada após parecer favo·rável,
com substitutivo da
comissão competente, tendo
usado da palavra os srs.
Fernando .l':len-riq~e Cardpso,
Odaci r Soa_res. i.lutahy Magalhães e Marco Mac_i.e1.
ficando a vota-ção ád1 ada por
fa 1 ta de quor-um.
·
Projeto

Resól~ção

n~

Projeto de ResOlução
62 ;· de 199ô, de autor i a

do

de

45, de .1990, de autoria

do
Senador Fernando _Henrique
Cardoso, que altera a redação do art. 16 da Reso-1 ução
do Senado F e_de.ra 1 __nA _94, de
1989 Qúe dispõe sobre 1 i mites globais e
condições
parã as operações de credito interno e externo dos
municípios e de suas respectivas autarquias e es:taq_elece _1 imites e condições
para a concessão de _ garan~
tias. Votação
adiada por
falta de quqru~.
Senador

Ney

n~

Maranhão, aue

dá nova redação à Resolução

nll.
94,
de. 1989.. Votaçio
adlãda P.~r,_falta d~. quo~um.

1.3.1 -Matéria Apreciada
após a Ordem do Dia •
Requerimento n~- 482/90.

lido no expediente da presente sessão. Votação adiada após
parecer· fav·orável
da comissão competent~.

1.3.2

-

Presidência

COmunicação

da

Térm;no do ·prazo ·para ãpresentação_de emendas ap
Projet_o de Lei do Distrito
Federa 1 n.Q 37/90 ..
1.3.3 -Designação da ordem do Dia da Pr6xtma Sessão

ENCERRAMENTO
2 - ATO DO PRESIDENTE
1 .4

NQ 2.52; de 1990 ..

ATA DE COMISSÃO
MESA DIRETORA
5
LfDERES E VICE-LfDERES
DE PAR'!'lDOS
!ii - CoMPOSICÃO DAS coMIS·
SOES PERMANENtES
3

4
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Ata da 204!! Sessão, em 6 de Dezembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dosSrs. N elsoriCarneiro, Iram Saraiva,
Mendes Canale, Pompeu de Sousa e Antônio LuizMaya
ÀS . 14 HORAS E 30 MINUTOS.
ACHAM·SE PRESENTES OS
SRS.
SENADORES:

Superintendência do Desen- v o 1 v i mente da Amazõn i a

Áureo Mel lo- Ronaldo Aragão
- Amir Lando- Moisés Abrão
Alexandre Costa- Hugo Napoleão- Mauro Benevides - Marcon-

O Congresso Nacional decreta:

des Gadelha Carlos LyraAlbano Franco - Luiz Viana

Neto
Jamil
Haddad- Ronan
Tito- Mauro Borges .
Meira

Filho- José Paulo Bisol.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

ano

e serão de"S f9rladoS pe1 o
Sec~etário do
Desenvolvimento
Regional,
por indicação das
respectivas Confederé!lyões, escolhidos,
mediante s1stema de
rodfzio,
dentre filiados às
federações das categorias sediadas na área de atuação da
Sudam.

·suDAM.

Art. _1S< __ Q_ Conselho Deliberativo da Superintendência -do
Desenvolvimento da Amazônia SUOAM, autarquia federa 1 i nstitufda pela Lei n 2 5.173, de
27 de outubro de 1966, passa a
ter a seguinte composição:
I

-

§ 4 2 O !"residente da Re_Púb1 ica poderá des1gnar membros eventuais,
conforme a natureza
da matéria a ser apreciada
pelo conselho.

representantes dos Governa
.

Sousa) --A lista de presença nos dos estados situados
acusa ~ comparecimento de 16 área de atuação. _da Sl_J~am;
Srs. Senadores. Havendo núrfler6
regimental,

sessão.
Sob

·

declaro

aberta_ a

a proteção de Deus-,

ciamos nossos trabalhos.
O

sr.

1~

i ni-

Secretário procederá

à leitura do expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~
299/90, de 5 do corrente,
·comunicando a aprovação de emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n 2 60,
de 1990
(n 2
3.856/90, naquela Casa),
que concede pensão especial
à
viúva do doutor Francisco de
Paula
Quintanilha
Ribeiro.
(Projeto enviado à sanção em
5·12-90.)

N,g, 300/90, de 5 do corrente-,
comunicando a
rejeição
do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 44,
de 1990 (n 2 4.788/90, naquela
Casa), que define crimes contra a ordem tributária, económica e contra as relações de
consumo,
e
dá
outras
~rovidências. (Projeto enviado
a sanção em 5-12-90.)

Art.- 2 2 iodos os ccinselheir'os
oü seus representantes terão
dire1_to de voto. à exceção do
superintendente da Sudam.

I I - um_ represen_tante de cada
um dos seguintes Ministérios:

Art. 3~ A presidência do conselho
será
exercida
pelo
Secretário _ Qo pesenVõlvimento
Regional que será substftufdo,
em suas ausências, por um dos
representantes dos
Governos
estaduais,
escolhido
pelos
demais.

a) da Educação~

t.' da Saú_de;

c) da
Economia,
Planejamento;
d) da Agricultura
Agrária;

Fazenda

e

e Reforma

Art. 4~ Esta lei complementar
entra em vigor na data de sua
publicação-.

e) da Infra-Estrutura:
f) da Ação Social;

Art.
5~ Revogam-se as disposições em contr2rio.

III ~ o Secretário do Desenvolvimento Re~ional da Presidência da Republica;

IV

MENSAGEM N• 426, DE 1990

- um representante da Se-

Excelehtfssimos- ~9nhores Membros do Congresso Nacional

cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
-

Submeto

.

Jeto de· lei complementar que
dispõe sobr~ a composiç~o do
Con$e1ho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento das Amazônia SUDAM.

dam:

VI
_l,lm
rãpreS"entarite
classes produtoras;

das

VII
um representanté das
classes trabalhadoras.
§
1,g, o representante das
classes produtoras e seu respectivo suplente serão indicados, em lista tríplice, pelas
Confederações Nacionais da Indústria,
do Comérc.io e
da
Agricultura.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes
§
2~
o representante das
pi"'jetos:
classes trabalhadoras e seu
PROdETO DE ~EI DA CÂMARA
respectivo suplente serão indicados.
em lista tríplice,
NQ 104, DE 1990-Complementar
(NQ 240/90-Complementar,

· na casa de origem)

(De iniciativa do Senhor
l"res 1 dente ·da Repúbl i ca)

à elevada considera-

v - o Superintenderite· da su- ção de Vossas Excelências pro-

pelas Confederações Nacionais
dos Trabalhadores- na IndúStria,
no
comércio
e
na
Agricultura.
§ 3A Os representantes das
c1 asses produtoras e tr_aba 1 ha-

Dispõe sobre a co~osição dor as e seus respectivos sudo Çonselho Dei iberativo da plantes terão . mandato de um

r

2~
Atualmente, integram esse
Conselho representantes de Ministérios civis, da extinta
Secretaria de l"laneJamento e
Coordenação da l"res1Qência da
República. do Estado-Maior-das
Forças Armadas, de ca_da um dos
estados situadoS na área de
atuação da autarquia, os superintendentes da Sudam e Sudene, representantes do· Banco da
Amazônia S~A., Banco do Brasil
S.A., Banco Nacional de Desenvolvi_mento1 Económico e Social,
Instituto 1 Brasileiro do Meio
Ambiente e, a1nda 1_ do extinto
Ministério ·do Interior, além
de representantes das classes
produtoras
e
trabalhadoras,
indicados pelas
respectivas
confederações nacionais e nomeados pelo
Presidente
da
Repúbl i ica ..
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3. A ·proposta ora encaminhada

a Vossas Excelências

a implantação de tais polfti~
1 egi timá-1 as amplamente.

redüz ·a· caS'" e

dimensão numérica desse Colegiada, sem comprometer
sua
8.
Em sfntese, são essas as
densidade politica. o objetivo T"azões que ju~t_if_icam as _a_lt~
da alteração é cumprir a dire- rações ponderadas pela Secretriz de simplificar as estru~ __ taria do Desenvolvimento Returas administrativas do Go- gional,
e que se consubstanverno Federal e, no caso da ciam, por força do que dispõe
o
item
I I do § i~ do art. 43
Sudam, preserVar a representatividade regional, conferindo da Const-ituição, no projeto de
maior realce à participação lei complementar ora submet1do
dos governos dos estados no à alta consideração de Vossas
Conse1ho Deliberativo da au- Excelências.
tarquia, ao qual compete apros. ___ Por_sua relevância, enca,;.
var e acompanhar os planos,
programas e projetes de desen- reço regime de urgência para
volvi mente da Amazônia.
tramitação
_do __ projeto,
nos
termos do § i~ do art.
64 da
4.
Os representantes dos Es- constituição.
tados da Amazônia,

instados

a

uma estreita colaboração com o

Brasília, 28 de maio de 1990.

~;on6micas

EXPOSIÇÃO

Governo Federal, no esforço da -Fernando Collor.
modernização
das estruturas

e sociais da re~1ao,
passam a superar, em numero, aos da Administração Pública Federal.

DE

MOTIVOS

. 1,~/s~~~g~sb~R sg~

N"

~~cgM~Jg

DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DA

•

. PRESID~NCIA

DA

5. Considerarido~se ·o-que -dfs· ·REPUBLICA:
põe a Constituição sobre os
organismos
regionais
· Excelentfssimo Senhor Presiatribuindo-lhes
articular,
dente da República, Submeto à
para efeitos administrativos,
superior consideração de Vosas açOes ordinárias da União
sa Excelência projeto de lei
(art.
43, caput), devidamente
complementar que dispõe sobre
regionalizados (art.
165), e
a campos i ç·ão do Canse 1 ho Deexecutar
as
ações
liberativo da Superintendênextraordinárias,
consubstancia do Desenvolvimento da Amazônia SUDAM.
ciadas nos ~lanqª _ regionais
(art. 43, § 1 .
II),
visando
2.
Atuãlmente, --integram esse
ao desenvolvimento das respectivas regiões e à redução das Conselho representantes de midesigualdades regionais (art. nistérios civis,
da extinta
43,
caput)- propõe-se,
no Secretaria de Planejamento e
caso especffico da Amazônia, .coordenação da Presidência da
que os ministérios que
imple- RePública. do Estado.:.Mafõr das
mentam e coordenam programas Forças Armadas, de cada um dos
de investimentos regionais,
e Estados situados na área de
somente eles, integrem o Con- atuação da autarQuia, os Supeselho Deliberativo da Sudam, rintendentes da Sudam e Sudepelo Governo Federal. Sua par- ne, representantes do Banco Ua
ticipação não apenas assegura Amazônia S.A,, Banco do Brasil
o cumprimento dos compromissos S,A., Banco Nacional de Desensolenemente assumidos nos pla- volvimento Económico e Social.
nos regionais, como também fa- Instituto Brasileiro do Meio
cilita a articulação, o acom- Ambiente e, ainda. do extinto
panhamento e o ajuste das a- Ministério do Interior, além
ções previstas.
de representantes das Classes
produtoras
e
trabalhadoras,
6.
Os demais ministérios e indicados pela~
_r~spectivas
órgãos federais de-atUação re- confederações nacionais e nogional
poderão ser convidados meados pelo
Presidente
da
a-par-t-1-ei pa-P- das- r8uni ões- ---do RapúB-1--1-ea, ---::_conselho,
sempre que as maté3~ A propoSta _ora encaminhada
rias .em pauta o justificarem.
O Secretário do Desenvolvimen- a Vossa EXéefência reduz .. a dito- Regional. por força do De- mansão numérica desse Colegiacreto n~ 99.244. de 10 de maio da, sem comprometer sua denside 1990, e o Superintendente dade polftica.
O objetivo da
da Sudam,
por óbvia razão, a11:_eraçãQ é cumpri.r a diretriz
completam a participação do de simplificar as estruturas
Governo Federal.
administrativas do Governo Federal
e,
no caso da Sudam,
7. A proposta mantém a repre- preserv~r a representatividade
sentação da sociedade civil. o regional, conferindo maior reintuito,
nesse caso, é garan- alce à participação dos Govertir transparência social
nos nos dos estados no Conselho
debates,
alargar a contribui- Deliberativo da autarquia, ao
ção dos diversos segmentos so- qual compete aprovar e acompaciais, na formulação e monito- nhar_ os planos._ progr~m~s e
ração das políticas regionais, projetes de desenvolvimento da
conquistar solidariedade para Amazôn1a.

Sexta-feira 7

4_. _ Os representantes dos Estados da Amazônia, instados a
uma estreita colaboração com o
GOverno Federal, no esforço de
m9Qernização
das estruturas
~gonômicas e sociais
da re~1 ao-;
passam a superar, em numero, aos da Administração Pública Federa 1.

5. :cons-iderandO-s_e o qUe df5-põé a Cons ti tü fção sobre os
organismos
regionais
atribuindo-lhes
articular,
para efeitos administrativos,
as ações ordinárias da União
(art.
43, caput), devidamente
regi o na 1 i zados (art _ -- 165).- e
executar
as
ações
extraordinárias consubstanciadas; n.os planos regionaiS (art_.
43, § 1~, li}, visando ao desenvolvimento das respectivas
regiões e à redução das desigualdades
regionais
(art.
43, caput) ~
prOpõe-se,
no
caso específico da Amazônia,
que _os Ministérios q1.1~ imp1_ementam e coordenam prog_ramas
de investimentos regionais,
e
somente eJ es. integrem o C_Qnselho Deliberativo- da Sudam,
pelo Go~erno Federal. Sua participação não apenas asseg_ura
o cumprimento dos compromiSsos
solenemente assumidos nos planos regionais, como também faci l_i ta --a articulação, o acompanhamento e o ajuste das ações previstas.
6.
Os dema"-is ministérios e
órgãos federa fs e de a t_uação
regional
poderão ser -convidados a participar das reuniões
do_Conse1ho, sempre que as ma-térias • · em - pauta ·
~o
justificarem. o Secretário do'
Desenvolvimento Reiional,
por
força do Decreto n 99.-244, d_e
1 o de ma i o de 1 ggo·, e· o Su~e
r-_i ntendente
da Sudam; por óbvia razão, ·co_mpletam a
partici paç~o _do Governo f_edera 1 .
7. A proposta mantém·a representação da sociedade civil. O
intuito,
nesse caso,_ é' garantir transparência social
nos
debates,
a·1argar a contribuição çlos di versos s_egmentos sociais, na fórrilulãção _e monit_Oração das pOlíticaS reQiona1s,
conq~:;~istar

-sol

~-aariedad8

-paNl

a implantação de tãis Po1ftica~ e legitimá-las amplamente.
S.
Em síntese, ·são BssaS as
razões que j4stificam_as_ªlte~ações
ponderadas pela Secretaria-dó Desenvà1vimento_ Regional,
e que se consuOStanciam, por força do que dispõe
o
i tem I I do § 1 R. do art . - 43
da Constituição, no projeto-de
lei complementar ora submetido
à S:ltB. ConsideraçãO --ae \fossa
Excelência
9.
Aprovada a proposta, peço
vênia para sugerir seja re~e
rido o regime de urQênc1a para
tramt tação do proJeto,
nos

DIÁRIO no·coNo'Imsso NACIONAL cseçl!o m

Sexta-feira 7
te!"'mos

do

§ 1 .A _do art. 64 _da

Constituição.

Ao ensejo;- renovo a Vossa Ex-

ce1ência os Pro.:testos_ do mais
profundo_
raspei to.- Egberto

Baptista, Secretário do Desenvolvimento

Regional

da Presi-

dência da República.
Aviso n.A 658-AL/SG

Em, 28 de maio de 1990

A Sua Excelência o Senhor

- Ãrt.

2.A

A

Amazônia para os

Substituída por atividade mais
rentável;

Amazo-

-h) incentivo e amparo à agricultura, à pecuária e à piscicultura-como base de sustentação das populações regionais;

efeitos desta lei,_ abrange a
região compreendida pelos Esta dos do Acre, Pará

e

nas,
pelos Territórios Feder a is do Amapá, Ror a i ma e Rondônia,
e ainda pelas áreas do
Estado de Mato Grosso a

norte

do paralelo de 16.A, do Estado
de Goiás a nort~~ do paralelo
de 13.A e do Estado do Maranhão
a oeste do merid_iano de 44.11.

AM.

3-~ O Plano de Valoriza-

ção Económica da Amazónia terá

como objetivo promover o deDeputado Luiz Henrique
senvolvimento auto-sustentado
da economia e a· bem-estar so~
DO. Primeiro Secretário da Cã- c1al da região amazónica de
mar a dos Deputados
-- for-ma harmónica e integrada na
economia naci-onal,
-- Brasília -DF
Parágrafo único, -o plano de
Excelentíssmo SenhOr Primeiro qu~ trata este artigo deverá
Secretário,
conter:
Tenho a honra de encaminhar a
a) diretrtzes adotadas;
essa secretaria a Mensagem do
Excelentíssimo senhor Presi~) Objetivo, descrição e cusdente da República, acompanha- to d~s programas·;
da de Exposição de Motivos- do
Exce 1 ent í ss i mo
_ __ s_enhor
C) custo,
desembolso anual e
Secretário do Desenvolvimento fontes de financiamento dos
Regional da Presidência da Re- proje~os e atividades;
pública, relativa a projeto de
lei complementar que
"dispõe
d) medidas necessárias à efisobre a composição do Conselho ci~nt~--~~-~_9_l:'_ção __ d? P 1 ano,_
Deliberativo da Superintendên4:i2.
O P 1 ano será desen-cia do Desenvolvimento da Ama- -~ Art.
zônia,..;,., SUDAM".
v:olvido com apoio-na seguinte
orientação básica:
Aproveito a oportunidade para
a) realização- de programas de
renovar a Vossa
Excelência
protestos de elevada estima e pesquisas e
levantamento do
consideração.
. --Marcos poterrc1 a·l
econ6m1 co da Região
Coi mbr:-a, Secretário-Gera 1 •. da como base para a ação planejaPresidência da República.
da a longo prazo;

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI_N.~<

5.173,

DE 27 DE OUTUBRO DE 1986

Dispõe sobre o Plano de
Valorização Económica
da
AmaZônia; extingue a Superintendência do Plano de
Valorização
Econômica da
Amazônia (SPVEA), cria a
Superintendência do Desenvolvimento
da
Amazônia
(SUDAM). e dá outras provi-

dências.

o

Presidente da Repúb 1 l ca ,
faç_o saber que o c-ongresso Nacional decreta e eu sane i o no'- a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I

Do Plano de Valorização
Económica da Amazônia
Art. ~1.~<. O Plano de Valorização Económica da Amazônia,
a
que se refere o art. 199. da
Constituição
da
República,
obedecerá as disposições da
presente 1 e i,

_b) definição dos espaços econômicos suscetíveis de desenvc:llvimento pl~nej_ado.
com a
fiX~ção de pólos de crescimento capazes de induzir o desenvolvimento de áreas vizinhas;

c) concentração de recursos
em área selecionadas em função
de seu potencial e populações
existentes;

d) formação de grupos populacionais estáveis,
tendente a
um
processo
sustentação;
-

--

-
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de

-

auto-

.

. e) -~dpção de política imigratória para a Região, com aproveitamento de excedentes populacionais tnternos e contin~
gentes selecionados externos;

f ). fixação de popu 1ações regionais, especialmente no que
concerne· às zonas de fronteiras;

g') ordenamento da exploração
das diversas espécies e essencias nobres nativas da região,
inclusive através da silvicultUra-e aumento da produtividade da economia extrativista
sempre que esta não possa ser

i) ampliação
das oportunidades de formação e treinamento
de mão-de-obra_ e pessoal especia-l-izado necessária às exlgênc·ias de desenvolvimento da
Região;

j) aplicação cOnjunta de recursos federais constantes de
programas
de
administração
centralizada e descentralizada,
ao lado de contribuições
do setor privado e de fontes
externas_;

1 ) adoÇ:ão de- íhtens i Va pol ítica de estímulos
fis-cais-,
creditícfos e Outros,
com o
objetivo de:
I
assegurar a êl 9va-Ção da
tax_a de r e ;-nversão na Reg ião
dos recursos nela gerados;
I I - atrair fnVestimentos nacionais e estrangeiros para o
desenvolvimento da Região.

m) revisão de adaptação contínua qa ação federal
na Região;
n) concentração -da
ação governamen·ta 1 nas- tarefas
de
planejamento,
pesquisa Qe recursos natUrais, implantação e
expansão
da inf~a-estrutura
econõmica e social, reservanéfo
para a
iniciativa privada as
atividades _industria1S,
agrfco1as, pecuárias, comerciais_e
ôe serviçoS básicos rentáVeiS.

cte

Art.
5""-o Plano·
Valorização Ecooômica da Amazônia terá
duração plüriantfal·. Será aprovado por decreto do Poder Executivo e revisado anualmente.
Art,
6.~<. O Orçamento da União
consignará, em cada exerctcio.
os
recursos correspOndentes
aos encargos db Governo Federal com a execução do Plano de
Valorização
éconómica
da·
Amazónia.
§
1~
Os recursos desrinados
aos órgãos da administração
centralizada e descentralizada
para execução de seus programas específicos são partes integrantes do Plano· de- Valorização Económica ~a ~~a~ô~i~.

§ 2~ Os recursos destinados à
realização do Plano não excluem nem substituem a atribuição de dotações próprias
aos órgãos da administração
centralizada e aescentra1izada
para execução de seus programas especfficos, em especial,
despesa dé custeio.
-
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Art. -7R.
As obras e serviços senvolvimento econõmico da ,Ado Plano de Valorização Econó- mazônia a cargo de outros ormica constantes da Amazõni~ gãos ou entidades federais;
terão caráter prioritârio para
efeito de sua execução pelos ·e) prestar assi sténcia técniórgãos
e
entidades ea a entidades públicas na e--1 aboração ou, execução de proresponsáveis.
gramas ou projetes consideraArt. 8~ São agentes de elabo- dos prioritár1os para o desenração, controle e execução do volvimento . .regional a critério
da Sudam;
Plano:

a) Superintendência Oo Desenvolvimento
da
Amazônia
(Sudam);

b) Banco da Amazônia S.A.;
c) órgãos
de administração
centralizada e descentralizada
do Governo Federal:
d) outros ór-gãos e entidades
credenciados através de contratos, convênios,
ajustes e
acordos.
CAPÍTULO II

Da Superintendência do
Oesenvolvtmento da Amazónia
Art. s~ Fica criaqa a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-. Sudám --entídade autárquica, com persona1 idade
jurídica e património
próprio, com sede e fõro na
cidade de Belém, capital do
Estado do Par~. ~om_o objetivo
principal
de planejar, promover a execução e controlar a
ação federal na Amazônia.
§ 1~ A Sudam poderá instalar,
onde julgar conveniente e mediante aprovação dos órgãos
próprios,
esc r i tór_i os regi ona is, que a representação.

§ 2jl.- A Sudam vincula-se ao
Ministério Extraordinário para
a Coo~denação dos_Organismos
Regionais,
responsáve1
pela
orientação superior da ação
federal na Amazônia.

Art.
10.
Sudam:

São atribuições da

a) elaborar- o Plano de Valorização Econ9mica Qa. Amazônia
e coordenar ou promover a sua
execução, diretamente, ou mediante convêniQ com órgãos ou
entidades públicas,
inclusive
soçiedades de economia mista.
ou através de contrato com
pessoas ou entidades privadas;

f) coordenar programas de assistência técnica
nacional,
estrangeira ou internacional,
a órgão ou ent i dadas .federa is;
g) fiscalizar
a elaboraÇão--e
execução dos programas e projetas integrantes do Plano de
Valorização Econõrnica da Amazônia ow de interesse para o
desenvolvimento econõmico da
ReÇlão a -cargo de outros órgãos ou entidades federais;
h) fiscalizar
o emprego dos
recursos financeiros destinados ao 'Plano· de Valorização
Económica da Amazónia,
inc1usive mediante o confronto de
obras e serviços realizados
com os documentos comprobatórios das respectivas despesas;

i) julgar da prioridade dos
projetas ou_
empreendimentos
privados, de interesse para o
desenvolvimento económico da
Região, visando à concessão de
benefícios fiscais ou_de colaboração financeira na forma da
legislação vfgente;

j) sugerir,
relativamente à
Amazõn;ia,
as
providências
necessárias à criação, adaptação, transformação ou extinção
de órgãos ou entidades, tendo
em vista a sua capacidade ou
eficiência e a sua adequação
às respec~ivas finalidades;
-1 ) promover
e divulgar pesquisas, estudos e aná 1 i ses v i sande
ao
reconhecimento
sistemático_ das potencial idades regionais;
m) -praticar
todos .- os demais
a tos necessários às rsuas funções de órgão de planejamento,
pt•omoção e coordenação do desenvo1vimento económico da Amazónia, respeitada a legislação em vigor.

Parágrafo único. Para aprovação pela Sudam terão preferência os projetas de industriab) revisar uma vez por ano, o· 1 ização
de
matéria-prima
Plano mencionado no item ante- regional.
rior e avaliar os resultados
da sua execução;
Art. 11. A superitendência do
Desenvolvimento da Amazônia,
c) coordenar
as atividades diri~ida por um s~pe~intendendos órgãos e entidades fede-- te, e assim const1tu1da:
rais e supervisionar a elabo·
ração dos seus programas a nua-) -CanSe-, ho -de Desenvo 1 v i menais de trabalhQ;
to da Amazônia;
d) coordenar a elabor-ação e a
execução dos prOgramas e projetas de inter~sse para o de~
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

Art.
12. O Superintendente
será noméàdó pe 1 o Pres i Qente
da República por indicação do
Ministro Extraordinário para a
Coordenação dos Organismos Regionais e demissfvel ad nutum.
Parágrafo únicO. ·o Superintendente será auxiliado por um
secretário Executivo., nomeado
pelo Presidente da República
por
indicação
daquele
e
demissível ad nutum.
Art.
i3. Compete_ao Superintendente o exercício dos pode~
res que a 1 egi s 1ação -, he cOnferir e especialmente:

a) praticar
todos os atos
necessários ao bom desempenhO
das
atribui'ções .estabelecidas
para a Sudam;
b) elaborar
o regulamento da
entidade a ser aprovado pelo
Poder Executivo;

c) aprovar o Regimento Interno;
d) submeter
à apreciação do
Cádan'l" os p 1 anos e suas revi"Sões afluais;
~)_ repr·esentar-·
a autart:~uia
ativa e passivamente em jUÍZo
ou fora dele.

Parágrafo único. O Secretário
Executivo é ·o-- substituto eventual
do
Superintendente e
desempenhará as funções --·que
por este 1 h e forem ·cometi das_.
Art.
14. ComPete ao COnselho
de
Desenvolvimento
da
Amazónia:_
a) opinar·
sobre o Plano de
Valorização Económica da Amazónia e as suas rev-isões ânuais e ene?minhá-los à aprovação da !iUtori~a.de col!lp~~-~n~e;
b)- -a-companhai-' a
exeçuçãõ do
plano através de r·e1atórios
periôdicos apresentados pelo
Superintendente_!

c) aprec1ar
o
nrçamentoprograma da aut~rquia;
d) recomendar a adoção de medidas tendentes a facilitar ou
acelerar a execução de programas, projetas e obras relacionadas com o desenvolvimento da
Amazônia;,

e) aprovar
inter-no.

o

seu

regimento

Art.--15:. o Conselho dé Desenvolvimento {ja
Amazõniase
reun1ra,
pelo menos, uma vez
em cada trimestre, na sede da
Sudam· ou em outros locais da
Amazônia . ..,

b) Conselho Técnico;
§
1~ O Conselho decidirá por
--.- __ .,
_maioria de Votos, sob a presic) Unidades Administrativas. dência de um dos seus membros,
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escolhidos na forma do seu regimento interno.
§
2~ Os membros dó Conselho,
no exercício de suas funções,
perceberão uma repres-entação
diária, durante. o tempo~·ocu

pado

pelas reuniões ou-de Sua

estada'no local delas,
fixada
pelo Ministro de Estado por
proposta do superintenden~e.

§ 3A o Superintendente da sudam proverá o Conselho dOs
meios administrativos e financeiros necessários
ao
seu
funcionamento.
Art.

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeçllo ID

16. O .Conselho de Desen-

volvimento· da Amazónia é integrado pelo superintendente da

7811

h) aprovar balancetes mensal_s
e balanço anual da autarquia;

VI
a parcela que _1 he couber, do resültado-1iquldo 'daS
empresas de que particfpe;

f) aprovar- proj e tos de 1nte·resse para o desenvolvimento
da Amazônia, tendo em vista a
concessão de benefícios fiscais ou co 1 aboração f_i nance i-ra, na forma da legislação v-igente;

VI I
os auxí 11 os, subvenções. contribuiyões e doações
de entidades publicas_ ou p_r_ivadas, nacionais.
internacionais ~u estrangeiras;

j) aprovar
as propostas d~
Superintende-nte relatfvas
a
a 1 í enaçãd de bens móveis, i móveis- ·e ações decapita~. integrantes do património da Autarquia;

1) aprovar o:- orçamento da suSudam, por um representante do dam É! os pr"o~ramas de aj::)lTcaEstado-Maior das Forças Arma- -ção das dotações globais e dos
das, um de cada Ministério Ci;_- recurso·s sem destinação prev11
da República, um de cada vista em _lei;
estado e território i~tegrante
m) aprovar cOnvênios·. contrada Amazônia,
um do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco- tos e acordos firmados pela
nómico, um.~o Banco da Amazô- Sud;3m e s-eus órgãós subordinania S.A., um de cada Universi- dos, guando se reTer·i rem à,-- edade Federal da Amazônia, um xecuçao de obras.
representante dos empregadoArt.- 18. o -Conselho Técn-iCo ê
res. e um dos empregados.dos
se tores rur.a 1 , comere i a 1 e i n- c·ompo~sto do super i ntenden~e:.
dustrial,
mediante indicaçã·o Cjue o presfdi rá. do Secr.etár-io
das Federações estaduais e dos Execut-f-'Vo, do Pres ; _ dente do
Territórios Federais ou enti- Banco da Amazônia Soe i e da-de
(quatr_o)
dades que suas vezes fizer, Ar1ônima, e- ffiais 4
através das Confederações, Na- memb-ro_s_ - norneados pe 1 o Pres iaente da República dentre pescionais respectivas.
soas de notório conhecimen~o
t·écni co e inc:li cados Pelo SüpeParágrafo único. Os gove·rna- 'rintenderite da Sudam.
dores dos estaUos, sempre que
Art. --19. o Super·; ntendente da
o desejarem, assumirão pesso-:almente a representação dos Südafu ar't i cul ar-se-a co-m --o Mi_nistro
de Estado a· que estiVer
respectivos estados.
vincul adó .-·em- t.odas as etapas
Art.
17. Compete ao Conselho relativas à _elaboração do Pla~
Técnico·:
no -ae- V~fl ori zaçãÇI .e süas _revisões anua i 5, . ·plrra 6 fi_m de
a) sugerir e aprec1ar as no r- compa-tibi 1 ização- com a pol ;·timas básicas de elaboração dos ca_geral_ do Governo no respec·
planos plurianuais e suas r e~ tivo setor.-visões anuais;
Art. 20. Constituem recursos
b) apreciar e apresentar su- da sudam:
gestões sobre o Regulamento e
I --qUan-tia não inferior a- 2%
Regi mente Interno- da Sudam;
(dois por cehto) da
renda
c) homologar
a escolha d~ tributária da união_, d_os refirma ou finmas auditoras a cursos a que se refere o art.
que se referem os arts. 30 e 199 -~a~ppnstittnção_ Feder:-al:
31 da presente 1ei;
I I - -~-3% (três por cento.) da
d) opinar Sobre as necessida- _renda tributária dos estados,
des de'pessoal e nfveis sala- territórios e municípios aa
previstos
no
riais das diversas categorias Amazônia,
parágrafo único do a·rt _- 199 da
ocupacionais da Sudam;
Coh·s-tlt:uição F~d~ral;
e) aprovar os critérios da
as.
dOtaçõe-s
contratação de serviços técni- -r-I I
cos ou de natureza especiali- Orçamentárias ou créditos ac:nzada, com terceiros;
' ~6~g~-~-7 --~ue _1_hes sejam atr-1.:..
f) aprovar normas e c r ;-.tér i os
IV
o protluto de operações
gerais de análise de projetas
e aplicação da legislaçao de de crédito-;incentivos fiscais.
v - o produto de juros de- -de;..
g) aprovar relatórios mensais pósitos bancários, de multas e
e anuais apresentados pelo Su- de-- emolumentos, devi dos à Superintendente;
dam;

VIII - as rendas_provenientes
de serviços prestados;
IX- a sua rend? pa·tri!'Tlonia_l ,_

Parágrafo único. os re_Cursps
não uti 1 izados· em -um exe·rcíci_opoderão_ sé-lo nos exei"'Cféiós
subseqOtfn_tes. --- ---ALt
-2:.1.
_AS
-dO-tãÇões
Orçamentárias e os créditos
"adicionais. dest-inados à sudam, serão distribu.ídbS independentemente de prévio registro no Tribunal de Contas da
União.
Parágrafo único. Os contratos, acordos-ou cõnvênios fi_rmados pe 1 a Sudam ·i r,-depenaem de
r·e&;~fstro" ·pré'vfb" nb "Tribunal de
Contas da Uhl ão.
-- . .
Art. 22. · l -"i nípbr"tãnc1 a daS
dotaçõe_s d.e créditos mencionadõ_s no a-rt-"Lgo ~anterior --s-erá
deposí tada_ pel_o Te_s-ouro-- Nacional no Sanço da Ama~ônia S. A.,
à_ df~~posiÇão dp SU.dã!"Q~· -. ~§

1 _.w qs __ .~?1.1 dO~ não ~j"lt,r~~ues
a Sudam ate ·o -f1m do exerc1cío
serão
escriturados
cOmo
"Restos a Pagar".
- --

§ 2.Q. 65' recursos provi::h1Téfltes
de dotações orçamentárias_ ou
de cré"dito,s adici_onais __ou p.r'o-veni entes de- Outras· fontes - a'tribufdas· à Sudafri -;ncorporar...:.
se-ão ao seu património, podendo os _sa 1 dos ter ap 1 i caç_ão
nos exer~ "(_c; i os subseqüeí'"rt~es: ,_ ·

Art. 23-. A Sudam por proposta
do- SüperTnn~hdente, aprovada
pelo conselho T~cnico--: da_ Autarquia, podem Contrair empréstimo-s no Pafs bu no exterior para acelerar_ bu ·garantir
a> ex_eC:Ução- de programas ou
proje-:fos- i nte9ranteS -ao- ----p-1 ano
de Valorizaçao Económica da
Amãzôniá_.

-

-

_-_7~-

---o-

§ --1 Jl.
As opel--""ãçóes -em moeda
estrangeira dependerão de autorização do Chefe cto·Poder
Executivo.
-§_ 2.Q. As operaçôes dê Que trata este art rgo POderão ser- gaFP,h"tidas com _os própri_os recursos
ãa- Sudam. --.
..
.
<-

Poder Executivo
autorizado a dar garantia _do
-Tes_ou_ro Nacional para ope_rações de créo f t6 externo Oü. i n~
têr-ncr;·de_ stinadaS à. real-izaÇão
d_e obras e· ser-v i ços _·óã·s~i cC:fs
previstos
no
or-Çahiehto do
Plano.
§

3J<.
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§ 4g A garantia

d~

que tratam

os parágrafos anteriores

concedida as operações de

dito

contratadas

D!ÁlUO DO CONGRESSO NACIONAL (Secão ID

será
cré~

diretamente

pela Sudam ou- _com sua i ntervenfência, Sempre mediemte pare-

cer fundamentado do Superint-endente,
apr_ov~do
pelo seu
Conselho Técnico.
§

5-.Q As operações de crédf to

mencionadas neste artigo serão
isentas de todos os impostos e
taxas federais.
§

6~

C"ons i cte,-a:..se ap 1 i

legal dos recursos

a

gamento de _juros

caÇão

destinado~

suâam a amortização

e

o pa-

relativos

a

operações de crédito por ·ela
contratadas para aplicação em
programas ou projetas atfnentes às destinações dos mesmos

recursos.

Art ~- 24.- A Suda-m poderá "c!Jbrar emolumentos por serviços
prestados a particular.

;tfrOgramaçãõ ê-stabelecide pela
mencionada autarquia federal.
Art. 28. É _a_ Sudam autorizada
a- realizar despeSas de prOnto
pagamento até 5 _(cinco) vezes
o valor do maior salário minimo yi~ente no Pais.
Art_.
29.
A _coordenação dos
programas dos organismos federais com ação na Região Amazôn1ca, a ser desempenhada pela
Sudam, terá por objetivo_assegurar a necessária compatibil_i_~ação
das dJ ferentes áreas
ou setores de atuação federal
enter: _si e, com os propósitos
da po 1 ít i ca: na c i ona·l de desenv_o1v1mento- da Amazônia.
§ i~ Para a consecução do objetivo defintpo, neste artigo,
deverá a Sudam man_ i festa r-se
sobre os ·progr-amas e - orçamentos de cada um dos organismos
que ataam na Amazónia,
bem
como aferir suas possib~lida
des e necessidades e analisar
os resu l_tado da ex..ecução dos
seus programas.

Parágrafo único.
Os
emolumentos de que trata este artigo seráo f-iXados pe 1 o Super i n-- · § 2~ o parecer da Sudâ-m sérá
tendente depois de aprova-dos remetido ao Ministério do Plapelo Conselho_ lécnico.
-né:Jamen_to e Coordena~ãQ Econ-6mica para consi_deraçao na elaArt. 25. Os recursõS da Sudãm boração .
da
propOsta
sem destinação prevista em lei orçamentária.
e as dotações globais que lhe
sejam atribuídas serão empre- - -§ 3.i!. O Cons-elho _de Desenvolgados nos serviços e obras do vimento da Amazônia traçará
Plano de Valorização Económica normas.
visando a assegurar a
da Amazônia, de acordo com os coordenação
prevista
11
programas de apl i ca_ção propos- no caput•1 deste artigo.
tos pelo superintendente e aArt_.
30, A Sudam exercerá.
provados
pelo
Conselho
Técnico.
obrigatoriamente, fiscalização
técnic21 dos servi_ços e obras
ArtL
2õ.
OS~_
-recursOS executadas com recursos destiorçamentários destinadOS
ao nados ao P 1 ano de V a 1 o_r i zação
pagamento de subsídios, sub- EcDn6mica da Am~zónia expedinvenções e auxflios.
qualquer do
laudo técnico em favor do
que seja a sua natureza ou a órgão ou entidade executora.
entidade beneficiada.,
somente
§
1.i!.
A fiscaltzação de que
serão entregues mediante convênio em que se estabeleça o trata este artigo, tem por fiprograma de sua aplicação.
nalidade comprovar a observância das disposições pactuadas
Art. 27. A Sudam deverá depO- com a Sudam, bem como dos plasitar,
obrigat.oriamente,
os nos. program21:s", projetes e esrecursos financeiros que lhe p-ec i fi cações aprovados.
forem destinados no eanco da
§
2-.i!. O_ laudO ..:téCnico meneioAmazônia s_.A..
enquanto não
ftzer aplicação desses recur- nado neste artigo constitui
sos nos fins a que se desti- elemento essencial à prestação
nem,
salvo se no Município de contas do responsável
pelo
onde devam ser movimentados órgão ou entidade executo_ra
não existir agência ou escri- dos a 1 ud i dos ser v i ços e o_brás.
tório do referido estabeleci~§ 3~ ·ó r~ePresentante da un-i-ão
mento bancário.
ou da Sudam nas assemb'l é i as
Parágrafo ún'i co: os recursos gerais d8S sociedades de ecoentregues total ou parc_elaa_a- -_n§nij a mista que houverem recemente,
pela Sudam, através de bi d_o _recursos destinados ao
convénios. aos estados, autar- Plano de Valorização Económica
quias estaduais ou sociedades da Amazônia, sob pena de resde economia mista de que o Es- ponsabi 1 idade,
somente
tado participe com ~ maioria aprovará as Contas da Diretodas ações com direito a voto ria se delas constar o --laudo
poderao, também, ser deposita- do
técr'ti co
referi do neste
dos em conta especial, em ban- a-rtigo.
co oficial do respectivo Esta§
4~ A gestão financeira das
do, devendo a sua aplicação
ser realizada de acordo com a entidades que houverem recebi-
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do recursos destivados ao P1ano_de Valorização _Económica da
Amaz6nia fica sujeita à fiscaU zação_ _ da
Su_da_m. __ que
a
exe"cerá diretamente ou mediante contato com _firma espe_cializaaa- de aUditoria, de not6r i_ a i dane i_dade.
Art. 31. No controle dos atos
de gestão_da Sudam será adotado, além da auditoria interna,
o regime de auditoria externa
independente, a ser contrata_da
com firma ou ftrmas bras i leiras de .reconheci da f danei dade
moral e técnica.
Art. 32. A Sudàm terá completo $_e r viço de contabi 1 idade
patrimonial,
financeiro ·e
orçamentário.
Parágrafo úriic_o.
Até o ;d-i· a
30 de junho de cada ano, a Sudam -remeterá os balanÇos do
exerc_ício ant-erior ao Ministro
d_e Estado a que estiver__ vinculada, _e, através deste-ao Ministério· da Fazenda.
Art ___ 33_. _ A Sudam poderá a l terar bens imóveis ou móveis inteflrahtes de __seu património
mediante proposta do Superinte_ndente aprovada pelo Conse-lho Técnico e homologada pelo
Ministro _de Estado._
Parágra-fo úniCo.
A aiiemlçaõ
de bens, que por sua natureza
em virtude de 1et, plano ou
programa, forem dest1~ados à
revenda
de
terceiros
í ndependerá
das f_orma 1 idades
previstas neste.artigo.
Art.
34. As cauções, que devam ser dadas à Sudam com garantia ou cumprimento de obrigações assumidas para o fornecimento de materlais ou prestação de serviços serão realizadas,
preferentemente,
ao
Banco da Amazônia S.A.
Parágrafo único.
A
Sudam
poderá aceitar, para garantia
da execução de contratos, caução real ou fideijussória que
reputar idônêa.
Art.
35. Fica o Superintendente da Sudam autorizado a
dispensar licitação
contrato
formal para aquisição de material.
prestação de serviços.
execução de obras ou locação
de·
imóveis
até
Soo
(quinhentas) vezes o valor do
maior salário mfnimo vigênte
no País,

e

Art.- 36. o Superintendente da
Sudam,
na conformidade
das
disposições do parágrafo único
do artigo 139, da Lei
número
803. de 23 -de setembro de
194.9, apresentada ao Tribuna_l
de Contas da União, até o dia
30 de junho de cada ano, prestação de contas correspondentes a gestão administrativa do
exercício anterior.
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rão,
respectLvamente
. 20% dest.a RBrce-l.a para ap1 i cação
(vinté por cento} e 10% (dez e~m cr·édi to. -rura 1 ·, na forma da
C.ent.o) .a mais .dO ma i ar re;·n 2 4.829, -cfe;-5 de. noVembro
1 i da de de bens, renda _ou
ser- Sal ã r fo pagO pe·1 a· - "Sudam os de··· t_9_65, e do artigo· s·egu i nte
viços,
aos prazos, cobranças· se1.,1~~--- S_e.rvi dores de aco.r.do Com . da pre?ente. 1 e i.
·
de créd_i to, uso de ações espe- o
es.tab.el eci do ha
l:f(~s~ént.e
§
4~
A
dotação
Prevista
nesciais, juros e custas.
lei.· ..
tae arti-go, para se.r di.stribui_d_a independerá _de. reg.istro
Art. _ 38. A _Sudam goza da 1mCAPÍTULO III
prévio no Tribuna 1 de Cont_~·s
punidade estatuida no artig_o_
Do Fu_n.db pa_ra.: ~InVesti mentes
31.
I tem v,
retra ''a", da
da Uni~oConstituição F~deral. bem como
Privados nõ Desenvolvimento
-·
.
dã
-Am3Z-6fl
1.
a
.
'
de
_t_odas
as
__ i senções
Art. 46. Os recursos do Eidam
tributárias deferi dás aos 6rserão ãpl icadas na Região Ama."P.rt·:·.
4õ."F
(éà~
c~t.ado
o
Fundo.
g3os e serviços da União.
.7:_ôn.ic.a. . Pelo Banco_ da Amazônia
para Invest i_mentos Pr i vades no S. A. , di retamente ou a:t·r·avês
Art. 39. A Sudam, diretamente Des.en~p l.V i mento. _ dp. Arnazôn i a - de repasse ou refinanCiamento
ou através de entidades púb-l i"- Fidam -- ..que· _s.er.a:~ _é._on·stituldO por-- ele feitos a outras inst1cas federais, estaduais ou mu-- dp_s segUinte~ r~ç:ürsos :_
tuiçõ_es fi nanceí ras.. segurldo
progr~mas anuais e normas- esnicipa_is ou soc_iedÇ3.QE;!_~. de eco:-.
a}
qüan-"'Cia, ·não "fnfer<iór, a tabelecidas pela Sudam,
nomi a mista de que o. Poder P_~~
sem
blico determi_na_ o_ controle 1% (um por ce.ntqJ, _ tt.a Renda prejuízo _das atribuições espe.
acionário,
prestará assistên- T_rfbi,J.t.á.r_i_a da ~União dos recur- cí_f_i_c;-ª.S rio- Banco C.~.nt.r--a 1 ;
cia ao conhecimento e aprovel- sps a- que se_ re"fere a·= a.rt i go
a)•
através· de c.rédit·os. ã itamento dos recursos natur~is 199 ..da_ Constft~_ição _F_eÇíerar: ·
ni c i at'i va: privada para 1 nvesda Amazônia.
b)
o produto da colocação t i mentes
em emp.r:.~en.d.i_m_en!=qs
§
1~
A
assistência de que das "Obrigações da Amaz6n1a", declarados.
pela _
. SuCf21m
trata este artista pode_rá ser emitidas pelo Banco da Amaz6- prioritários ao desenvolvimenpresta~a
atraves pe fi.,!)~l)c.ta rl1l'-_. S:...A~-~
t_C:. da Re_gi~-~;mento a prazo .e jur_q:s mo.Pl.c_os,
c·r-:aa receita 1 i.QUida resulb)
através .de financiamento
ou através Qe i nv.~s"t i rffetnq· ..a.
fundo perdido na forma das tânt:e· de oper_ações . efetuadás ~ inl~tlva·privada. pa!"'a · pes'"
normas propostas pelo Superin~ cOjrl 'S'eu.s reçúrS:os·~
quis.:as que fiSem ao apr·ov~ita
mer1't:ó de re·cu.rsos ..n.a tu r a is e
tendente da ..Sudam
_aprovado
agr·í·co
1 as da- Reg ião.
â)"
de
dotações
específicas,
pela seu Conselho Técnico e
repasses
homologada pelo Ministrq de daa·ções, subvenç5es,
Parágrafo único._. A. concessão
Estado.
e .o.ut.ro..s,
pe 1 o Banc·o- .da Am.azón i a s . A . ,
§
2~
A Suda~ poderá cobrar,
e)
dos depó.s i.tos çleduz i dos Qe fi nanei amento· para projeto
6. 000
segunda a capacidade d~ paga- do Imposto -de Rérida, não apl i"-' de Vâ 1o r super -ror · a
mi 1 )
vezes o mai-or
mento do beneficiário, a inde- cados em proj e tos específicos·. {seis
n1zação de despesas que efe- na pra.zo e pela forma estabe-:: salário "mínimo do País·, à contuar na prestação dos serviços 1 ec i dos na 1 eg fS.l_ação t::le I n-_ ta d.os recursos do Fidam, fica
centivos Fiscais em favor da sujeita à prévia. · homc;i.logac;ão
de assistência técnica.
da Sudam. sem preju1~o das aAtn~zõnia;
§ 3~ o produto das operações
tribuições
do
Co~selho
·
de que trata este artigo será
f r
.dos r_ecursos _a..tua 1 s. do Monet~rio Nac.iopal.
F.und_o~·óe
F6men.tp
.
à
Produção.
reaplicado naa. mesmas flnalicria'do . pel~ _artigo 7 da Le.i
Art. 47. Com exceçãa do disdades nele indicadas.
n:Q. 1 :18"4. de 20 de agosto .de. po_sto .no presente- cap1tu1o, os
Art, 40. A Sudam desempenhará 195Cf:- ·medi fi_c.ado -pelo artigo recursos do Plana somente sede 5 rã-o. vlnculadq.s aos empreend1suas funções especializadas,, n.g_ 37. da Lei n~ 4 .829,
mentos a-;:ravés do orç.ame"nt.o-·
pr--eterentemente
at.ravés. _da de nove~bro de 1965.
programa da suoarrL, ficando recontratação de prestação ·de'
§ · ..1 ~ As ·emf'ssõeS de" Obriga- vogadas as demais vinCulações
serviços técnicos ou de natureza especializada com pessoas ç:ões dá · Amâz"õn i.a . não poder.ã.o atualmente existentes.
físicas ou jurídicas devi"da- exceder, em cada exerc f c i o .. de
CAPÍTULO IV
mente habilitadas segundo os 5'1~_(.çinço·:·por .cento) da imporcritérios que forem aprovados tância dO Imposto de RenOas e
Das Dtsposições Gerais
adiCionais não
restituíveis
pelo Conselho Técnico.
arrecã06da . . nó
' exe"r"cfc"í o
- .e· ..Tra.nsit_~ri.~s
.
Art. A 1 . A Sudam remeferá ao. anter:-ior.
Art. 48. As Unidades Adminis·
Ministro de Estado cóPia daS
.§ 2:2 A·s ·abri gações a que se tratiyas, terá}~ as Ç~.tribuições
resoluções adotadas pelos Con~
selhos da Autarquia, sem pre- r·eferem o _parágT:"afo anteri.or definidas na Regimento Intenro
serão
nominais, instransferí- da ént i da de.
juízo de sua execução.
veis e resgatáveis n.c prazo de
Art: 49. Os reCUrSOs ·d~ Sudam
Art.
42. A Sudam apresentará até- 10 (dez) anos, com as conrelatóri.o men.s~i_s._e anausi Q~s d"i çQe..s e va-ntage_riS _e.stabe 1êci_- d.estinad"ói.s a- ·investimentos
infr.a-estfutur.aiS
- que devam
suas at1vidades ao Ministro de das. pelo Conselho . Monetário
Na c_\_O.oa L
- ·· ·
ser -à~·;;-1 i cados.. sOP a for ma· de
Estado.
operações de cr.éd.i tos t. embora
§
3~ O depósito da percentapor intermédio de órgaas púA~t.
43. A Sudam contará ex1
blicos ou entidades controlaclusivamente com pessoal sob o
regime de legislação trab~f ~:~.t:st~~~~ f~~ d_~s~~á a ~~;~ua~o das pelo poder público, serão
por instituições
lhista, cujos níveis salariais pelo Tesouro ~acional no B~nco repassados_
serão fixados pelo Superinten- da
Amazônia
s·.A.,
que se financeiras públicas .federais
dente, com observância do mer- incumbirá de sua aplicação ex- ou estaduafs atuantes na área.
cado de traba 1 ha,
ouvi do · o clusivamente na áre~ amazónica
observadas as normas es~abele
Art. 50. Os Estados, TerritóConselho Técnico.
ciadas pelo Conselho Monetário rios e Municípios da Região
Art.44. O Superintendente e Nacional, destinando-se pela poderão fazer d1 retamet-ne à
Secretário Executivo percebe- menos 60% (sessenta por cento) Sudam o:.recolhimento de suas'

Art. -37. São exte.ns i vos à S.u-dam os p~ivilégios da Fazenda
Pública quanto__ à__ imp~ryJ1orai~i~

P.Of"

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao ID

Dezembro de 1990

. 7814

contribuições

ou

aplicá-las,

suje i to à comprovação, na _realização

de

serviços

preconizadas

e obras

pelo _Plano

me-

diante
convênio previamente
celebrado com a Sudam.
Art . .51. As Universidades Fe-

derais

sediadas

integrar-se-ão
vés de:
r

técnico

preparação

necessário
da Região;
e

II

-

na

Região

de

pessoal

ao Plano atra-

e

c1entffico

ao desenvolvimento

realização de pesQüiS-as

estudoso

que

indispensávesi

do Plano.

aos

se

tornem

objetivos

Técri1co e homologada pelo
nistro de Estado.

Mi-

§
1A A alienação das ações,
referida neste artigo,
poderá
ser feita pelo seu valor nominal. sem a
inferferência da
Bolsa de Valores, se o adquirente for pessoa jurídida de
direito público interno ousociedade Ue economia mista em
que ententidade pública detenha o controle acionário.

§ 2~ Os recursos oriundos da
alienação de que tratam os
parágrafos
anteriores s_erão
ap 1 i cados nos _programas e projetes constantes do Plano de
Valorização
Económica
da
Amazônia.

Parágrafo único. Nenhum recurso do Plano será consignado
às Universidades, senão com
destinação especffica,
para

§
3R. Dentro do prazo máx1mo
de 12 més a Sudam
1o~ará
as
providências necessar1as para
e alienação das ações e participação de capital de que trata o 11 caput" deste artigo.

Art. 52. O disposto no artigo
anteior,
aplica-se,
no
que
couber, aos estabelecimentos
de ensino que se dediquem á
formação e __ treinamento de pessoal
técnico
de
qualquer
nfvel.
-

Art.57
O pessoal pertinente
à ext-1 n-'fa Spvea,
poderá ser
aproveitada na Sudam. uma vez
verificada, em cada caso,
a
necessidade desse aproveitamento e a habilitação do servi dor
para as funções que
deverá exercer.

execuççao das incumbências definidas neste artigo.
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-a

c;;lÇão desta leiSud6m não
poderá ter em sua lotação de
servidores,
pessoal
algum nQ
gozo
da
qualidade
do
funci_onário públ ice.

Art.
60--Fica a Sudam autorizada a reexaminar os acordos,
c.ontratos e convênios firmados
pela extinta SPVEA, a
fim de
ratificá-los,
bem como promOver a sua mod i fi cação ·ou seu
cancelamento,
em consonância
com as normas desta lei.
Art. 61_. Vetado.
Art.
62 A Sudam far-se-á representar no Conselho de Polftica Aduaneira, através de um
membro efetivo a um suplente.
nos termos do art. 24 da Lei
nA 3.244, de 14 de agosto de
1957.
Art.
63. Fica revogada a Lei:.i
nR. 1 .806, de 6 de janeiro de
1953.
Art.
64 Esta le_i entrará -em
viÇor no prazo de 30 (trinta,
di ás a- cóntar de sua publicação, revogadas as. disposições
em contrário.
Brasília
27 de outubro de
145~ da Independência e

1966;

78R. da RepUblica- H. CASTEllO
g--'I_Q o pessoa 1 não aprovei ta- BRANCO- Carlos Medeiros Silva
Art._ 53. Fica extlnta a superintendência do_Plano de Valo- do pela Sudam, segundo os criOctávio Bulhões- Guilherme
rização Económica da Amazônia térios que esta etabelecer, Canedo Magalhães ~cão
Gon-Servea - cri ada pe 1 a L e-;
nR- será relatado em outros órgãos çalves de Souza.
1 .806,

1953.

de

6

Art.
54. __E i
ao Património
os bens da
documentos e
arquivo.

de

janeiro

Oe

cam i ncorporadós
da Sudam todOs
Spvea, inclusive
papies de seu

Art. ____5_5. fiCam transferi dos
para a Sudam todos os recursos
entregues à Spvea ou a ela
destinados, inclusive os provenientes
de
convênios ou
contratos.
§ 1R. A aplicação dos recursOs

de ser revista em programa de
aplicação proposto pelo Superintendente aprovado pelo Conselho
Técnico e
homologado
pelo Ministro do Estado.
§
2R. As dotações consignadas
no ·orçamento da União para o
exerc1cio de 1957 em favor do
Fundo de Desenvolvimento da
Produção,
que se refere a Le1
n~ 1 . i 24, d·e 30 de
agosto -de
1950.
passam a fazer parte _da
Fidam, a que se refere o artfgo 45 da presente lei.

Art.
56-. A Sudam, deverá a 1terar ações e participações de
capi ta 1 ,
integrantes do seu
património e oriundas do acervo da Spvea, através da Bolsa
de Valores do Estado em que
for sediada a sociedade, mediante proposta do Superintendente aprovada pe-1 o Canse 1 h o

dã Administração Pública Federal, de acorods com as conVeniências desta.

§ 2R. Até 31 de março de 1967,
o pessoal
não
aproveitado
continuará a ser pago pela Sudam, caso não tenha sido relatado em outros ó~gãos da Administração Federal, na forma do
parágrafo anterior.

Art.
58. O servidor do órgão
extinto ao ser admitido pela
Sudam passa a
reger-se pela
Legislação Trabalhista e será
considerado, em caráter excepcional, automaticamente licenciado de sua função pública,
por esta. e-, em prazo não excedente a 2 (dois) anos,
Art. 59. _Até 4 (quatro) meSes
antes çt_e se esgotar o prazo a
que se refere o artigo anterior,
o servidor da antiga
Spvea- deverá declarar por escrito ao Ministro encarregado
de superintender a ação federal
na Amazônia,
sua opção
quanto à situação que preferir
adotar.
§
iR- A pção pela permanência
a serviço da Sudam significa a
imediata perda da condição de
servidor.
§ 2A Vetado.

3R. _Esgotado o prazo ·de 2
(dois) anos a contar da publi-

-§

-LEI NA 5.1-74,
• DE 27 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe sobre a concessão
de incentivos fiscais em
-favo r da Reg i ão Amazôn i c a e
dá outras providências.
O Presidente da República,
faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
~~CAPÍTULO

I

Das isenções em geral
Art.
1.2. Na Torma da legislação fiscãl aplicável, gozarão
as pessoas jurídicas,
~té o
exercícig,_de 1982 inclus_ive,
de isençao do Imposto de Renda
e ~uaisquer adicionais a
que
estiverem sujeitas, nas fases
a seguir fixadas, com relação
aos resultados financeiros obtidos de empreendimento económicos situados na área de atuação da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia e
por esta considerados.de interesse para o _desenvolvimento
da Região Amazônica,
conforme
normas reQu1a~entares a serem
ba_i xadas por decreto do Poder
Executivo:
_~ >:
I
em 50% (c i r,qüenta por.
cento) para os empreendimentos
que se encontrarem efetivamen-
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te instalados à data da publicação da presente lei;

II - em 100% (cem por cento)
para os empreendimentos;
1 --que se inatalarem le~al
mente até o fim do exerc1cio
financeiro

de 1971

(mi 1 nove-

centos e setenta e um);

2 - que já instalados à data
da publicação da presente lei,

ainda
não tiverem
fase de operação;
3

-que

iniciado

já instalados à data

da publicação da presente lei,

antes do fim do exercicio financeiro de 1971, amplia~em,
modernizarem ou aumentarem o
índice de industrialização de
matérias-primas,
colocando em
operação novas instalaç5es;
§

1~

O valor de qualquer das

Art_.
2j)_ As pessoas jurídicas
que se dedicarem a atividad~s
industriais,
agrícolas
~e
pecuárias,
ou
de
se~viços
básicos, estabelecidos na área
de atuaçãO da Sudam goza-r-ão de
isenção de impostos e taxas
federais com relação:

I
à correçã6 dO re-gistro
contáb i 1 do v a 1 o r dos beris de
seu ativo imobilizado,
e ao
correspondente aumento de capital;

amparadas por este
§ ill A correção referi da nesdeverá ser 1ncorporado te artigo deverá ficar compreao caoital da pessoa jurídica endida nos limites dos coefibeneficiada até o fim do exer~ cient_es fixados pelo Conselho
cicio
financeiro
seguinte Nacional de Economia.
àquele em que tiver sido gozado o incentivo fisca1
isento
§ 3-"' Entiendé-se p6r v a 1 o r do
do pagamento de quaisquer im- bem a imPortâncià em moeda napostos ou taxas federais e cional
pela ~ual
tenha sido
mantida em conta denominada adquirido pela firma-óu socie'"Fundo
para
Aumento
de dade, ou a importância em moeCapital" a fração do valor no- da ·nacional pela qual
tenha
minal das ações ou o valor de si do. o bem i ftcorpo_rado à emisenção que não possa ser co- presa, nos casos de despesas
modamente distribuída entre os ou valor de- incOrPora~o exacionistas.
pressa e~_~oeda·estrangeira.
isenç5es

§
3~
O direito à isenção só
incidirá sobre os
resu1tados,
financeiros obtidos de estabelecimentos instalado na área
de atuação da Sudam o que
deverá ser demonstrado nos assentos contábeis da empresa,
com clareza e exatidão.

§ 4~ As pessoas jurídicas que
da presente lei,
tiverem obtido o
reconhecimento à
isenção de
que trataa Lei n~ 4.069-B, de
12 de junho de
1962,
deverão
observar o disposto nos §§ 1~
e 2~ deste artigo.

à data da publicação

§ 5a A isenção de que trata
este artigo só será reconheclda pela autoridade fiscal competente e à vista de declaração emitida pela suaam, de que
o empreendimento sa~isfaz às
condições exigidas pe1a-pre~
sente 1 e i.

§
4-'l A conversão do valor em
moeda estran~eíra para moeda
nacional sara feita à taxa vigor-ãnte na época da 'aquisição
ou
incorporação e, não sendo
conhecida essa taxa,
adotarse-á a que representar a média
do ano.
§ _._. 5·.2- b reéebimentó de- aÇões,
Côtas e·oUinhões de cãpital.
em aecorrênci a: da· cap i ta 1 i z·ação prévis'ta neste artigo, não
sofrerá- a incidência do Imposto de Renda .
· ·
-Art~
3.2
Para cumprimentO da
Lei n~ 5. 072, de 12 dé- agosto
de i966, e· a Sudam tambãm com~
pefente para sugeri r ·ao Cõnselhq Monetário Nacional quais
os prodUtos re9ionais QUe devem ser incluldos ou' eliminados da
lista de mercadorias
Sujeltas aQ imposto de exportação, bem éomo as respectivas
a 1 1quotas.

Art.
4~
Mediante reconhecimento -Pe1a autoridade competente definido ·em regl!lamento
será isenta de quaisquer
im·postos e taxas mesmo as cobra§
6~ O recebimento de ações,
das por órgãos de administracotas e quinhões de cap1tal, ção i ndi reta a i mportaçã_o de
desem decorrênc iª dê. cap i ta 1 i za- máquinas e equipamentos,
ção prevista neste artigo, n=o tinados à Amazônia. para exesofrerá a incidência do -Impos- cuç~o de empreendimentos decla·radb?>
·pela
Sudam
to de Renda.

I

§
1.2 As empresas_que tenham
requerido Ou venham a ·réquerer

à Sudam·o favor previsto nêste

er:t_igo,
poderão desembaraçar
as máquinaS ou eqUiPamentos.
1mportados para a efet f vaç-ão
de projetO em estudo. LEI N• 5.508;
DE 11 DE OUTUBRO DE 1968

Aprova a Quarta Etapa do
Plano Oiretor de Desenvol-vimento Econõmico e Social
QO Nordeste, para os anós
de 1969, 1970, 1971, 1972 e
1973 ,
e
dá
outras
prov i dênc i as.

-":"" ao

§
1 a- A~ cõrre'Ç-ãb e os aumi:mtros de capita1 de que trata
este :"a."tt-i go -deverão ser efet ivades até 1 (um)
ano ·após ã
data da publ1cação do regulamento respectivo.
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prioritários para· o desehvo1vimento econômico da região.

aumen"tO _de capital
com recursos provenientes de
reservas
· ou
1 ucros
em
suspenso.
1I

artig~

§
2a A falta de 1ntegra1ização do capital da pessoa jurídica não impedirá a capiallzação. prevista
no
parágrafo
anterior.

Dezembro de I' .10

O

Pr.es_i __dente

dª __ Repúb]J _C_~,

re.-ço saber que o Ço_ngresso Na-

cional decreta e eu sanciono a
seguinte iei:

_ Art. 1 ~ !=i ca aproVada a Quar·ta Etapa do Plano Di reta r
de
Desenvolvimento
E-Conômico e
Social
do Nordeste- Para os
anos de 1969, 1970, 1971, 1972
e 1973, obedecida$ as_suas Linhas de Ação,
Diretrlzes de
ExecUÇão e programação, j ;§. ãprovadas peio conselho DeliberativO dª. Sudehe, com as modificações desta 1ei.
·
Art. 2.2. o~ programa·s e pr-oJetas eSpecificados . nos ane~os
dest? lei__ terão. Sua exéc~ção
fi n·ãnc_i aâã
com
recursos
orçamen:tári os federa is- e de
outras fontes internas e
externas·.
ComportandO, ·as reSpectivas dotaç()es Qisgêndios
de capital __ e custeio, inclusive gastos com as ativiOades dé
administração da Sudene,
qa
SuvaTe e do_DNOCS.
§ 1.2. os v a 1 ores cons-tantes do
anexo financeiro desta lei serão_ incluidos nos orç_am~ntos
anua i-s , observada a. comt:~a t itl_ i-:
lizãção entre o Plano Diretor
de Oesenvo 1 vi mentD Ecotí6mí có ---e
Social do Nordeste::_ ~-·a _t~rogra..;.
mação setortal _do$ orgãos,
do
Governo FetferaT efetuada através
dos·. Plangs
Naciona~s
qüi ngoena is e qos __ orçamentos
p·1ur1anuais de 111vest1mentos.
§

..2.Q

Os

v a 1 ores- referentes

~9~~~X7 ~~~f~~-~o~e -~; 7 1Ae~; 7 ~ t:

n8.ncei ro, serãO ajuStados pór
óca-sião . da elabor-ação dos futuros projetas. de orçamentos
~1urianúais
de acordo com os
critérios gerais, pelos órgãos
técnicos competentes.
Art .___ 3~ A Sudene- promovera a
utilização dos resultados de
pesquisa considerados de inte~esse para
o desenvolvimento
económico·
e
soci.al
do
No~deste,podendo,
para
esse
efeito,
estabelecer condições
especi a f s concessão .dos i ncen-:-
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financeiras

Art. 4~ A Sudene poderá conceder bolsas a técnicos estra-

nhos a seus quadros de servidores que se dedicarem exclusivamente a pesquisas de interesse para o desenvolvimento
económico
. e
social
do
Nordeste.

djc_a a partir da inscrição, no
Registro de Pessoas jur1dicas,
dos atos
constitutivos.
e
re~;;:re·r-;..s_e-á p·or estatutos aprovados pelo COnselho Deliberati vo da Sudene .

§
1 .Q. A -concessão das bo 1 sas
efetivar-se-á atraves de convênio com os órgãos ou __ ent i da-

Art.
8$).
Em substituição ao
Fundo de Investimentos para o
Desenvo 1 vi menta
Econômi co e
Social do Nordeste (FIOENE), é
criado o Fundo de Pesquisa e
de Recursos Naturais do _Nordeste (FURENE),
a ser gerido
pela Sudene.

dos os ~écnicos referidos neste artigo.

-§
1 ~ Os recursos do Furene
serão utilizados nas seguintes

des à que estiverem subor_di na-

§
2-'!.. O órgão ou
responsável
pe 1 a

entidade
pesquisa

apresentará à Sudene, perlodlcaménte,
relatório minucioso
sobre
as
ati v idades
desenvolvidas.
§

3.c: As bolsas serão i med_i a-

tamente suspensas, caso não
seja cumprido o disposto no
parágrafo anterior, ou g ___ r~_1 atório demonstre a ineficiência
da pesquisa.
Art . __ 5~ A_ Sudene poderá conceder prêmios ou bolsas de estudo,
no Pais ou no exterior,
a autores de trabalhos originais que contenham:
a) descobertas cientfficas;

b) propostas fundamentadas de
melhoria de tecnolo~ia industrial ou agrícola;

c) propostas fundamentadas de
aproveitamento económico
de
matérias-primas ou subprodutos
ainda não utilizados.
Parágrafo único __ Os prémios
ou bolsas referidas neste artigo somente serão concedidos
quando, a crJ tér i o da Sudene.
a descoberta ou proposta forem
de interesse para o desenvolvimento económico e social do
Nordeste.
Art. 6~ Fica- a Sudene autor-izada a instituir uma
Fundação
destinada a realizar pesquisas
necessárias ao aproveitamento
doS
recursos
naturais
do
Nordeste.
1~

Para o efeito dso_cumprimento do disposto no art.
24 do Código Civil. a Suderie
fará dotação especial de NCr$
300~000,00 (trezentoS mil cruze i r os novos·) à fundação do
prevista neste artigo.
§.

§
2~
Uma VGz institufda, a
fundação esta-rá autorizada
realizar pesquisas minerais,
observadas as disposições do
Decreto-Lei
n~
227,de 28 de
fevereiro de 1967.
·

a

Art.
7S1.
trata
o
adquirirá

A FundaçãO de que
artigo
anterior
personalidade jurf-

finalid~des;

a) financiamen_to à pesquisa e
ao desenvolvimento_ de tecnolog1as adequadas às condições
regionais;

financiamento à
de _recursos na tu r a is
deste;
b)

pesquisa
do Nor-

C) -cus~eio de pesquisa cient_ífica ou tecnológica.
§ 2~ Na utilização-dos recur-

sos
de
que
ao
rio

do FureneL __ terão prioridaas pesquisas minerais e as
visem à racionalização e
desenvo1vjmento agropecuáda região.

_§ :3.ll P,ar~a-- coiicessão_ de fi nanei amento com recursosdo
F_ur:-e-

ne_,
a Sudene celebrará convênio_com estabelecimento oficial
de crédito. preferentemente o Banco do Nordeste do
Bras i 1 s-. A. ( BNB) e os bancos
de __ desenvolvimento em que os
estados,
com área abrangida
pela atuação da Sudene, tenham
a maioria das ações co_m _Çl'_irei_to .a vot:o _
§ 4~ Para cumprimento do disposto na letra c do § 1.ll, deste_ artigo e na conformidade
dos programas que aprovar,
a
Sudene,
mediante convênio com
as Univer-sidades e
Institutos
esRecializados de Pesquisa e
ExRerimentação,
sediados
no
NorOeste.
apricará 1% (um por
cento) dos recursos incorporados ao Furene, por força do §
2A-do art. 22 desta lei.

-Art.
9$).
Const_i_tuem recursos
do Furene:
~) as
dotações orçamentárias
e_contribu1ções outras que lhe
sejam atribúfdas;

b) as
amort1zações.
Juros,
lucros, dividendos, quotas de
ri_5:ço_ ·e quaisquer outras receitas derivadas da apHCação
dos seus Fecursris;

c :r--o- prOduto da ·transferériC i a·
prevista no § 2~ do artigo 40
des"ta 1 e i;
d) o produto dos empréstimos
que a Sudene contrair, no País

Sexta-feira 7

ou no ext:erior, para ampliação
dos recursos do Furene;

e) os recursos derivados da
contribujção
de
empres~s
beneficiárias
de
incentivos
fiscai_s ou financeiros, de acordo com o disposto no art
22 desta 1 e i ;
f) _o produto dos JUros e multas referi das no § 4.2. do art -.
20 da ~ei n-2. 4.239, de 27 de
julho de 1963, com a
redação
dada pelo art. 41 desta lei;
g) o produto ___dã transferência
da cobrança_ d_os cr_édi tos referiqos nos §§ 4~ e 5~ do art.
22 da Lei n-2. 4.239, de 27 de
junho de 1963, com a redação
dada pelo ar.t._ 42 desta lei.

_§ __ 1 .ll Ficam
i ncorporados ao
Furene os recursos dO Fundo de
Investimentos para o Desenvolvimento Económico e Social
do
NOrdeste ( FIDENE).

§ - 2~ -Correrão
por __co~ta do
Furene todas as _despesas de
sua
operação,_ i ncl us i v e os
prejuízos decorrentes da aplicaçaQ de _seus recursos_ e a amortização
dos
empréstimos
prev1stos na letra d deste
artigo.

Art.
1 O.
Os_
f ínancíamentos
para pe_squi sas de recursos mineraiS con_C'edidos com r·ecursos
do Furene serão li qui dados em
dinheiro,
ou em ações da empresa titular do direito de
lavra ou da empresa que a repre_sente no efetjvo exercfc1o
desse direito.
Art. 11. Reconhecida a inviabilidade económica de utilização dos resultados da pesquisa
da jazida,
os financiamentos
referidos no § 1.ll do artigo a~
desta lei nãp serão liquidados,
convertendo-se em despesas,
a
fundo
perdido
do
Furene.
Parágrafo único. ocorreHdo a
hipótese prevista ne_ste_ arti~o.
os direitos remanescentes
a
pe_squ 1 sa
ou
1 avra
transferem-se à Fundaçã_o de
que trata o artigo 6~ desta
lei.
Art.
12.
A .cOncessão de.financiamentos com recursos do
Furene oórí~a o beneficiário a
não efetuar, sem erévia e expressa autorizaçao da Sudene,
negócio que envo·l va transferência ou arrendamento dos direitos relativos à pesquisa ou
à lavra, ou da propriedade em
que se situe a jazida ou mina,
bem como negócio que implique
õnus sobre esses direitos ou
essa propr\edade.

nu

P-ã:rágratOp ÚniCo. serão
i os
de pleno direito os negóc1os
rea 1 1 zados com inobservância
do disposto neste artigo.
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Art._13._' O titular do direito

de lavra de jazida pesquisada
mediante a utilização de recursos provenientes do ~urene
ou da Fundação pagará, respectivamente, à Sudene ou à referida
Fundação,
pelo prazo
máximo.
§

5_.2 Antes de sua 11 bet"'ação,

pela Sudene, ém favor da empresa beneficiária, o Banco do
Nordeste
do
Brasil
S.A.
poderá, obedecido o seu orçamento anual, aplicar os recursos previstos na alínea b do
art. 18 desta lei em empréstimos ou financiamentos, assegurado o retorno desses recursos, em tempo hábil, para aplicação dos projetas indicados pela Sudene.
Art. 42. Os §§ 4.2 e 5.2 do artigo 22 da Lei n.2 4.239, de 27

de junho de 1963. passam a vigorar com a seguinte redação:

"§ 4.12 Se as importânc1as
liberadas não forem aplicadas de acordo com_ p proJeto
aprovado, a Sudene:
a) na h i p_ótese de o depósito ter sido feito pela
própria empresa beneficiária da aplicação dos re_cursos, comunicará o fato ao
Banco_ do Nordeste do Brasil
S.A. , __ o e~ual. automaticamente, transferirá o_ sa 1 da
existente
à
conta
da
Furene;

b) na hipótese de o depôsi to ter sido_ feito por outra empresa. suspenderá novas liberações, podendo o
depositante, no prazo de um
ano, aplicar o saldo existente. em outra projeto.aprovado pela autarquia, sob
pena de transferência para
o Furene_. §
5.12"_ Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, a Sudene notificará a
empresa beneficiária para
recolher,
dentro
de 30
(trinta) dias. o valor das
parcelas recebidas e não
apl1cadas devidamente, revertendo ao Furene ó produto do crédito, sob pena de
cobranç·a rnedi ante e_xecutivo
fiscal e sem prejuízo das
demais sanções cabíveis."

Art. 43. O artigo 23 da Lei
4.239, de 27 de
junho de
1963, passa a vigora~ com a
seguinte redação:
- -~
n~

"Art. 23. Serão nominativos os títulos de qualquer
natureza.
representativos
do valor do imposto de renda que a pessoa juridica
deixou de pagar nos termos
da
letra b do artigo i8
desta lei.

Pará~rafo
único. Os títulos
refer1dos neste art·igo não poderão ser tra·nsferi dos durante
o prazo de 5 ··(cinco) anos,
contados a partir da data em
que, a juizo da Sudene, o empreendimento -previstO no- respectivo projeto alcançar
a
fase de funcionamento norma 1 . "
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Art. 48. A política tarifária
de energia elétr.ica aPlicável
ao Nordeste será objeto de
permanente -entendimento entre
o Minitério das Minas e Energia e o MinistériO- do
Intertor, através aa-suoene; visando a sua adequação à politica de desenvolVimento regiana 1 e à programaçã_o gera 1 do
·
"
Art, 44. O disposto ~o artigo Governo.
78, letra d
e artigo 111 do
Decreto-Lei nA 2.627, de 26 de
Parágrafo único. O M1n1stério
setetnbrO de 19-40. não se apl i- das- Minas e Ene_rgia remeterã à,.
a.nual mente,
ese~uen'ia
ca
aos titulares de aç5es Sudene
subscritas com recursos der i-- tarifário aplicável à região
no
ano
subseqüente-_:--vades
do artigo 1 a~. 1 etra
b, da Lei n~ 4.239, de 27 de
junho de 1963, com as modifi- . Art. 49. Obedecidas as condicações dadas pe1o artigo 18 da ções que forem estabelecidas
Lei n~ 4.869, de 1~ de dezem- pelo seu Conselho-Deliberatibro- de 1965. vo, mediante proposta de _secretaria
Executiva é_ facfl
Art. 45. Equipara-se a crime toda à Sudene, flã sua á-f-ea ête ·
de scine~aÇão fiscal. observaaa atuação, financiar·. através de
a Lei n
4.729, de 14 de julho estabeleciment-o oficiais
de
de 1965, a aplicação, pela em- créd f to, a execução de Obras
presa beneficiária, em desa- de eletrificação rural conscordo com o projeto ap_rovado, trução de açudes, ·barragens
da parcela do imposto dé renda vertedoura_s, a51uadas,
i r:- r t gae adicionais recolhida ao Ban- ção e _perfuraçao_ .d~__poços._
co do Nor_deste S-. A. e liberada pela SuÇiene.
Pãrá~rãfo Linico- O-Produto d_a _
amort-1 zação e aos- juros- relaArt. 46. Aplica-se, na área tivos aos financiamentos refede atuação da Sudene aos in- ridos neste artigo serão ap1i~
cent i vos
conce-di dos
pe 1 o cados nas mesmas finalidades
Decceto-Lei nA 55, ~e 18 de ind!cad~s n~ste artigo._
novembro de 1986; de acordo
com o Decreto n~ 62.006, de 29
Art .- 50, Serão_ fncorporadóS
de de:Zembl"o "de 1967, _o dispos- ao Fundo de EmergênCia e Abasto nos artigos 40 e 41 e res- tecimento- do Nordeste TFi::ANE)
_pectivos parágrafos desta lei. os reç.ursQs federa is dest i_ na;.,
d_os a Sudene, qoe tenham as
Art. 47. Os recursos fin~n mesmas f_ína1 idades pr_evistas
ceiros das entidades ou órgãos no-- _ artigo-24 da Lei ri~ 4.239,
vinculados ao M1n1stério do de 27 çie junho -de 196~.
Interior, destinados a saneaArt. 51. os recur-_so·s ·da -soaemen~o bás1co,-na área de atuação da Sudene, serão aplicados ne. referi dos no artigo 25 -dã
obrigatoriamente mediante par- Lei nk --_4 .239, de 27 de junho
ticipação
acionária
ou de. 1963~- serão ap1icad65 em
financiamento.
quaisquer das- finalidades do
Fundo de Emergência e- __ Abaste§ _ 1s. A participação acionária ci mente do Norçjeste ( F,EANE);.
de que trata este artigo se
efet i vará dep~o; s de aplicados
Art. 52. A Sudene e oS d~mats
os recursos. mediante a incor- órgãos ou entidadeS vinculadas
poração de bens o~ de crédito ao Ministério- do lnteríor, -que
ao
cap i ta 1
da
empresa atUam no nordeste, - podef•ão,
beneficiária, obedecido o va- como antecipação_ de- créd-ito
lor do investimento.
eXtraordinário, aPlicar até 5%
(cinco por cento) dos seus re_,·
§ 2~ As condições de finan- cursos, qua 1quer que -seJa a
ciamento serão estabelecidas sua natureza ou destinaçao na
pelo Ministro do Interior Por assistência as populações vfproposta do Conselho-oeliberey- timas de- calamidade pública,
tivo da Sudene, ouvido o Con- d~corrente de seca -ou encnen_..::.
selho Nacional de Saneamento. te, reconhecida na forma·da
1e i .
·§ 3~ Inexistirido sbciédade de
ecohomia mista em que possa
Art. 53. ó Conseiho Deliber2!:-.
efetivar-se __ a
participação ti vo da Super i ntendêrici a do
acionària referida neste ar·n- Desenvolvimen·to - da Amazôniá
go, os recursos poderão. até ( SUDAM), a 1.ém dos membros re31 de dezembro de 1969, ser feridos no arti-go 16 da Lei n~
entregues aos respectivõs es- 5. 173, -de_ 27 de outubro de
tadoS ou entidades a eles vin- 1966, será integrãdo por um
culadas, mediante a condição representante da Supe~inten
de fotura incorporação ao ca- déncia do Desenvolvimento do.
pital da sociedade a ser orga- Nordeste (SUDENE).
nizada, observado o valor do
Art._54. Vetado.
investimento.
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Parágra~o

único~

Vetado.

Art.
55. lncluem-se entre as
fontes de receita da Sudene:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
tributár.:í_as concedidas aos t;Srgãso e serviços da União.

(À Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Cidadania.)

PROJETO

a) as ootaç5es orçamentárias
e crédi_tos adicionais que lhe
forem consignados;

co~lementar

no 241/90

b)
a sua renda patrimonial,
inclusive juros e dividendos;

c) os
rendas

(Complementar
na casa de o ri getn}

emolumentos e outras
provenientes
de

d) as cauções revertidas e as

Dispõe sobre a composição
do
Canse 1ho
de
Administração da SuperinArt. 3~ A Presidência do Contendência de Zona Franca de selho
será
exercida
pelo
Manaus - SUFRAMA.
Secretário do Desenvolvimento
Regional,
que
será

multas;
e) os

auxílios, subvenções e

f) os recursos integrantes do
Furene e Feane;

g) o

produto da alienação de

bens.

Parágrafo único. Vetado.
Art.
56. Os bens_ móveis adquiridos com recursos da Sudene,
pelas entidades ou órgãos
executores _de convênios, pode-

rão, a critério do Superintendente dessa autarquia,
contu-

nuar

na

posse

dos referidos

órgãos ou entidades, inclusive
até o fim de suas vidas úteis.

Parágrafo único. _Termi naçlo o
perfodo de suas vidas úteis,
serão os bens móve 1 s a 1 1 ena_dos, na forma da lei,
pelas
entidades ou órgãos referidos
neste artigo, devendo o produto ser recolhido aos coTres da
Sudene.
Art. 57~ Na faculdade deferida a Sudene pelO artigo 58 da
Lei
n~ 4.869. de 1~ de dezembro_ de 1965, compreende-se a
transferência de domínio ou a
cessãO de direito, -com ou sem
ónus.
Art. 58~ A Sudene poderá realizar a alienação de bens 1nserv1véls de seu patrimônio,
mediante leilão ou concorrência,
a
critério
do
Superintendente.
Parágrafo único. Quando o pagamento do preço deva ser efetuado a vista, a alienação de
que
trata
este
artigo
independerá de contrato formal
e caução.

§ 3~ Os representantes das
classes produtoras e trabalhadoras e seus respect1vos suplentes terão mandato -de um
ano e serão designados pelo
Secretário do Desenvolvimento
Regional,
por indicação das
respectivas confederações
,
escolhidos,
mediante sistema
de ~odízio.~dentre filiados às
federações das respectivas categorias sediadas na área de
atuação da Suframa.
Art. 2-'1. Todos os conselheiros
representantes,
à
ou seuS
exceção do Superintendente da
Sufré.ma·,
terãoC i rei to
de
voto.

(De iniciativa do Senhor
Presidente ·da Repúbl ; ca}

serviços;

doações;

DE LEI DA CÂMARA

NO 105 de 1990
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O Congresso Nacional decreta:

Art.
1~
o
Conselhode
Administração
da
Superintendência de Zona Franca de Manaus --sUPRAMA, autarquia Federal
instituída pelo
Oecreto~Lei n 1 288, de
28 de
fevereiro de 1967, passa a ter
a seguinte composição:
-

-

-

--

-represe;,tantes dO~ gbver:nos dos Estados do Amazonas.
Acre, Roraima e Rondônia;

i -

I I - um representante de-cada

um _dos

se_guint~s

a) da

Ministérios:

Economia,

Planejament~;

b) da _Agricultura_
Agrária;
c)

Fazenda

e

e Reforma

da Infrã-E_strutura;
~o

Secretário do DesenYolvimento
Regional
da
Presidência da República;
III

IV - um representante da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;

v - o Superintendente da Su-

frama;

VI
um representante
classes produtoras;

das

-VII
oum representante das
classes trabalhadoras.

i ~ O representante das classes produtoras e seu respectivo suplente sérão indicados,
em
1 ista
tríplice,
pelas
co·nf~ç:lerações
nacionais
da
indústria, do comércio e da
agricultura.

Art.
59. Os bens móveis da
SUDENE, que forem objeto· ou
resultantes de pesquisa ou experimentação, poderão ser alienados, independentemente de
§
2~
O representante das
quaisquer_ formal idades, inclu- classes t~balhadoras e seu
sive 1 i citação.
-·
- respectivo suplente serão indicados,
em lista tríplice,
Art.
60. A Sudene goza da i- pelas con~ederações nacionais
munidade institufda no § 1~ do dos
trabalhadores
na
artigo 20 da Constituição do indústria,
n·o comércio e na
Bras11 e de todaS as isenções agricultura.

substituído,
-em
suas
ausências. por um dos
representantes dos Governos estaduais, escolhido pelos demais.

- Art. 4~ Esta le1 complementar
entra em vigor na data de sua
PL!b l i cação-.
Art. s~ Revogam-se as disposjcõe's el!l ~-ont:_r-6-.!"'io.
_.
MENSAGEM N" 427, de 1990

b~~;e~;nâ~~~~~~;os~~~{~~~l~~mSUbmeto à elevada cons1deração de Vossas Excelência~ projeto de Lei complementar, que
djspõe sobre a composição do
Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus .(S!JFRAMA) ~
2. Em sua ataal composição de
(vinte -e três) membros,.
esse conselho conta com representantes de 14 (quatorze) órgãos e entidades federais, alguns dos quais ex"t"i ntos ou
transformados,
por força da
reforma
administrativa
em
implantação ..
23

3.
De outro-lado, o elevado
quantitativo de conselheiros
dificulta a tomada- de decisões, com o apuro técnico,
econômico _e político,
~ue se
exige de um órgão que intervém
no domínio, económico ainda
quando de atuacão regional.

4. A proposta ora encaminhada
a Vossas Excelências reduz a
dimensãO numérica desse co1egiado,
sem comprometer
_sua
densidade_golftica. 9 objetivo
da alteraçao e cumpr1r-a diret~iz
de simplificar as estruturas administrativas do Governo Federal- e,
na· caso da
Suframa, preservar a representatividade ~egional, conferindo maior realce à participação
dos _governos estaduais e de
segmentos da sociedade civil
no conselho administrativo da
autarquia.
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5. considerando-se o que dispõe a Const í tu i ção sobre _os
organismos
regionais
atribuindo-lhes
articular,
para efeitos-administrativos,
as ações ordinárias da União
(art.
43, caput ; devidamente

consubstanciadas

nos

planos

regionais (art. _43, __ § __ t~. II),
visando ao desenvolvimento das
respectivas re~iões e à redução das desigualdades regionais

(art~

-43,--caput )

-

propõe-se, no caso espec í fi_ co
da Zona Franca de Manaus, que
os ministérios que implementam
e

coordenam

programas de_ tn-

vestimentos regionais, e somente eles, integrem o Conselho Deliberativo da Suframa,
pelo Governo Federal ._sua participação não apenasas segura
o cumprimento dos compromissos
solenemente assumidos nos planos ~egionais, como também_facilita a articulação, o acom~
panhamento e o ajuste dass ações previstas.
6.
Os demais ministérios ~
órgãos federais de atuação regional
poderão ser convidados
a participar das reuniões do
conse 1 ho.
sempre
que
as
matérias
em
pauta
o
justificarem~
o secretário de
Desenvolvimento Re2ional,
por
força do Decre_to n_ 99.244, de
10 de maio_de 1990, e o Superintendente da Suframa,
por
óbvia
razão;~
completam
a
participação
do
Governo
Federa 1 .
"
7.
A
proposta
ma~ntém
a
representação
da
sociedade
civiL O intuito, nesse caso,
é garant1r transparência social
nos debates,
alargar a
contribuição dos diversos se2mentos soc1ais, na formulaçao
e mon 1 toração. das po·l í ti cas
regionais,
conquist.?Jr so.-1 idariedade para a implantação· de
tais politicas e-legitt~j-las
amplamente.

8.
Em_ síntese, sã'o- essas as
razões
que
jus t-í·f-·i cam · as
alterações ponderadàs'pe1a Secretaria do _ Desenvolvimento
Regional, e que se consubstanciam, por força do que dispõe
o i tem I I do 1 1 .Q. do art. 43
da Constituição, no projeto de
lei complementar ora aubmetido
à alta consideração de· Vossa
Excelência.
- ·· -

9.
Por sua relevância, encareço regime de urgência para
tramitação
do projeto,
nos
termos do§ 1.Q. do art.
64 da
Constituição.

Brasília, 28 de maio de 1990.

-Fernando Collor

EJ<POS I ÇÃO
DE
MOTIvos-· . N.•
17/SDR/GAB/PR, DE 15 DE ~AIO
DE 1990, DO SENHOR SECRETARIO
QO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DA PRESIDENCJA DA REPÚBLICA.

-Excelentfssimo _Senhor Presidente da Repúbl_ica.
-Submeto à -SUpet-ior ·consideração de Vossa Excelência projeto de
lei
complementar, que
dispõe sobre a c·ompos i ção do
Conselho de Administração da
Superintendência da Zona tránca de Manaus (SUFRAMA).
.2. Em sua atual composição de
23 .(vinte e três) membros,
esse conselho conta com representantes de_ 14
(quatorze)
6r~ãos
e entidades federais,
a 1 gun·s dos qua 1s extintos ou
transformados, por força da
reforma administrativa levada
a efeito_pelo~Governo de Vossa
Excelência.

3. -De
outro-lado, o elevado
quaQti tatj vçr de consel hei r·os
dificulta
a
toma~da
de
decisões~ com o apuro técnico,
econômico ~;! __p_ol ítico, que se
exige de um órgão_que intervém
no domínio -_económico,
ainda
quand:o de- atuação .:r.egi onal.
4.

A propoSta ora· -encaminhada
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força do Decreto_ n.~<. 99.244, de
10 de maio _de 1990, e o Supe-

rintendente da
óbvia
razão,
parti c1 pação
Federal

Suframa,
por
completam
a
do
Governo

7.
A .. proposta
~mantém
a
representação da sociedade c i-vil; a intuito, nesse caso, é
garanti~ transparência
social
nos
deba_tes,
a 1 argar
a
contribuição 9os diversos se~
mentos so~1~1s, na formulaçao
e .monit.ora·;ão das politicas
regionais,
conquistar solidariedade para a implantação de
tais polít1cas e legitlmá-las
amplamente.
8.__ Em síntese, são· essas as
razões que _justificam as alte~
rações ponderadas pela Secretaria do Desenvolvimento Regiorlal,
~
que se consubstanciam, por forçaJdo que dispõe
o item II do 1 i~ do art. 43
da Constituição. no-p-rojeto de
1 e i çomp 1 ementar: ora submet_i do
à a1ta consideração de Vossa
Excelência.

a Vossa Excelência reduz a

di9 . Aprovada_ a proposta,· su~ i mensão numérica desse Colegia- roque seja requerido o reg1me
da, sem compromerer sua densi- de ur~ência para a tramitação
dade politica.
o objetivo da do pr::oJ e to, nos. termos do .§- 1 .~<. .
alteração é cumprir a diretriz do art. 64 da Constituição ..
de simplificar as _estrlJtur_as
administrativas-do Governo_Fe1 o. Ao ensej õ', renovo a Vossa
do
deral
e,
no caso· da Suframa, Exce 1 ênci a os· prõtesto.s
preservar a representatividade mais
.~ profundo
respeito.
regional, cónferindo_maior re- - Egberto Baptista, Secretário
alce à participação dos gover- do_Desenvolvimento Re~ional da
nos estaduais e de segmentos Presidência da Repúbl1ca.
da sociedade civil no Conselho
Administrativo da autarquia.

5-•.-Considerando-se o que di spõe a Constituição_ sobre os
organismos
regionais
atr1buindo-lhe articular, para
efeitos. administrativos, -as
ações ordinárias
da
União
( art. _ 43, caput ) , devidamente
consubstanciadas nos
planos
regionais (art ...43, § 1.Q., II).
visando ao d~s?nvolvimento das
respectivas regiões e à redução das desigualdad~s regionais
(art.
43, caput )
propõe-se, no caso especifico
da Zona Franca de Manaus, que
os ministérios _que implementam
e coordenam programas de investimentos regionais,
e somente eles, integrem o Canse~
lho Deliberativo da Suframa,
pelo
Governo
Federa 1 . Sua
participação não apenas assegura o cumprimento dos compromissos solenemente assumidos
nos
planos regionais,
como
também facilita a articulação,
o- aco-mpanhamento e o ajuste
das ações previstas._

6.
Os demãiS mir1istérios e
órgãos federais de atuação regional
poderão ser convidados
a participar das reuniões do
conselho,
sempre
que
as
matérias
em
pauta
o
justificarem. O Secretário do
Desenvolvimento Regional, por

LEGISLAÇÃO CITADA

_DECREtO-LEI N•· 288,
DE 28 OE FEVEREIRO DE 1967

Altera as disposiçOes da
Lei nQ 3.173, de 6 de junho
1957, e ~egula a Zona
F~anca de Manaus.

de

o P_residente da Repúb1_ica,
usando da atribuição que lhe
confere_ o arL s.o., parágrafo
2~. do Ato InstitucionaL n.~<. 4,
de 7 de_ dezembro de 1966,
decreta:
CAPÍTULO I

Das Finalidades e LocalizaçÃO
da Zona Franca de Manaus
~rt.
1~ A zona Franca de Ma:
naus é uma área de liv~e comércio de importação e exp_ortação e de incentivos fiscais
especiais, estabelecida com a
finalidade de criar no interior da Amazónia um centro industrial,
- comercial
e
agropecuár_i o dotado de condições econômicas _que permitam
seu desenvolvimento,
em face
dos fatores locais e da grande
distância a .que se. encontram
os centros consumidorei
de
seus produtos.
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Art.

2~

o

Poder

Executivo

Art. _5~ A exportação de mercadorias da Zona Franca para o
estrangeiro, qual~uer QUe seja
nas, uma área cont1nua com a -sua origem, está isenta do imsuperfície mínima
de ·ctez mil posto-de exportação.
qui lômetros quadrados,
inclu:
Art.
511. AS--fuerCadorias cte otndo a cidade de Manaus e seus
arredores,
na
qua 1 · sé rigem estrangeira estocadaS na
zona
Franca-, -quando sai rem
instalará a Zona Franca.
desta para -·comercial izac;ão em
§
1~
A área da Zona FranCa qUa 1 queor ponto do terri tól"' i o
terá um comprimento
máximo nacional, "ficam sujei tas ao
continuo nas margens esquerdas pagamento ae todos os impostos
dos rios NeQro e Amazonas,
de de uma importeçãodo exterior,
cinqüenta quilómetros a jusan~ a hão ser nos casos de isenção
te de Manaus e de setenta qu-i- prevíSta
~m
1egislação
1 ômetros
a -montante cte·sta especffi~~·
cidade.
Art. 7$! AS ~ercador_1 as produ§
2~
A faixa da superfície zidas. beneftciadas ou indus~
aos .rios adJacentes à Zona tr i a 1 i z"a"daS -tia Zona Franca,
Franca, nas proximidades ôO quando saírem desta para qualpôrto
ou
portos
desta, quer ponto Oõ território naconsidera-se nela inte~raoa, c!onal, estarão sujeitas:
na extensão mínima de trezenI
apenas ao pagamento do
tos metros a contar da mar:-~em~,
ImPôsto de Circulação de Mer§
3"" o __ Poder Executivo, me- ~adorias .. Pr~visto na legisladiante decreto e por pro~osta -ção em vigor, se -nãó contivequalquer
par-ce1a.
de
da
superitendência da Zona rem
Franca. aprovada pelo Ministé~ ma tér i a-pr·fma ou parte cornpo· · ·,
rio do Int_erior_. poderá aumen- ne_rte importada;
tar a ârea originalmente estabelecida ou alterar sua con.fi.I ! ~ e ainda ao pagamento do
guração dentro dos limites eS~ · im~osto-de importação sobre as
tabelecidos no parágrafo f_g matérlas-primas ou partes comdeste arti_go.
ponentes importadas,
existentes nesse produto, com uma reCAPITULO I I
dução percentual
da aliquota
de importação igual ao percentual do valor adjcionaQo no
Dos incentivos fiscais
processo de industrialização
Art. 3~ A entraaa de mercado- local em relação ab custo -tor-ias estrangeiras
na
zona . tal d~ mercadoria.
Franca,
aestinadas a seu conArt.
8~ As mercadorias de osumo interno, industrializaÇão
em qualquer grau,
inclusiv-e rigem nacional
destinada$ à
beneficiamento, agropecuária, Zona Franca, com a finalidade
pesca,
insta 1 ação e operação de ser'erri 'ree:xportada.s. para oude indústrias e serviços de tros pontos do território naqualquer natureza, e a estoca- ciona1, serão estocadas em arõu embar·cações, sob
~em
para r~exportação,. será mazénS,
1senta dos 1 mpostos de 1 mpor·- contra 1 e da superintendência ·e
tação
e
sobre
produtos pagarão todo~ os impostos em
industrializados.
-·
v~g9r para a _produção e circu~
1a~ao
de ~ercador1as no País.
§
1.Q Excetuam-se a isenção
fiscal prevfsta no caput deste
Art.
gR Estão 1sentas do imi ndus·-:artigo
as
seguintes pos·to sobre produtos
mercadorias: armas e munições, tr i a 1 i zados todas_ às m~rcado
perfumes. fumo. bebidas alcoó- rias produzidas na Zona Franca
licas
e
automóveis
de de Manaus, quer se destinem ao
seu·consumo interno,
quer à
passageiros.
comercialização
em ~ualquer
§ 2~ Com o objetivo de co1bir ponto •.d? t_erritório nacjona1.
práticas ilegais,' -ou antieconômicas. por proposta justifiCAPÍTULO i I I
cada da superintendência, aprovada pelos Ministérios do
Da Administração
Interior, Fazenda e Planejada Zo11a Franca
mento,
a lista de mercadorias
constante do parágrafo 1~ pode
ser alterada por decreto.
·-Art.
iO. A administração das
1nsta1aç5es e serviços da zona
Art.
4~ A expo~~ação de mercadol"'i as de origem - liàCi ona1 Franca será exercida pela Supara consumo ou industrializa- perintendência da Zona Franca
ção na Zona Franca de Manaus, de Manaus (SUFRAMA), entidade
ou reexportação para o estran- autâ~quica. com personalidade
geiro, será, para todos os e- jurfd1ca e património próprio,
feitos
fiscais, constantes da autonomia administrativa e filegislação em vigor,
equiva- nanceira,
com sede e foro na
lente, a uma expo~tação brasi- cidade de Manaus,
capital
do
leira para o estrangeiro.
E.stado do Amaz-onas.
fará demarcar,
à margem es~
querda dos rios Ne~ro e Amazo-
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Parágrafo único. A Suframa
vincula-se -ac Ministério do
Interior.
Art.
11.
Suframa:

-são atribUições da

a) elaborar o Plano Diretor
PlUrianual da Zona Franca e
coordenar ou promover a sua
execução, diretamente ou mediante convênio com órgãos ou
entidades públicas,
inclusive
sociedade~
de economia mista.
ou atraVés de contrato com
pessoas ou entidades privadaS;
b) revisar,
uma vez Por àno,
o.P1ano Oiretor_ e çwal i ar os
resultados de sua execução;

c) promover a elaboração e a
execução dos programas e projetas ·de interesse para o desenvolvimento da Zona Francã;
d) prestar assistência técnica a entidades püblicas ou*
privadas.
na elaboração ou ~
xecuÇão de programas de tnterêsse para o desenvolvimento
da Zona Franca;
e) matüei-- · côn-St;:::~nte art i cu1 ação cOm a superintendência do
Desenvolvimento
da Amazônia
(SUDAM), com o Governo do Es~
tacto do Amazonas e autoridades
dos municípios em que se encontra localizada a_ Zona .Franca;

à S~dam e e outras
governamentais,
estaduais ou municipais, providências julgadas necessárias
ao_ desenvo1vimento ~a Zona
·f)

Suge~ir

~ntidades

F~anca;

g) promover e divul~ar pesquisas.
estudos e ahálises,
vtsando
ao
~econheci menta
sistemático das potenc:iandades e·conõmicas da Z:ona Franca;
h) praticar todos os demais
atos necessários às suas funções de órgão de-planejamento,
pr-omoção, coordenação e administração da Zona rranca.
Art.
1 2. _A Superintendência
da Zona franca de Manaus.
dirigida por um SuQerintendente,
é. as::,-im constituída:
a) Coriselho Técnico;
b) Unidades

Administrativas.

Art.
13.
o super 1 ntendent-e
será nomeado Pelo Presidente
da República, por indicação do
m_in1stro
do
interior
e
demissível. ad nututn.
Parágrafo único.
O superintente será auxiliado por um
secretário executivo nomeado
pelO Presiderite da República,
por
indicação
daquele
e
demissível ad nutum.
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-Art. _16 .. Q. Conselho Té.cnico é
composto do superintendente,
que o presidirá, do secre~ário•
a) praticar
todbs os ates executivo, do representante do
necessários ao bom desempenho Governa·· do· Estado. -do Amazonas,
das atribuições estabelecidas do _ !="~Q.resentante da SUper-i fl~ehdênc1a
do DeSenvolvimento
para a Suframa:
da Amazônia e de dois membros
b) elaborar
o regulamento da nomeados pelo Presidente da
entidade a ser aprovado pelo República e_ indi_ç_ad.o.s pelo sü-.
Poder ExecutiVo;
perintentende da Suframa, sendo um engenheiro e o outro esem
assunto_s
c) elaborar o Regimento ln~ peciêl;l_ista
terno;
fi sCa fs.
Art.

14. Compete ao super i n-

tendente:

à apreciação do _- f)ã.rá.g"rafo- único. .Os membros
Conselho TécnicD os planos e ·do conselho Técnico. ·deverãO
suas revisões anuais;
ter reputação ilibada, larga
experiência e notório conhecie) representar
a autarquia me~~o
_no __ ç~mpo
de
sua
ativa e passivamente, em jufzO especialidade.
ou fora dele.
Art~. 17. As unidades adminisParágrafo único- -O secretário trativas terão as atribuições
executivo é o susbt-i tu to even- definidas no Regimento Interno
tual
do
superintendente e d_a entidade.
desempenhará as funções que
por este lhe forem cometidas.
Art. 18. A .Suframa -c-ontará
exclusivamente com pesSoal sOb
o regime da ·leQfslação trabaArt.
15. Cç:>r:np~te ao_ConSelho l'hi§.ta, cujÇ>s n1veis Salariais
serao fixados. peln SuperintenTécnico;
dente. com observância do mercado de traba. 1 ho. e aprovados
a) sugerir e apreciar as nor- pelo·consetno Técni._Co~ ~
mas bás1cas da elaboração do
Art. 1_9.- o_ superintendente e.
P 1ano Di reter e su-as revisões
secre_tãr Lo.. execut i võ perCebe_anuais;
rão,
respectivamente,
20%
b) aprovar o Regulamento e (vinte· por cento)_ e ,1 O% . (dez
Regi mente Interno
d:a
Zora pqr ·cento) a mais do. maior
salário pago,pela Suframa aos
Franca:
Seus servidores, d~_aco~do com
presente
c) homologar
a eScOlha de o estabelecido· n~
firma ou firmas audi toras a 1 e i .
que se refere o art. 2i._ çla
present:e lei;
CAPÍTULOÍV
d) submeter

d) àprovar as necessidades de
pessoal e rdveis salariais das
di versas ca,tegor·i as ocupacl ona is da Suframa;

e)·aprovar os critérios _da.
contrata·çãb de sei"'viços'téénfcos ou de natureza especializada. com terceiros;
f) aprovar
relatórios peri6-_
dicas apresentados pelo _ superintendente; ---·
g) aprovar o balanço anual da
autarquia;

h) aprovar o Plano Diretor da
Zona Franca e suas revisões
anuais;
i) aprovar as
propostas do
superintendente de compra e
alienação de bens imóveis e de
bens moveis de capital;
J) aprovar o orçamento da su~
frama e os programas de aplicação das. dotações globais e
de quaisquer outros recursos
que lhe forem atribufdos;

K) aprovar convênios, contratos ·e acordos firmados pela
Suframa, quando se referirem a
execução de obras.

Dos Recursos e Regime
financeiro e Contábtl
Art. 20. Constituem recurso
da Suframa:
I - a·s· dotações orçamentá r i as
ou crédi.tos adiciona is ·~ue 1 he
sejam atribUídas·;
r-r -:- o produto· de ·juros de
depósitos_bancários, de multas, emolumentos e taxas devidas à Súframa;
III - os- auxllfos. s·Ubvéri_;
ções, contribuições e doações
de- ~n~idadeS publicas ou privadas, internaciQnais ou estrangeiraS;

rv

de

aS rendaS Proven-{ enteS

servi~os

prestados;

V - a sua renda patrimonial.
Art.
21.
Ãs_
-do;façõesorçamentárias e Os. créditos
ad1cionais.destinados à Sufra~a serão distribuídos independentemente de prév1o registro
no Trjbunal de
Contas
da
União.
Parágrafo único. _Os contratos, acordos ou convênios fir-
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mados pela Süframa 'ind_ependem
de régist-ro prévio no Tribunal
dé Contas da União.
Art- 22-.-- ~Os r·ecl.irsós ·prove·:..
fll éntes_ _
de
dotações
orçamentáriaS ou~ de créd1tos
adiciona_is ou provenientes de
outras fontes atribuidas à suframa incOrporar-se-ão ao seu
património, podendo os saldos
terem aplj4ação nos exercícios
subseqüentes.
Parágrafo único. Os saldos
não entregues à Suframa até .o
fim do exercfcio serão escriturados co~o_ "Re.stos a Pagar."
Art. 23. A Suframa, por proposta do superintendente, aprovada_ pelo Conselho Técnico
dã autarquia, poderá contrair
empréstimos no País ·ou no exterior para acelerar ou garantir a execução de programas ou
projetas integrantes do Plano
Di reter ..da Zona Franca'.
_§ -(.2. As oPerações em- moedas
estrangeiras. dependerã_o de autorização do chefe do Poder
E~~cu_t

i

VO ;_

_§ .2~ ··AS oper_ações de- que trata este artigo poderão ser garantidas com os próprios recursos da Suframa;
§
3~
Fica ó Poder ExecUtivo
al,JtQ_ri~ado ã oar··-a "garã:ntia do
Tesoúro Nacional para _operações de crédito externo ou interno_-, des ti nadas à rea 1 i zação_
de obras e serviços . bás·; co~.
p~evistos no orçamer.to do Plano Diretor;
§ 4.2. A garantia de ~ue tratam
os parágrafos anteriores ~erá
cOncedida às operãções de crédito contratadas di retamente
pela Suframa ou com sua interferência, sempre mediante parecer fundamentado do superintendente, aprovado· péló Conselho Técnico;
§ · 5~ .. As operações d'e crédi tÓ
mencionados néste artigo serão
isentas de todos os impostos e
taxas feder-ais;
§-·, 6~ - -CorÍsider~-se ap1 icaçãO
1 ega 1 dos recurs_os
destinados
à -suframa, a amortização e o
pagamento de juros relativos a
operações de crédito por ela
contratadas, para aplicação em
programas o~ projetas atinente.s à des ti nação .dos mesmos
recursos.
Art. 24. A Suframa·poderá Cobrar taxas por utilização de
suas instalações e emolumentos
po.r
servi ço·s
prestados
a
particular.
Parágrafo úni_co. ·As taxas e
emolumentos de que tratam este
artigo serão fixadas pelo -Superintendente, depois de aprovadas pelo Conselho Técnico . . .

7822

DeZembro de 1990

Art. 25. os recursos da suframa, sem de~:t i nação prevista
em lei, e as dotações globais
que l_he _sejam atribuídas. serão Smpr-egadó-s nos serviços e
obras do Plano Diretor, de a-:
corda com os p_rogramas- d€ a~
pl i cação pràpostos pelo Supe-rintendente e aprovados_pelo
ConselhoTéç;níco.----
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ri_das aos 6rgãos e serviços da

União.
Art.

~

_34.

A Suframa pesempe--
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tigo, os privilégios e cbr:__iga-

ções especificados no

Regula-

mento da Zona Franca. segundo
as condições estabelecidas em
ajuste entre o Brasil e cada

nhará- sua-s· funções especial i:-·
·
za~as
preferentemente a~ravés pan>. · --dª- çontratação de serv_i~o com
pessoas físicas . ou· jur_idiças· Art·. 42. As i s_enções prev1 shab_i 1 i ta das, segundo_ os -~r i té- tas_ neste decr:eto-lei
vig-orariõ.s ·que forem_ aprova-dos pelo rão ·pe1o prazei d_e trinta_ anos,
êórí"Se1ho Técnicp:_. -· ~
- __ podendo ser prorrogadas por
Art-.
26. É- a SUf_!'ama avtor i-dec~eto
óo Pod~r Ex~ç~tivoJ
Arf. ·:35. A Suframa apresehta- med1ante aprovaçao previa do
zada a rea 1 i za r .deSpesas de
pronto pagamento até __ (_::;) cinco rá relatórios perlódicos de canse 1 ho
de
Segurança
vezes o valor do maior salário suas a t i Vi dade_s, ao Mini strc:> Naci ona 1 .
mínimo vigente no P.31S. --do Int~rior.
Art. 43. o pessoal pertencente à antiga Zona Franca poderá
Art.-- 27. No controle dos atas
.~ CA~ÍTULQ V
de gestão da S_ufrÇlma será adoser aproveitado na Suframa.
tado, além da auditoria interDas Disposições Gera is·
uma vez verificada, em cada
na, o regime de auditoria~ ~X::
e Trans1 tóri as
caso, a necessidade desse aterna independente, a ser con~
pr-ove-i tamentc e habi 1 i tação do
tratada com firma ou firmas
servi dor- _ par-a
funções que
O.Platià D1retor da deverá e:x;ercer.
brasileiras de ~ecOnhecida i~ .~r)·.- :-36
dane idade mora 1 e téCn-; ca~.Zona Franca: e o orçamento~
§ 1-'l o pesSoal _nãó-·aprovei taprograma da Suframa que serão
aprovados_ pelo Min1stro do ln- do na su·fràmá. -seguhdo o ct:'-íArt. 28. A Suframa terá com- terior é ccnsiderado aquele tér-io que esta estabelecer,
pleto serviço__ de contabi 1 i_dade. Cór'nO. eHnPreendimento priOri tá- Será relatado em outro órgão
patrimonial,
financeira
e_ ~_i_O ·na elaboraÇão e execu_ção da_Admtnistração PúbliCa Fe_deorçamentária.
do Pla"n·o -de Valorização Econ6:- ra l _, de acordo com as - conve·-:- _
miCa da Amazónia_.
niências desta.
Parágr-afo único._ Atê o dja _30
§ 2,-'l Até 31 de jul no de 1-967,
de junho de cada ano. a SufrãAFt. _37. As disposiçÇ>es_ccinma remeterá os b'alariços d({·e-_ tidas· ncr presente decreto-lei o péSSoa1
não
aprav·e; tado
xercício anterior ao M1n_is_tro não ~-e __ apl icam ao estabelecid_o co_nt i nl,iÇl:rá-_ a ser_ p;;1go _pela Su-'"
do Interior e através deste ao na legislação a"tu.a1
sobr:e a frama, caso hão Lenh~ sido reM,nistério da Fazenda.importação, exportação e tri- 1 o taPo em __ outro_s órgãos da Ad1:5Ut_ação _de lubrificantes
e mini_stração federal, na forme
Ari:. --29. A Suframa poderá a- combustíveis Jiquid_os·e gaso- do pará9rafó a~terior.
lienar bens móvei~ e
imóveis s9s de Petróleo.
integrantes do Se!-1 _pÇJ.trim6njo,
Art. 44. O servidor da antiga
mediante proposta do Super_1n-Art. · 38. - A e-ntrada e saída Zona F~anca. ao ·ser admitido
tendente ·aprovada pelO Canse- de mercadorias na· Zoria Franca pela Svframa .. passa a reger"'"sé
1 ho Técnico.
-de Ma naus i ndependem de 1 i cen~ Pê_la-LegisJação Trabalhista
e
ça de importação ou- exporta-- será co_ns.; de_racto,
em caráter
Parágrafo único. A compra e ção, ·ficando-sujeitas, S9m~n excepcion_al,
automaticamente
al ienação de bens imóveis de- te_. __a .. _r-egistro_ de contr.o1_l? es-:- 1 ic~nclaâõ _de_ Sl,J;3 função púpende de autorização_ -dç_ Mi[l!s'7 .' tã'tfstico, com exceçã,o dos ca- b1ica;
sem vehciment"Çls. por
tro -do Interior_.
sos de· pagamento do imposto de esta. e- em·· p-rázo não execedet:'l- _
Importação
prevlsto
neste te a 2· (dois} anos.
Art-~ --3o:
Fica o Superinten-- decreto-lei.
dente da Sufr·ama ·autorizado-o ã
Art. _45. Atê quatro me$~S andispensar licitaçao--E:_contrã.:fó- -Art.
39. Será considerado tes __)je se ~sgotar _o . _ prazo_ a
forma-l para aqUisiç~o -de- mate.:. contrâba-n·do à Saída- de- merca- qõe se r~fere o·artigo ante-rial,
pre::s-tação de serviços, doi'íaS ·-da Zona França sem a rior, o servidOr da antiga
execução de obras ou locação autorização legal expedida pe- Zona FranCã deverá declarar,
por escrito, ·ao Ministro_ ·do
de
imóveis
até_
·soo las a.l.!tori<?_ades competentes.
(quinhentas) vezes-- o valor çlo
Interior, sua õpção quanto_à_
maior salário mínimo vigen-te- M··t.
46. Compete ao Governo situação que preferir adotar.
no País.
Federal
a
vigi lãncia
das_
áreas-1imites da Zona Franca _e
§ 1-'l A opção pela permanência
Art. 31. O SUP~rintendente da a·- repr:essão _ao_ contraPando.
a Serviçõ da svframa implicará
Suframa, na confO~miQade -das
em perda imediata da condição
disposições do __ parágr-afo (micô. Ari:: 4~1 Na_ ZOna Franca de Ma- de sery i dor:- .
do artigo 139, da Lei n.!i. 830,- nãUs poderão_· instai ãr-se depó§
2-'l
Esgotãao o prazo de 2
oe 23 de setembro de 1949. sitos e agências aduaneiras de
apresentará âo' Tribunal
de outros pa1ses, na forma de (dofs} anos, a contar da data
Contas da União, atê o-dia 3o tratados ou_~['lotas .complementa- da publicação deste clecreto1 e f , a Suframa não poderá ter
de junho o~ c~da_ aQQt presta- res-a tratados ç:le comérc1o_,_
em SUã ---1 atação __ de servi dores
~ão
dé c6n,tas CorresPondenteS
a gestão administrativa "do· e~
§. 1.11 Para os fins deste arti- pessoa ·alguma no QOZo da
ql.,!ago; ·o Governo bras 11 e 1 r o, con- lida_Oe de func_1onari_o público.
xercício anterior.
forme haja si do ou venha a se_r
Art. 32. SãO -eXtensiVOS--à su- pactuado, proporcionará faci-- Art. 46, Fica a Suframa autoframa os pr-ivflégios da FazetJ- _ 1 idades , para a construç.ão ou rizada a reexaminar os acorda Pública quanto à empenhora- 1 ocac;:ão dos entrepostos -de_ de- dos, cO.ntratoS~ ajustes e conbilidade de bens,
renda ou póS1to franco e instalações vênios firma_dos pelã- antiga
serviços, aos prazos, Cobran- conexas.
Administração da Zona Franca:
a f1m de ratificá-los, bem
ças de crédito, uso _de ações
§
2-'l
Poderão estender-se como 'Prc!lmove_r a sua ffiodi ficaespeciais, juros e custas.
àqueles países, quanto às mer-_- ção o.u s_eu ~nce 1amento. em
Art.. 3:3. A Sufr-ama terá toda-s cador i a_s estocadas nos depôs i - consonância com _as nor-mas _des·
as isenções tributárias defe- tos·a que se ~eferem este ar- te decreto-lei.-
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Art. 47. O Poder Executivo
baixará decreto regu1amentando
o presente decreto-lei, dentro
do prazo de 90 (noven-ta) dias,

a
contar
publicação.

da

data

de

sua

Art. 48. Fica o Poder Executivo autorizdo·a abrir, pelo

Ministério da Fazenda,
dito
especial
de

1 .ooo.ooo,oo

\hum

O

milhão

crê-~

NCr$

de

cruzeiros novos) para atender
as despesas de capital e custeio da Zona Franca, durante o
ano de 1967.

- -

§
1~
o crédito especial de
que trata este artigo será re-

gistrado pelo Tribunal de ·contas e distribuído automatica-

mente ao Tesouro Nacional.
§

2.2

Fica revoga-da

~

L e i --ri;e;

3.173, de 6 de junho -de 1957 e
o Decreto n.2 47.757, de 2 de
fevere i ro

de

regulamenta.

1 960 -

que

·a

isenções fiscais
previstas neste
decreto-lei
somente entrarão em vigor na
data em que for concedida:
Art.-

49.

As

I
-pelo Estado do Amaz-onas.
crédito no imposto de circulação de mercadorias nas operações comerciais dentro da Zona.
i gua 1 ao montante que teria sido pago na origem em outros estados da União, se a
remessa de mercadorias para a
Zona Franca não fosse equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro.

II -pelos municípios doEStado do Amazonas,
1senção do
Imposto de Serviços n-a area em
que estiver instalada a Zona
Franca.
Art.
50.
Este decreto-1 e i
entrará em vi9or na data de
sua publtcaçao,
revogadas as
disposições em contrário. Brasil,

28 de fevereiro de
146~ da Independência
e
da República.- H. Castello Branco - ~cão Gonçalves de
Souza ---Octávio Bulhões - Roberto de o 11 v e i r a campos .
1967;

79~
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Ar-t. 1Jl O Conse_lho Deliberati v o da SUperint-endênc-ia do
Desenvolvimento do NordesteSUDENE , autarquia
fede_ra 1
instituída pe.la Lei n~ 3.692,
de 15 de dezembro de 1959,
passa
a
ter
a
seguinte
composição:
·

Art. 3~ A P-residência do conselho
s-era-· e-xercida -pelo
secretário do desenvolvi ment_o
regional, que será substitufdo, em suas ausênciàs, por--um
dos representantes dos governos estaduais, escolhidos pelos demais.

r·--- rePre-sentant-es ctos governos dos estados situados na
área de atuaÇão da SUdene;

Ar"t. ,--4.u. ESta- lei complementar
entra em vigor na data de sua
pub 1 i caçã·o .
--

I I - um representante de cada
um dos segui-ntes mihistério"s:

Ar r. 5.l:!. Revogam-se aS dispos_i_ções em contrário'.
- __

a)

d~.E_ducação;

b)

da Saúde;

C) da
Economia,
P 1 anej emento_;

d) da -Agricultura
Agrária;
-

MENSAGEM N• 428/90
Fazenda

e

e Reforma

-êr ·aa- Infra-Estrutura;
f)

da Ação Social;

I I I -- o seci--etár i o _do_ deSenvolvimento regional da P-residência da RepUblica;
IV- o superintendente da
dene;

su~

V
um representante
c 1 asses produtoras1;

das

VI
um ·representante
classes trabalhadoras.

das

§
1~
o representante das
classes produtoras e seu respectivo suplente serão indi~a
dós, em 1 nrta trfpl ice, pelas
Confederações Nacionais da -Indústria, do Comércio e
da
Agricultura.
§
2~
o representante das
classes trabalhadoras e seu
respectivo suplente serão indicados, em lista _trfplice,
pelas Confederações Nacionais
dos Traba 1 hadores na I ndústr:_ia,
no
Comércio
e
na
Agricultura.

§
3~
Os r~presentantes das
classes produtoras e trabalhadoras e seus respectivos suplentes terão mandato de um
(À ComissÃo de Constituição, ano -e ser'ã_o -deS-1 gnados pelo
Justiça e Cidadania.)
secretário do -desenvolvimento
regional, por indicação das
PROúETO DE LEI DA CÂMARA
respectivas confederações, esNQ 106, DE 1990 - Complementar colhidos,
mediante rodízio,
dentre filiados às federações
(NQ 242/90 - Complementar,
sediadas na área de atuação da
na Casa de origem)
Sudene:

Excel enth;s-1mos Senhor-es- Mem-~
broa do Gongresso Nacional:
Submeto" à eleVada considera-ção-de Vossas Excelências projeto de lei complementar, que
di s_põe sobre a campos i ção do
Conselho Deliberativo da Superi nten_dênci a do Oesenvol vi mente do· Nordeste (SUOENE).
2.
Atualmente, integram esse
conselho
representantes
de
cada um dos ministérios civis
da extinta Secretaria de Plenej amento
e Cobrdenação da
Pr_es 1 dênc i a da Repúb 11 ca do
Estado-Maior das Forças Armadas, de cada um dos estados
situados na área de atuação da
autarquia, o superintendente
da SUdene, o diretor-geral dó
Departamento Naci.ona1 de Obras
Cont"ri~as Secas (DNoc·s), o
presidente da ~Companhia do De-senvolvimento do Vale do São
Francisco (CODEVASF), representantes do Banco do Nordeste
do Bras-i 1 S. A._, Banco do Brasil S.A., Banco- Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e
Social, Companhia Hi.drelétrica
do São Franci~co, Fundação Nãcional
do Indio, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e,
ainda, do extinto Ministério
do Interior, além de representantes das classes produtoras
e trabalhadoras, indicados pelas respectivas Confederaç5es
Nacionais e nomeados pelo Presidente da República.

3. A própoSta Ora encam·i nhada
Excelências redUz a
d tmensão numérica desse co 1 e-'
giado, sem comprometer
sua
densidade política o objetivo
da alteração é cumprir a diretriz de simplificar as estruturas administrativas do Governo Feder'á 1 , -e, no caso da
Sudene, preservar a representatividade regional, conferindo maior realce à participação
2
(De iniciativa do Senhor
§ 4 o Presidente--da Repúblí- dos governos dos estados no
Presidente da República)
ca ooderá designar-membros· e- conselho deliberativo da auventuais, conforme a natureza tarquia, ao qual compete aproDispõe sobre a composição da matéria a ser apreciada var e acompanhar os planos,
do Conselho Deliber~tivo da pelo conselho.
programas e projetes de desenSuperintendência do Desenvolvimento do_Nordeste. A comvolvimento do Nordeste Art. -2~ Todos os conse1 hei ros posição desse colegiado reduzSUDENE.
ou seus representantes terão se _de 42 (q~arenta _ e dois)
direito de voto, à exceção do para 20 (vinte) membros, que
O Congr-esso Naci ona 1 decreta: superintendente da Sudene.
passa a ser integrado por:
~-Vossas
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(dez)

representantes
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dera 1 e, no caso da Sude_ne,
preservar a representatividade
regional, conferindo maior reb) 8 (olto) representantes do
8.
Em síntese. são essas as alce à participação dos goverGoverno
Federal,
sendo
6 razões que justificam as alte- nos dos
estados no cons~lho
(seis)
representantes de mi- rações ponderada~ pela Secre- deliberativo da autarquia, ao
nistérios - 3 (três) da área taria de Desenvolvimento Re- qual compete aprovar e acompasocial
o secretário do de- gional, à vista de proposição n~ar os planos, proQramas e
senvolvimento regíbnal e o-su-- d_ª· Superintendência da Sudene, pr-ojetas de desenvolV1mento do
perintendente da Sudene; e
e que se consubstanciam, por Nordes.te .. A . campos i ção desse
força do que dispõe o item II co 1 egi ado,
reduz-se
de 42
c) 2 (dois) representantes da do § 1~ do art. 43 da Consti- (quarenta e dois) para
20
sociedade civil, sendo 1 (um) tuição, no projeto de lei com- (vinte) membros,
que passa a
das classes produtoras e 1 P.l ementar ora submeti do à alta ser integrado por:
(um) das classes trabalhado- cOnsideração
de
Vossas
ras, dos setores de agricultu- Excelênc-ias.
a) 1 o
(dez) representantes
ra, indústria e comércio,
in~os governos estaduais;
dicados pelas respectivas con9.
Por sua relevância, enca~
federações nacionais.
reço regime de urgência para
b) 8 (o i to) _re_preSeniãntes do
tramitação
do projeto,_ nos GovernQ . F~dera 1 ,
sendo
6
4. os representa~tes doses- termos do§ 1~ do art. 54 da (seis) repreSentantes do·m1n i stér i o - 3
C t~ês_)
da ·área
tados do Nordeste, instados a Constituição.
uma estreita colaboração com o
social -. o secretário do deGoverno Federal no esforço de
Brasília, 28 de maio de 1990.. senvo_1yimento regional e o sumodernização
das estruturas -Fernando Collor.
per t ntendente da suQene; e
~~anêmicas. e sociais
da re~
EXPOSIÇÃO
DE
MOTIVOS
N~
lao, passam a superar, em nuc) 2 (doi's·) representantes da
mero, aos da administração pú19/SDR/GAB/PR,
DE 15
DE soc_iedade--ci~il, sendo 1- (uní)
blica federal.
9
das. classes
produtoras . é. 1
~~~~ ÁR~6 ~R gE~~N~6~-~?~E~~Õ (um) das claSses trabalhado..;_
r
as,
dos_
se
tores·
de agricu1 tL.iS. Considerando~se o que dip-~~~bg~~~A.DA PRESID NCIA DA
põe a Constituição sob_r_e os
ra, indústria e c;:omércio,
inorganismos
régionais
dicactos. pelas respectiVas 'Conatribuindo-lhes
articular.
Excelentfssmo Senhor Presi- federações Nacional~.
··
pare efeitos administrativos. dente da República:
aseções ardi nári as da União
4.
Os re~re~-enta~tes doS esSubmeto à ·superior considera- tados do .. Nqrdeste, instados a
(art. 43, caput), devidamente
regionali::;::ados (ar:t. 165).. e ção de Vossa Excelência proje- uma estreita colaboração com o
to
de lei complementar, que Governo Federa 1 no "esforço Oe
executar
_ as
ações
extraordinárias,
consubstan- di spõesobre a campos i ção _ do mq_dern i zação
das estruturas
ciadas_ nos ~lanos regionais Cons~lho Deliberativo ·cta SURB- econôml_cas e so.ciais da re9(art._ 43, § 1 , II), visando ri ntendênci a do .DesenvolvJ men- tão. _ passam a superar, em nuao desenvq_lvimento das_ r_espec- te do_ Nordeste ( SUDENE).
mero, aos oa admi_ni_s_tr_ação púti vas regi õtis e à _redução dasblica federal..
2. Atualmente, 'integram esse
desigualdades regionals (art.
representantes
de
5. Conside~ando-se o que dis43, caput), - propõe-se. no conselho
caso especifico do Nordeste, cada um dos ministérios civis, põe a Constituição sobre os
que os ministérios que imple- da extinta Secretaria de Pla- organismos
regionais
mentam e coordénam prOgramas nej amento
articular,
e _Coord.eriação c:la atribuindo-lhes
de invest-imentos regionais, e Presidência da RepUblica, do para efeitos administrativos,
somente ~les, integrem o Con- Estado-Ma i_or das Forças Arma- as açõe~ ordinárias da União
selho Deliberativo da Sudene, das. de cada Um dos e~tados (art. 43, caput), devidamente
pelo Gove.rno F:.ede~_a 1. sua par- situados na área de atuação da. re_gi o.na 1 i zados { art. 156) . a
ti. c i pação não a'penas asségúr.i!f autarquia, os superintendentes executar
as
ações
o cumprimento dos compromissos da Sudene, o diretor-geral do ex"trc;lordinárias,
consubstansolenemente assumidos nos pla- Departamento Nacional de Obras ciadas nos glanos regionais
nos regionais, como também fa- Contra
as Secas (DNOCS) ,_ o (art. 43, § 1l!., I I), vi sande
cilita a _art.iculação, o acom- presidente da Companhfa de De- ao dese_nvol vi menta das resQecpanhamento e o ajuste das a- senvo 1 vi mente .do V;a 1 e d_o São_ t_ i vas reó iões e à _redução -da-s
ções previstas.
Francisco (CODEVASF), repre- des.igua1dades r_eg-ionais (art.
sentantes do Banco do Nordeste 43_. caput_), - propõe-se,
no
6. Os demais ministérios e do Brasil S.A., Banco do-'._Bra- caso espécífico do _Nordeste,
órgãos federais de atuação re- si 1 S.A., Banco Naci_onal do que os ministérios que 1mp1egional poderão ser convidados Dãsenvolvimento Econõrri1ç.o
e mentam e coordenam proQramas
a participar das reuniões _do Social, Companhia H1dreletrica de inv~stimentos reglona1s, e
conselho, sempre que as maté- do são-Franci9co. Fundação Na- somente e l e_s, integrem o Co.nrias em pauta o _justificarem. cional
do Indio, Instituto se1ho Deliberativo da Sudene,
O secretário do desenvolvimen- Brasileiro do Meio Ambiente e, pel_o Governo Federal. Sua par-ainda,
do
extinto Ministério ticipação não apenas assegura
to regional, por força do Decreto n.Q 99.244, -de ~o de maio do Interior, além de represen- o cumprimento dos compromisde 1990, e o superintendente tantes das classes produtoras sos, sol ene.mente,
assumi dos
da ~_udene, por óbvia razão, e trabalhadoras, indicados pe- nos
planos regionais, . como
completam a participação do las respectivas Confederações também facilitam a articulaGoverno Federal.
Nacionais e nomeados pelo Pre- ção, o acompanhamento-e o aSidente da República.
juste das ações previstas.
7. A eroposta mantém a repre6. Os demais ministérios e
sentaçao da sociedade civil. o
3. A proposta ora encaminhada
intui to. . nesse caso. e garan- a Vossa Excelência reduz a di- orgãos federa~s de atuação regional
poderão ser convidados
tir transparência social nos mensão numérica desse colegiadebates, alargar a contribui- -do, sem comprometer sua densi- a participar das reuniões do
ção dos diversos segmentos so- dade po 1ft i ca_. o obj et i v o qa conselho, sempre que as matéciais, na formulação e moníto-- E!l.i:eração é cumprir a diretriz rias em pau-ta o justificarem.
ração das po1ítícas regionais, de s1 mpl i f-icar as estruturas O secretário do des_envolvimenconquistar solidariedade para administrativas do Governp Fe- to regional, por força do Dedos governos estaduais;

a implantação de ta1s políticas e legit1má-1as amplamente.
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creto n~ 99.-244, de- 1 o de ma i o
de 1990~ e o- Superintendente
da Sudene, por óbvia razão,
compl·etam a participação do
Governo Federa 1 ,
7.

proposta mantém a rePre-

A'

f) Ministério
br'as Públicas;

da Viação e o-

g) Banco do Bras i 1 S .A.;

h) Banco
Na c i o na 1 do Desenvolvimento Económico;

senta·ção da sociedade civi 1. O

intuito, nesse caso, é garantir transparência social nos
debates, alargar a contribuição dos diversos segmentos sociais, na formulação e monitoração das políticas regionais,
conquistar solidariedade P.ara
a implantação pe t~is políticas e·legitimá-las amplamente.
8.

Em

síntese, são essas- aS

razões ê:!Ue j ust·; fi carn as a 1 te-

rações

t'ari a do

pon'deradas pela SecreOesenvol vi mente

Re-

à vista de proposição

gional,

da Super i nt·endênc i a da Sudene;

e

que

se consubstanciam, por

força do que dispõe o item II
do § 1~ do art. 43 da Constituição, do projeto-de lei complementar o~a submetido à alta
consideração
de
vossa
Excelêncta..
9.
A-catada a proposta, peço
vênia para· sugerir seja requerido o regime de urgência para
a·tramitação do Qrojeto,
nos
termos do § 1 A ..do art. 64 da
Constituição.

f)

si 1

Banco

dÕ Nordeste do era-

s .A.

§ 1 ~ ___São. membros natos:

a) O

~udene;

suPer i ritendenfe

da

b) o diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Seça_s;
o superintendente da Comissão
_do
Vale
do
São
c)

Franci~co.

LEI NA 3.692,
OE

15 DE DEZEMBRO OE 1959

Institui a SuperintendênDesenvolvimento do
Nordeste
e
dá
outras
providências.

cia do

Art.
5~ o Conselho Delibe~a
tivo será constituído de 22
(vinte e dois) membros, sendo
9 (nove) indicados pelos governadores dos estados do Nordeste --um por estado
, 3
(três) membros natos, um repr~sentante
do
Estado-Maio~
das Forças Armadas e 9 (nove)
representantes_ dos s_egu i ntes
órgãos e entidades:
a)

ra;

Min-istério

b) Mini~tério

da

Ag~icultu

da- Educação e

Cultu~a;

c) Ministério da Fazenda;
_d) Ministério da Saúde;
e) Ministé~io
do Trabalho,
Indústria e Comércio;

d) sügêrir, relativamente- à
reg_tão e em articulação com o
Departamento-Administrativo do
ser-v iço .Púb r i co Dasp, para as
providêncíBs ·legislativas que
se fizerem
necessárias,
a
cri.ação, a adaptação, a transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a capacidade ou eficiência dos mesmos,
sua ªdequação às respectivas
finalidades e,
especialmente,
à
parte que lhes competir na
exeCução do plano diretor;
eJ praticar
compreendi dos
final idades.

todos
em

os

atas
suas

4

Par ágrã-f0- -único.;_ 'O-Banco do
s·r·as-11 s·. A., O Banco_ Naci o"na 1
do· Desenvolvimento· Econôinico ·e
o Banco do Nordeste do Brasil
S. A. fo_rnec_erãó à Suderie, tr'imestralmente e sempre que lhes
forem
solicitados,
extratos
_§
3--"
Os
represe_ntantes dos "da·s cot1tas_ a que se_ refere a
órgãos e eiltidãdes· mencionados alínea b deste artigo.
neste artigo serão escolhidos
entre seus servidores,
e sua
subs ti tu i Ç:ão,
bem c·omo a· dos
membros natos do conselho,
se
-(À
Comissão dé Constituiprocessará na forma prevista
ção, Justiça e Cidadania.)
em regulamento.
2~

Os governadores doS estados. sempre que o desejarem,
assumi rã o pessoa 1 ment_e a rep_resentação _ do_s_
_respl3;cti vos
estados.
§

Ao ensejo, renovo a Vossa Ex- -Art.-6A A Secretaria Executice-lência os protestos_ do mais Va funciona~á sob a di re-C;:.ão. e
profundo respei to.o - - Egberto responsabilidade imediata do
Baptista, Sec~et:árío do Desen- super i nten·dente e terá sua esvolvimento Regional da Presi- trutura estabelecida em decreto do Poder Execu_t i Vo.
dência da República.

LEGISLAÇÃO CITADA

com os· dOcüméntos çomprobat6r·ios
dé.S
respectivas
despesas;

Parágrafo único. -A -secre_tar"ia
Executiva manterá escri tór_i o
na Capital
da República e, à
medida Que fo.r exigido pelo
desenvolv-imento de suas atividades, nos diversos estados do
Nordeste.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NO 107, DE 1990
~(NO

1.271/88,

na Casa de origem)
lserita do Imposto scb~e
"Produtos IndustrializadosIPI os ve-fculos especiais
ou ut i li tár_ tos quando des_tinadOs a peSsoas po~tado
ras de deficiências físicas
ou entidades filantrópicas
que especifica.

o· Congresso Nacional decreta:
Art.

7~

Incumbe à Sudene:

a) ~;Xami na r
e encaminhar com
ao Presidente
o seu pa~ecer.
da República, proposições que
se relacionem com os problemas
do desenvolvimento do Nordeste
ou que estabeleçam recursos
específicos
.para
aplicação
nessa região;

b) controlar sem preju·fzo das
atribuições deferidas a outros
órgãos os saldos das dotações
orçamentárias, créditos especi_~ is, fi nane i amentos e contas
bancárias especiais dos gestores de proJetes constantes do
plano diretor, através dos elementos fornecidos pelos órgãos executivos;

c) fiscaliza~ o emprego dos
recursos finanCeiros destinados e"speCi fi camente ao deSenvolvimento do Nordeste, 1nclus i ve medi ante o _confronto de
obras e serviços rea"l izados

Art.
1~ -F-icam isento·s do Imposto sobre Produtos I ndus-_
trializados - IPI os vefculos
classificados
no
Código
87.03.22.02.99 da Tábe1a de
Incidência do IPI,
quando se
destinarem a pessoas portadoras de deficiência
ffs1coparap1égica que as impossibilite de utilizar os modelos
comuns e a entidades fi1antr6_picas
que
comprovadamente
prestem ass 1 stênci a a pessoa_s
portadoraS de def 1 c i êncí a_.
Art.
2~ Os veículos adquiridos com os benefícios previstos no artigo precedente deverã,o ~_er adaptados ou te~ carac"teríSticas
especiais que
tornem sua utilização adequada
aos paraplégicos e portadores
de defeitos físicos.
Art. 3-" A adaptação ou introdução de caracterlsticas especiais (art. 2~) pode_rá ser efetuada" em oficinas ou estabe-

D~ezembro

7826

lecimentos- industriais

pendentes ou na próprfa

dera dos veiculas.
Art.

posto

4~
Para
nes~~ lei,

~~DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!lo ID

de 1990

inde-

monta~

efeito do disserão obser-

vades os segui n_tes pr_ocedi men-

tos:

I - os veículos _sairão does-

tabelecimen:to
industr1211 _com
isenção dº
IPI, quando cQns-

t rui dos ou

-Já

as condições
quirentes;

adap:tado·s

par à

físicas-Qos-ad-

II
o.s vei cu_l os s·a i rã o do
estabelecintet"'.ta· iAdustFial com
suspensão do ~PI, quando su~
jeitos=.a posterior adaptação,
caso em que a isençã~ ficará
condicionada a_que os vefcu-

O'

O>·-·-·

O

o•o-c•-_•'

O

•

O

O

O~!.'

o_•-O.A·O

O

00

CAPiTUl.O~V

Das FiMmis--fnterdependentes
Art. 42. ~ara Os efeitos desta )e1, considera-se existir
relação
de
1nterdeP8ndénC1a
entre duas firmas:
I - quando uma delas, por si,
seus sôcios ou acibnistas _e
respectivos cônjuges e filhos
menores, for titular de mais
de vjnte por cento do capital
da outra;
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-_:Art. __ 1~ Sãp_. isentos· da

I~os
to-~obre_PT"odutos.Industria1i

zados (r'PI) -os ·aufOmóveis de
passageiros classificados no
Código 87 .02.01.03_ .da Tabela
de Incid_ência dO I.PI- quando se
destinarem_ a pessoas portadoras de ~eficiência
tfSicoparaplégica que as imPossibil_itede utilizar-_ o_s modelos
comuns (Lei_ n-.~<··7. 6f3. de 13 de
ju_lho dEL19?7, art.
1~,
IV;
Lei Complementar- nA 53, _de 19
de dezembr-o .de 1986, art. 1~).

Ar-t. 2~ _Os v-e-ículos adquiridos com os beneficias- pr-evisno_ artjgo precedente deve11
quando, de ambas, umà tos ser
adaptados.. ou ____ ter camesma pessoa fizer parte, na rão
racter
i St i cas espec r a is. ta 1 s
qua 1 i·dade de di reter oi.J de só- corno transmJ
ssão .automã ti ca ou
1 os, antes de 1 i cenCi_ããos :Pe1 o cio que exerçam funções de ge- contr-ol~s
mamrais que tornemainda que eSSaS fun- sua_ ut f 1 i zaç:ão
órgão competente. sejam adap~ rência,
a.dequada aos
tados
para
utilização dos -ções sejam exercidas sob outra paraplégicos e portadores,de
d~'::lomi ':'ação_;
__
_
benefiCiários·-defej~ps físicos.
Art.
5~
A Secretaria daReIII - qUando uma delas tiver
ceita Federal adOtarã as· medi- vef\diOb"-- ou- consTgnado ã outra,
A~t. ~~~A adaptação ou ,ntrodas
neces_sári as
ab résgUãf"-c!õ no ano _anterioT", mais-de-20% dução de ca~acter1sticas espedos interesses tr-ibutárfos -aa (vinte_por Cento) no caso ·de ciais (art. 2.~<) poderá ser eUnião r""e-1 acionados com a aqli i- diStr_ibu1c;ão com exc'lusiviçlade fetu_ad,a em ofiCina ou estacesição de veículos nas condi~ emr~éterffi1nada áreà do terri- lecimento~ industriai~ indeções
previstas na presente rô"F-Yô' natfona-1, e maiS de 50% pê_ndSntes --oq na próPria- monta- ·
lei.
(cinqüenta por· cento), nos oe- dora aos~Velcu19s.
Parágrafo únjco. Verificado ma~l s casos, do v o 1·ume das venArt. 4~ Para efeito do disdestinQ c;:li_V_~r-so do· pr'"evf_sto das dOS p~odutos t~lbUtados de pOstO
nêS't'e- de-creto~ --serãó Obfabr1cação,- importação ou
para
o
goz-o
da i sénçãõ, suã
aT"rematação.
-serVados
os
- s_eguintes
sUJeitar-se~á o responsável ao
pro_'?~tti__~~-~~-o~ :__ _
pagamento do i mp_ostp_1 :G.omo se
Pará~raTo único. Considera-se
a lsenção_ não e"'i;:>t_isse-, bem
r-= .os veíCulos---Sairão doescomo as penalidadeS e demais ainda haver interdependência tá5ê1êCimento
_industrial Com
acréscimos~ ·legais__
·cabíveis entre duas firmas, com relação
iSént;ão
' dõ lPI, _ qúanC:kf cons-=:
a
de_ter:-mj
nado
produto:
(L e i n.s<. _4. 502, de 3·o· de novemtruídosou
já_ãdãp"ç:àdos
para
bro de 1954, art. 42"} .quando uma delaS for ·a as condições tfsicas dós ad·
·
Art. 63-_o_s vej,culo_s adquiri· única adquirente, por qua,lquer qui rentes;
dos nos._:t,ermos d_E:!:sta. re·; so- forma ou títul9 incluS_ive -por
TI
-os
veículos
sairão
do
padronagem.
marca
õu
tipo
de
mente po_derão _ser t r·ansfer-i dos
estabelecimento industrial com
a terceíi-o_s __-.após·_ três-· tmos, um ou de _mais de um dos pr-odu- suspensãO'do IPI:-- quandO sutos industrializado$, impOr--ta;..
contados ..da ·-ª_gu i_ s f ção .
dos ou arrematadOs pela oútrà_; jeitos a posterior adaptaçao.
caso
em
que
__ a isenção ficaT"á
Art . 7 ~ - O·- Pç)_ç:ler~ __;E.?<ec'Ot 1 v o
II - quando uma delas· Veridef c5~icionada_a que os vefcuregulamentara a presente "lei
à outT"a produto tributário de lãs,_··anYes_ ae -licEmciados pelo
no prazo de noventa dias.
sua fabricação, importação ou órgão -competente, sej~m· ·-adapu ti 1 i Zãç:ão dos
arrematação,
mediante contrato tados _ para
Art. e~_~sta lei entra em vigor na data de_-Sua publicação.· de comissão, participação e beneficiários.
ajustes seme1hantes.
Art. 5.Q _A Secreta r t.a da ReAr·t. 9~ Revogam-se as dispoFederal, adotara as me............•. _
..... -=· .-·~-~-~~ ,_. :'- ceita
sições_ em coatrár-jo. __
d"idaS- ne·cessár"i as ~ao resguàrõo
O.Qs_ interesses· tributár-ios da
......... ·-·. .. ' ..... ·-·: ·.:.
LEGISLAÇÃO ClT!lDA.
Cfnião rélacionadóS_ com a·-a~ui
s1ção de veículos
nas condiLEI N_g_ 4.502,
ções previstas neste decreto,
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
etm espeê'ia1 quanto à observância -~o disP.osto nos á~ts. 2~.
Dispõe sobre o Imposto de
4~, 5~ e 6.!1 da Lei
-n~
7.613,
DECRETO
N~
96
514,
consumo e reorganiza a Dide
-1_3 de julhO de 1987.
DE
15
DE
AGOSTO
DE
1988
reteria de Rendas Internas.
~arágrafo
úhfCo: Verificado
Regulamenta a isenção do
Imposto sobre Produtos In- destino diverso do previsto
o Presidente da gepública:
ogozo
da -isenção,
dustrializados na aquisição para
de autcmóvets por pessoas sujeitar-se-á o T"esponsável ao
Façó saber que o Congresso
po~tadoras
de deficiência pagamento do imposto, como se
Nacional decr-eta e eu sancjoho
ff_sico-pa~aplégfca, previsa i sanção não existisse, bem
a seguinte 1e_i:
ta no item IV dü art. 12 da assim -às- penal idades e demai,s
L~i
no
7.613,
de
13
de
juacréscimos
legais
cabfveis
........ __ _,..____,...__.., .....
..
··~ lho de 1987,
(Lei-n~ 4.5Ô2, dé 30 de novembro de 1964, art. 42).
TÍTULO Jl
o Presidente -àã --República,
Art. 6~ Este decT"etb entr-a em
usando
da
competência
que
lhe
Das Contribuintes e dos
na
-da ta
de
SLia
confere o art. 81. item III, vigor"
publicação.
da Constituição, decreta:Responsáveis Tributários
-~

~-..-~-

~

·~

~--
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Art. 7~ Revog~m:se as disposições em contrarto. -------- ::-::~--

go somente poderá ser ut-i 1 i zado uma única vez.

Art.
9~ Revogam-se as dispOs-ições em cont-r-ário ,

Brasflia
15
de
agosto de
1988.; 167A da Independência
e

Art.
2~
A 1senção dependerá
da prévia verificação,
por
parte_ da _Secretarta da Receita
Federal do-MiniSfério da Fazenda,
de que o adquirente
preenche os requisitos estabe1 ec_i dos no artigo ante r 1 o r,

Brasflia
13 de
julho de
1987; 1661 da Independência e
99~
da República.- UOSE SAR-

100~

da República,- JOSE SAR-

NEY - Maflson
Nóbrega.

Ferreira

da

LEI N,g, 7.613,
DE 13 DE JULHO DE 1987

Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de autómoveis de passageiros
e
dá
outras
providências.
O Presidente da República,
faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte iei:
Art.
1"' F 1cam 1sentes do Imposto __ sobre Pro_dutos
Indus-

trializados

(IPI)

os automó-

veis de passageiros classificados no Código 87.02.01.03 da
Tabela de incidência do Impos-

to sobre Produtos Industrial;-~
zados (TIPI), quando adquiri~

dos por:

-motoristas pro_fissionais
que.
na data da publicação
desta lei, exerçam comprovadamente, em veiculo de sua propriedade.
a atividade de condutor autónomo_ de passageiros,
na condi_ção de t 1 tul ar da _autorização do poder concedent·e-,
e desde que destinem o automóvel à utilização nessa atividade na categoria de alugue-l
(táxi).
II ~motoristas profissionais
autõnomos que, na data da publicação desta lei.- sejam ti-:tulares de permissão. ou concessão para exploração do serviço de transporte
individual
de passageiros, desde quedestinem o veículos à utilização
nessa atividadel na categoria
de aluguel (táxi_, e que tenham de i xad_o de exercer a ati -vidade em virtude de destruição completa,
furto ou roubo
do veículo;

Art.
3~ Os docUmentos produ_zidos na vigência da Lei
n~
7.416, de 10 de dezembro de
1985, em qualquer órgão público ou privado para a aquisição
de veículos novos com isenção
no. IPI,
são hábeis para a aqui si ção na forma
prevfsta
nesta lei.
Art.- 4_l<- F-ica assegurada a manutenção de crédito do Imposto
sobre Produto Industrializados
liP.I), relativos às matériasprimas,
aos
produtos
intermediários e ao _material
de embalagem efetivamente uti-lizados na
industrialização
dos produtos referidos- no art.
1.1< desta lei.
Art '" __ 5_-" O _i mp·osto incidirá
normalmente sobre
quaisquer
acessórios opci ona__i s que não
sejam equipamentos originais
do veTculo adquirido.
Art. 5.1< A alienação do veículo adquir-ido nos termos desta
lei,__ antes de 3 (três) anos de
sua aquisição. a pessoas que
não- satisf.açam os requisitos e
as condições estabelecidas no
art. __ 1"", implicará o pagamen-.
to, pelo alienamento, do tributo dispensado. monetariamente corrigido.
§
i'"" A inobservâi1cia do disposto neste -~rti9o acarretará,
além da exigência do pagamento
do
tributo,
monetariamente
corrigido, a cobránça ·de ·multa
e _juros -moratórias previstos
na legislação própria, para a
hip6tese de fraude na falta de
pagamento do imposto devido.
§
2"' o previsto neste artigo
não será exigido em caso de
sinistro em que ocorra a destruição total do vefculo, com~
provada por per fc 1 a técn·i ca
realizada pelo Departamento de
Trânsito local.

III - as cooperativas de trabalho
que
sejam
permissionárias
ou
concessionárias de transporte
púb-1 i co de passageiros na categoria de aluguel
(táxi),
e_
Art.
7~ Na aplicaçãO do disdesde que se destinem tais posto nesta lei
observar-se-á
veículos à utilização nessa a preferência para os que já
atividade.
se encontravam inscritos na
forma
da legislação anterior
IV
pessoas portadoras de e que não foram atendidos na
deficiênc1a
_ ffsico- éPOca Próprla.
parap 1 égi ca,
ampara·das pe 1 a
Lei Complementar n~ 53, de 19
Art.
8""
Esta lei vigorará a
de dezembro de 1986.
partir da data de sua publieação até 31 de julh9 de 19.~8.
Parágrafo único .. Ressalvado
os casos excepcionais, em que
Parágrafo único. Fica o Poder
ocorre
destruição completa, Executivo autorizado, se julfurto ou roubo do veículo,
o gar conveniente, a prorrogar o
beneficio previsto. neste arti~- prazo constante deste artigo ,-c

NEY

Pereira.

Luiz

Carlos

Bresser

LEI COMPLEMENTAR N.Q 53,"
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1886

Concede isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) para veicu-.
los destinados a uso exclusivo de paraplégicos ou de
pessoas ~ortadoras de de.feitos fisicos.
O Presidente da Repúb-1 i ca,
Faço saber que o Congr~sso
Nacional-tiecreta e eu sanc1ono
a seguinte lei complementar:
Ar't.- 1"" FiCarii isentos do Imposto. sobre oper~ções re_l ativas a ci-rcul açao de Mercadorias (ICM) os veículos automotoras nacionais que se desti·
nar-·em a uso· exclusivo de p·araplégicos ou de pessoas portadoras de defeit~s físicos,
os
quais fiquem impossibilitados
de ut·i 11 zar os mede 1 os comuns.
Parágrafo único.- Os vefculos
adquiridos com os benefícios_
previstos no caput deste artigo deverão pnssuir adaptação e
caracteristicas
espec1a1s,
tais
como
transmissão
automática, controles manuais,
que tornem sua Utilização adequada aos paraplégicos e portadores de defeitos físicos.
Art.
2.11;
constitui ~condiçãO
para aplicação do disposto no
artigo anterior a ap~es~ntação
pelo adquirente, de 1audo de
perícia médica for-necido exclus-ivamente pelo Departamento
de TrâriS-i to- do Estado,· onde
residir permanentemente o- interessado,
especificando
o
tipo de defeit~ físico e· atestando a to ta 1 i ncapací dade d_o
requerente para dirigir automóveis comuns,
bem como sua
habilitação para fazê-lo em
vefculo com adaptações especiais, disCrimiri~das no -lauQo.
Art.
3.1<_ . Perderá o di rei to à
isençãO quem deixar de e'mpregar os veículos automotoras
nacionais nas fina_1idades que
motivarem a ~oncessão. no-prazo de 3 (três) anos,
contados
da data da compra.
Parágrafo único. A --venda dos
veiculas na conformidade deste
a·rt 1 go. será permiti da somente
a pessoas nas mesmas con9iç~~
de deficiência física, apuradas mediante inspeção por junta médica oficial.
Art.
4.1<
Ocorrendo fraude na
transaçáo efetuada com isen-
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ção.
o infrator pagará o ICM,
corriQido monetariamente,
sem

II - a contribuição da União
destinada ao Fundo de Li qu;·.dez
da Previdência Social ·- FLPS;

sanções

para esse efeito. forem con.s iderados penosos, insalubres ou
_per 1gosos, por decreto do Poder Executivo.

Art. 5Q Esta lei complemenfar

§ 1 !il. A a;:?os_ entador i a especi a 1

II1
-as
do-taçõeS,
orc;:amehtâ:r-i as espec f ficas;

§_ 2!il. Reger-se-á pela respectiva legislação .especial a aposentadoria dos aeronautas e
dos jornalistas profissionais.

V - as receitas provenientes
da prestação de serviços e
forneci mente ou - arr~nd.amento
de bens;

prejUlZO

das

demais

legais aplicáveis.

consistirá numa renda mensal
-calculada na forma do§ 1~ do
IV
os
juros, eorr·eção
art. 6!il. desta 1 e i, aplicando-' monetária, multas e outros aArt.
6Q Revogam-se as dispo- se-lhe ainda o disposto no § créscimos
legais devidos à
3jl. do. art. 1 o.
Prev.idência SOcial;sições em contrário.

entra em viQor na data de

pub 1 i caçá o.

Brasília

19

sua

de dezembro de

1986; 1651 da Independência e
98~
da Repúbllca. - UOSE SAR-

NEY- Dilson Domingos Funaro.
(À Comissão
Económicos.)
PRO~ETO

de Assuntos

DE LEI DA CÁMARA
DE 1990

NQ 108,

( N' 1 . 030/88,

_§_ 3J1.
o·s per f odes em que os
t~abalhadores integrantes
das

categorias profissionais, enquadradas neste artigo, permanecerem licenciados do emprego
ou atividade, desde que para
exerce·r-

car~;fCfS-

de adminfstra-

considera penosa e perigosa a atividade profissional dos vigias noturnos,
assegurando-lhes o direito
à aposentadoria especial.

ção ou de representação sindical. serão computados, para
efeito de tempo de serviço,
pelo regime de aposentadoria
especial, na forma da regulamentação expedida pelo Poder
Executivo.

O Congresso Nacional decreta:

§ 4.s:. O tempo de serviç_o exer-

na Casa de origem)

Art.
1.~:. É considerada penosa
e perigosa a atividade prof issional
dos vigias noturnos,
assim considerados os trabalhadores que efetuam serviços
de vigilância no perfodo compreendido às 22h (vinte e duas
horas)
de um dia e às. 5h
(cinco
horas)
do
dfa
subseqüente.
Art-, 2.1:. Aos prof i ss i o na is de
que trata o artigo anterior
fica assegurado O- direito à
aposentadoria especial, após
25
(vinte e cinco) anos de
atividade.
Art·. 3.~:.. ·os encargos decorrentes desta lei onerarão as fontes de receita de que trata 9
art. 69 da Lei n!il. 3.807, de 26
de agosto de 1960.
Art. 4~ Esta lei entra em vlgor na data de sua publicação.
Art. _ 5.0. Revogam-se as dispo--·sic;:ões em contrár_io.
. __

LEGISLAÇÃO ÇITADA
LEI N~ 5.890,
OE 8 OE JUNHO DE 1973

Altera a legislação de
previdência soc1a1 e dá outras provtdências.

cido alternamente em atívídades comuns e em arividades
que, na vigência desta lei,

sejam ou venham a ser considerad.~s penosas,, insalubres~ ou
per1gosas, sera somado, apos a
respectiva conversão s~gundb
CF1tér_ios de equivalência a
serem fixado::; pelo Ministério
dã Previdência .Socjal. para
efe1 to de aposentad_or i a
de
qua 1 quer espécie ..

LE) N" 6.439;
DE 1• DE SETEMBRO OE 1977

Institui o Sistema Nacional _de_ Previdência e Assis-

.téncia Social
providências.

e dá outras

VI

ais,
ras;

VI I
----a remuneração recebi da
por servi-ços de arrecadação.•
fiscalização e cobrarrça prestados a ter.ce i r os;

VIII
-as doações, legados,
subvenções e out-ras-· receitas

eventuais-;

lX
as dema·; s receitas das
entidades de previdência e assistência soei a 1 1 ntegrantes
doSinpas.
·-··

§ 1 ~ Os recursos de que trat·a
o i tem I 1 Oest i nam-se. ao pagamento de pess·oa 1 e às despesas
de administração
geral
do
1NPS,
do lnamps e do Iapa·s·,
bem como a cobri r even·tua·; s~
insuficiéncias financeiras verificadas na execuçã_o das at~i
vidades· e car-go· do---Sinpas·, hipótese em que deverão ser stJ-plefl'lentados na forma da- 1egiSl ação em vigor.
· §
2.1:. Nas dotações_a que se
refere o 1 tem I I 1 deste al"'t"P•·go,
a União incluirá recursos
para a complementação do custeio dos benefícios em dinheir·o e~"da assist-ência mediCa
prestada aos funciQOários públ ices civis federais,
inc1us i ve
aos
membros · ·- e

funcionários do Poder· Le~j$le-·
t1vo e do Poder ~udiciár,o.

TÍTULO I

.bo Sistema Nacional
de Previdência
e Assistência social
TÍTULO III

LEI

Art.

9~

A aposentadoria espe-

que, contando no mim mo 5.
(cinco) anos de contribuição,
tenha trabalhado durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25
(vinte e cinco) anos pelo me-nos, conforme a ativ1dade profissional, em serviços que,

do

3.807,

· te( or9;âníca

cia Social.

Do Património e. dos Recursos

da Previdên-

TÍTULO IV
Do

Art.
17.
Coristi tuem ri:lcei ta
das entidad~s do Sinpas:
-1
__
as
contribuições
previdenciárias dos seQuradoS
e das empr.esas inclusive as
reJativa~ ao seguro de acidentes do trabalho, e as calculadas sonre o valor da produção
e da propriedade rural;

N!il.

DE 26 DE AGOSTO OE 1960

··-·.··-~<••·····~··············~

cial será concedida ao seQura-·

as receitas patrimoniindustriais e ·-finance_i-

CUsteio

CAPÍTULO

Das Fontes de Receita
Art.

69. O custei o da Pr6viatendido'
.
I -- dos segurados empregados,
avulsos, temporários e domés--

.

dência
Social
será
pelas contribuições:
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ticos. na base de 8% (oito por

cento) do

respectivo

salário

de contribuição, nele integra-

das todas as importâncias

cebidas a qualquer tftulo;

re-

II
dos segurados de que
trata o§ 2~ do art. 22, em
percentagem do respectivo vencimento igual
à que vigorar
para o Instituto de Previdência e Assistência dos Servido-

res do Estado, com o acréscimo
de 1% (um por cento).
para o
custeio dos demais beneffcios
a que fazem jus. e de 2% (dois
por cento) para a assistência
patronal;

III
dos seguradOs autônomos, dos segurados facultati-_
vos e dos que se encontrem na
si tuação do art S,g,, na base de
16%
(dezasseis por cento) do
respectivo salário de Contri~
buição;
I V --, dos servi dores de que
trata o parágrafo único do artigo 3,g,, na base de 4% (quatro
por
cento)
do
respectivo
salário de contribuição;
V -das empresas, em quantia
igual à que for devida pelos
segurados a seu serviço, inclusive os de que
tratam os
itens II
e III do artigo 5.1l,
obedecida, quanto aos autónomos.
a
regra
a
eles
pertinente:

(~INPAS).

§ 1.1l A empresa se utilizar de
serviços de trabalhador autónomO
fi c;a
obrigada
a
reembolsá-lo, por ocasião de
respectivo pagamento, no valor
correspondente a 8% (oito por
cento)
da retribuição e ele
devida até o
limite do seu
salário de contribuição,
de
acordo com as normas previstas
no item I deste artigo.
§. ~,g, Caso a remuneraç~o paga
seJa superior ao vaJor
do
·salário de contribuição, fica
a empresa obrigada a
recolher
no I nst i tu to Nacional de Previdência Social a contribuição

LEGJ S1.~ÇÃO CITADA

de 8% (oito por cento) sobre a

diferença en-tr-e
valores.

aqueles

dois

DECRETO-LEI N° 5 .45_2,
DE 1R DE MAIO DE 1943

§ 3A Na hipótese de prestação
de servi-ços de trabalhador au-

Aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho.

tônomo e uma só empresa, mais
de uma vez durante o mesmo
mês, correspondendo assim a
várias

faturas

ou

recibos,

deverá a empresa entregar ao
segurado apenas o valor cor-

- CAPÍTULO V

respondente a 8% (oito por
cento) do seu salário de contribuição,
uma só vez. A cantribuição de S% (oito por cento)
correspondente ao_ excesso
será recolhida
integralmente
ao Instituto Naci ona 1. de Previ dénc_i a ?oci a 1 pela empresa.
§ 4~ Sobre o valor da remuneração
de
que
tratam
os
parágrafos anteriores não será
devida nenhuma Q~tra das contribuições
-arrecadadas pelo
Instituto Nacional
de Previdênci a soei a 1 •
~
5~
Para os efeitos dos §§
e 3.1l, a
remuneração to ta 1
paga em cada mês só será con·'iP' ada
até vinte vezes o
r;.
-..r s.alário mínimo vigente
no Pafs.

2

§ sR Equiparam-se a empresa,
para fins de previdência secia1,
o trabalhador autónomo
que remunere serviços a ele
prestados por outro trabalhador autônomo, a cooperativa de
VI -dos estados e dos ~uni- trabalho e a sociedade civil,
cípios. em quantia igual a que de direito o_u de fato, prestafor devi da pelos servi dores de dor a de s_ervi ços, o empregador
que trata o item IV deste ar- ,• doméstico~ bem como a
missão
t1go;
diplomática
estrangeira
no
Bras i 1 e o _membro _desta mi_sVII
da União, em quantia são, em relação aos empregados
destinada e custear as despe-· admitidos a seu serviço.
sas de pessoal e de administração geral do Instituto Na(À Comi_ssão· de Asst,rntos
cional
de Previdência Social
Sociais.) - - -(INPS), do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e do
PROúETO DE LEI DA CÂMARA
Instituto de Administração FiNO 109, DE 1990
nanceira da Previdência e As(NO 3.344/89,
sistência Social (IAPAS), bem
na Casa d_e origem)
como a cobrir eventuais insuficiências financeiras verifiDispõe sobre a concessão
cadas na execução das atividades a cargo do Sistema Naciode adcional de insalubridanal de Previdência e Assistênde aos trabalhadores que
cia Social

Dezembro de 1990

atuam no combate à raiva
dos animais herbfvoros.

o-congresso Nacional decreta:
Art.
1.sz. Fica assegurado aos
trabalhadores que exerçam atividades ou operações de combate à raiva dos animais herbfvoros e carnfvoros o direito
ao adicional de insalubri_Ciade
no valor de 20% (vinte por
centó)
sobre a
remuneração
normal.
Art. 2~ esta lei entra em vigor na data de sua publica~ão.
Art.
3.sz. Revogam-se as disposições em Contrário.

Da Segurança e da Medicina
do Trabalho
SEÇÃO XIII-

Das Atfvtdades Insalubres
ou Perigosas
Art.
189.- Serão COnsideradas
ativldades pu operações insa1ubres aque 1 as que,
por .sua
natureza. condições ou métódos
de trabalho,
exponham os empregados a agentes nocivos à
saúOe.
aCfma doS
1 imiteS de
tolerância fixados em razão da
natureza e da
itensidade do
agent€ e do tempo de exposição
dos seus efeitos.

(À Comissão
Sociais;-)

de Assuntos.

PROúETO DE LEI DA CÂMARA
NO 110, DE 1990
(NO 3.407/89,

na Casa de origem)
Dispae sobre o porte de
armas curtas pelos motoristas de cargas autônomos ou

de_

o

empr~_sas.

Coh~res-so--:-~NaC i

o na 1 deCreta:

Art. 1,g, Os motoristas de cargas que trabalhem por conta
própria ou por relação contratual
de
trabalho,
poderão
transportar
no
vefculo de
transporte de cargas,
durante
o período de trabalho, armas
qe fogo de cano curto, exclusivamente
para
sua defesa
pessoal.
§ 1,g, A comproVação do exercfcio da profissão será concedida pelo respectivo sindicato
ou autoridade municipal competente e
a autorização para
por·te de arma será expedi da
pelo Oet?artament-o de Policia
federal a vista de elementos
que comprovem bons antecedentes e
exercício
atual
da
profissão.
§ 2R Não serão objetos de autorização o porte relativo a
armas de uso exclusivo das
Forças Armadas ou cuja parte
sej.a proibida a partlculares.

3~ A

§
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cedida

autorização

por

renováveis

a

dêntico,

o ..

2~

se~á

{dois)

sob

apreen_são.
Art.

2

con-

anos

cada perfodo i pena

Poder

de-

pl"'ioritárias a serem estimuladas__ e i nc~nt i v adas;
V- fomentar e finar:'lciar,

di-

_reta ou i ndi retamente, as i nic·;ativas, planos, programas e

_Executivo __r:;;rojetos_ql,le visem

ao

.Cle_sen-

regulamentará a presente lei VóJvimEÇnto da indús_tria de tuno prazo de 90 (noventa) dias rismo controlando e coorde-

handO' _a

após sua publicação.

Art. 3.1<. Esta Jei _entra em vigor na data de sua publicação.

Art.

Revogam-se as dispo-

4~

sições em contrário.

(À Comissão de constitui-

ção,

Justiça e Cfdadanía-.)

e?'!·ecUção __de projetes

considerados como de interesse
para a indústria do turismo;

VI
eStimular e-- fOmentar a
ampliação, divesificação,
reforma e melhoria da qualldade
da" infra-estrutura tu r i st i ca
_nacional;
VÍI;;,.. deTTn-;·r-critérios, analisar, aprovar e acompanhar os
protetos_ de. ~mpr~endimentos
tur1sticos que sejam financiados ou incentivados pel9 Estado;

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
NO 111, DE 1990

(no 5.429/90,
na Casa de o~igem)
(De iniciativa do Senhor
da RePúb1iCâ)

VIII
inventariar, hierar··qu'izar e ordel)ar o uso<e a ocupaçao de areas e locais de
Dá nova denominação à ~m interesse tur1stico e estimupresa Brasileira de Turismo lar o aproveitamento turístico
- Embratu~. e dá out~as dos recursos naturais e cultvpr-ovidências.
rais que integram o patrimônio
turístico, com vistas à sua
o Congresso Nacional decreta: preservação,
de acordo com a
Lei n~ 6.513, de 20 de dezemP~esidente

Art.

1 ~_A Em_pr~S?I Bras_il e 'ira

de Turismo -

~MBRATUR,

ãutar-

qu i a espec i a 1 , c r i ada nos ter_mos do art. 11 do Decreto-Lei
n~

55,-

da __ 18 de novembro" de

1966, passa a denominar-se Embratur -Instituto Brasileiro
de Turismo, vinculada à Secretaria

gional

do

da

Desenyo_l vi menta Re-

Presidência

República.

Parágrafo único.
tem sede eforo na

da

A Embratur
c19ade de

Brasf1ia, Distrito Federal,
Art.

· 2~

A

Embra tu r

tem por

finalidade formular,
coordenar, executar e faz.er executar
a
Política
Nacional
de
Turismo.
Art. 351. .compete à Embr-atur:
. I - p·ropor ao. Gover-no Federa 1
normas e medi das necessár·i as à
execução da Po-r f1: i ca N2i.C1 ena 1
de Turismo e executar as ôec1sões que,
para esse fim-; lhe
sejam recomendadas;

II-

as_ iniciativas
públicas e privadas, tendentes
a desenvo-1 ver o turismo i nterno e do exterior para o Braestim~lar

sil;

IIl -- promover e divulgar o
turismo nacional, no Pais e no
ex_terior,
de modo a ampliar o
ingr-esso e a circulação de
fluxos turísticos, no territO~
rio brasileiro;
IV
a na 1 i sar o mercado turístico e planejar o seu desenvolvimento,
d_e_finindo as
áreas, empreendimentos e açõ~s

bf'O d_!= 1977;

--tx-

esttmu).ar_ as iniciativas
ã preservar o ãm'fnen,te na1:ura1 e a fisionomia
sócial e cul~ura1
dos
locai~
'ti) r f s ti cos
e das popu 1ações
àfetadas pelo seu desenvolvimento,- em articulação com os
~emais órgãos e entidades compete_ntes;

~e~tinad?S

.---~-

,
cadastrar as empresas,
Çlassificar os emPreendimentos
dedicados às àti"vidades turísticas e exerc.!=!t' função fi scalizadora, nos termos da legislação vigente;

-XI - promover·; junto à :;i; autoridades competentes, ·os a tos e
medidas necessárias ao desenvolvimento-das atividades tur.isticas~
ã mi=lhoria ou ao aperfei9oamento dos
serviços
pfer~c1 dos ___aos
tur:-j.s.:ta.s e -à
facilitação do deslocamento de
pessóa_s ., no -;~e r r i tório nÇlci anal, com finalidade turística;
XII
celebrar contratos,
convênios, acordos e
ªjustas
com brganizações e entidades
públicas ou privadas nacionais,
estrangeiras e internacionais, para a realização dos
seus obj et i vos_;
XI I l

rea 11 zar servi ç_os de
de promoção destlnados ao fomento da atividad€ tUríStica;
cçns~ltoria~e

XIV -patrocinar eventos turístiços;
XV
conceder pr-émios e outros incentivos ao tu_risrno;
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-XVI--~ participar de entid.ades
nacionais e internacionais de
turismo.

§
1A São transferjdos para a
Embratur o acervo documental,
as atribu_ições e competências
-d_o extinto Conselho ·Nacional
de TU!ismo- CNTur.

§ 2~_ A liberdade do exerclcio
e a exploração de atfvidades e
serviços turísticos, nos termos d_o- Decr_e_to-Lei
n.ll. 2. 294.
de 2:1 .de novembro de 19i36, não
excluem_ a .sua fiscál ização _nem
a obrigatoriedade de prestar
as informações necessárias à
organização oo cadastro a que
se refere o inciso X deste
artigo.
§
351. os convê_nios ____celebrados
com .órgãos_ da açlministração
públiçª poderão dispor sobre a
transferência de atripuições
para o exercício de atividades
relacionadas às finalidades da
Embratur,
em especial as funçõeS. de fisca1izaçao e ar~eca
dação ~e suas receitas.

Art. 4R A Embratur será ·adminis!rada por um Presidente e
três _di retores, nom~açlos. respectivamente, pelo Presidente
da Repúbl'lc_a __ e pelo Secretário
do DesenvoJvimento Regional e
QemiSsfyeis ~d nutum.
Art.
5.2. o provimento de cargos ou empre~os do Quadro Perm~nente do Pessoal da Embratur

~~:;r ;~6 1 t~e ·~~g~~~:-e ou~â~c~~~~

vas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargos ou funções de confianç~.
de livre
nQmeação e exoneraçãq.
§-, 1A·-o Pr~si-dente da RepÕblica, à v1stã de proposta do
Secretáriq do Desenvolvimento
Regional, poderá avtorizar a
contrat~ç§o
de profissionais
especia11zados para
atender
neçessidade temporária de exc~pci o na 1
interesse pára os
serviços da auyarquia.

§ 2.2. A propoStà do Secretário
do- Desenvolvimento
Regional
justlficará a_ necessidade- da
contratação, indicará o número
dos profissionais a serem contratados, os· cri_térios_de escolha,
o prazo de duração dos
contrat_os, qu_e não será superior a doze méses. o montante
das despesas e a dispon1bi11daQe de recursos.
,

Art.
6~
Constituem reCursos
da Embratur:
I
dotações
consignadas no
União;

que lhe forem
Orçamento da

Il ~receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas atividades;
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III - rendas de bens patrimo-

niais ou o produto da

sua

a-

lienação na forma da legislação pertinente;

IV
empréstimo_s, auxilies,
subvenções, con_tr i bui ções, do-

ações:

v - transferên.c1 as de out_r:·os
órgãos da administração pública federal;
VI -

resu 1 tactos

-de ap 1 i

financeiras, na forma

gislação pertinente;

caç:ãOs

da

le-

VLI - remuneração de serviços

provenientes
tos;

de

financiamen-

VIl I -- ;produt·o de rllu 1 taS decorrentes do exercício da ~is

calização:

outra-s

IX

eventuais.

receitas

Art. 7SJ. São ex tens i vos à- e·mbratur os priviléQios processuais da Fazenda Pública, em
especial os relativos à co-·
brança dos seus ~réditos, cus-

tas,

prazos,

decadência.
§

1 .Q. As

-~-Prescrição

e

impor tânc i a_s de v Ldas

à Embratur, a qualquer titulo.
inclusive penalidades. não pa-

gas
nos prazos_ es_'l::abeci_dos,
serão atualizadas
na data do
efetivo pagamento de acordO
com o índice da variação do
BTN Fiscal e cobrados
com os
seguintes acréscimos:

a) juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês
seguinte ao do
vencimento, à razão de um por
·cento, __ calculados na forma da
legislação aplicável aos
tributos federais;

§
4.Q.. _Em casos e~cepcionais,
observados os cr_i tér i os
f 1 xados
na legis_l_~ção tributária,
pOderá o Presidente da Embrãtur
autorizar
o parcelamento
de débitos.

Art.
B.Q.
Q_ 1 nc i_so I I -do a·rt .
5.Q da Lei n.Q 6_._5.05_, de 1 3 de
dezembro
de 1977, passa a vi~redação:
g_o_r~r com a Seguinte
__"Art ._ 5.Q.

§
3.Q. Os débitoS com a Embra~
tur. sem prejulzo da resPectiv~ liquidez e certeza, poderão
ser inscritos em Ofvida Ativa
pelo valor
expre!:fso em Bôhus
de Tesouro Nacional
BTN ou
BTN Fiscal.
.

Art.
15.
Esta
lei entra em
vigor
na
data
d~
sua
publicação.
Art.
16.
Revogam-se
o
Decreto-Lei n.Q. 55 de 18 de novembro de 1966, o-§ 2.Q. do art.
11 do Decreto-Lei nR- 1 ._191J. de
27 de outubro de 1971 , "o s 2.Q.
do art. 5.Q. e _o art .. 9:9- _da
Lei
n.Q. 6. 505 2- de 1 ;3 de Cfezémbr.o de
1977, os _2.Q. do art-. 25 da Lei
nS!: 6 .. 513, de 20 de dezembro de
-1977.
o parágrafo único do
art-~
1.Q. do Oecreto-:-j..ei
n;:.
2. 294, de 21
de __ novembro de
1986,
e demais _disposições em
contrário.
_o

II_.; multa de- valor equivalente a até
três mil
e
oitenta e
Cinco Bônus do
Te-sounb Nacional - BTN;

..-.

-~.

~

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

MENSAGEM N° 51 6, DE 1990
.---.-- .~.----.-._ .-~

Art ~- s,g_· o
1 rlci so I do art.
24, da _Lei n.Q. 6. 5_1_3, de 2_0 de
dez·embl"'o de -1977_, passa a v i gorar com a seguinte
redação:

ExcGll Snt 1 ss 1mos -SenhoreS Membros do Congresso Nacional:

Nõs
termoS do ·a_rL 64, § 1_~·.
da Cons~t_itufç;ão_federa1, tenho
hOnra de submeter à elevada
deliberação de VoSsas Exce 1ên""Art. 24.
clas, acompanhado de Exposição
.de
Mot_ i vos
do
Senhor
-:i='"""'"":'"_ mLJ_l ta -de"· v<;~.l o r equí- Secretário do ·oes-fü'i"v01vimento
\1-"alerite-a até seis mil cen- Re"gionar ,_o anexo pro_~eto de
to e setehta Bônus do Te- lei que "dá nova denom1nação à
soUro·Nacionªl - eTN;
Empresa Brasileira dé Turismo
__
EMBRATU.R _ e -- Pá
outras
Provi dénc_i a-s".

Ar.t.
txJ. o caj:?Ut do art. 16
do_ Decreto-L.e·; n:,g_ 1 .. 439, de 30
de dezembro oe_ 19.75. passa a
vi gorar _ com
a · seguinte
redação:

~'Art. 16. o fUhclonamef1to
- e as operações do
Fungetur
-observarão . os_
seguinte
princfpios:

Ai-~t".- -11. ós- salários dos Se-r-

v i dores -da Enibratur serão reajustados nas mesmas épocas e
co-ndições dos reajustamentos
concedi dos
aos
servi dore_s
públicos-

b) multa de mora de vin_te __por
cento, reduzida a dez por cenArt.
12. Os atuais presidento, se o pagamen-to~ for efetua- tes
e
d1retores da Empresa
do até o último dia útil
do S_rasilei_ra de Turismo- Embramês
subseqüente àquere em que tur
fi carão
investi dos,
na
deveria ter sidO feitO; .data
da publicação~ desta lei,
em iguais cargos da autarqu1a.
c) encargo de vinte por cenArt
13.- Fica ratificado o
to, substitutivo da condenação
do devedor em honorário de ad- Fundo Geral de Turismo- FUNvogado, calculado. sobre o
to- GETUR, criado pelo Decreto-Lei
ta 1 do débito
i nsc_r i to como n~ 1.191, de 27 de outubro de
Olvida Ativa, ·que será reduzi- 1971,
nos
termos do disposto
do para
dez por cento, se o no aY''t.~-3P.-do Ato das Disposipagamento for efetivado antes çõ~s Constitucionais Transitórias._
do aj ui zamen-ro da execução.. -

§ 2.Q. os juros de mOra não incidem sobre o valor
da -multa
de mora.
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.. Art·:· 14. o Regim6i1to_ Interno
da
Embratur,
aprovado
pelo
Secretário do Desenvolvimento
Regional, disporá sobre a
organização e o funcionament_o da
autarquia, bem como
sobre a
competência e
as atribuições
do p·resi_dente e dos di retores
e
de sUas
substituições nos
caso_s de _vacância,
ausências
ou- i rilPedi mente.

a

Brasília·,

27

de

junho

19"So. _fern_ando Collor.

de

DE-_ MOTIVOS "N.Q._ 025-SDR/PR, DE
1_~ _Q_E .. >)Ut)li:!Q.
DE
1990,. 0() SENHOR SECRETARIO DO
DE.SENVDLVIMENTO REGrDNAL

EXPOSIÇÃO

Excelentíssimo SeMhor Presidente da República:
, ~Tenho Q __ honra de Subm"ete·r à
erevada cc:i?ísid_e·ração de vossa
Excelência b anexo anteprojeto
de lei _ql,le ~·ctá_ nova
denom,nação à
Empresa Brãsileira de
Tu_r-i smÇ - EMBRATUR e Oá outras
providencias",
c.onsoante nota
da Assessoria Uurldica desta
Secr"etaria,
que adoto,
para
incorporá-la à presente
Exposição de Mot.t vos.
As razões constantes dá citada nota _recomendam QUe,
uma
vez aprovado o anteprojeto por
Vossa Excelência, seja o mesmo
submeti do à O Congresso Nac_1 anal, em regime de urgência, na
forma do art.
64,
§_ 1 SI., da
Con~tituição.

.Aprov·e;_t_o·:a .. ense~º-- para renovar a' Vossa Exce1encia as
ex-pressões
do meu mais profundo
respeito.
~ Egbe~to
Baptista, Secretário do Desenvolvi mente _Regi o na 1 .
PRESID~NCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Nota n• .009/90~ASJUR-SDR/PR

Brasfl ia,

15

de junho de-1-990

7832
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Chefe da Assessoria Jurí-

dica -

SDR/PR

----

Ao: 5r. Secretário do Desenvolvfmento ReQional da Presidência da Republica

Senhor SecretáriO,
A Empresa Bras i 1 e i r a de TU_rismo- EMBRAiUR, criada pelb
Decreto-La 1 n.sl_ 55,
d_e 1 8 _d_e
novembro de 1 966, sOb a
fé:)rrn-a

de empresa pública,· com
nalidade juridica

de

pe~sê)

direito

público, por mais de vinte
anos desenvolveu suas atividades

i nst i tuci o na is ·segUrido os

preceitos legais e
regulamentares que orientam essa categoria de entidade da Adminis-

tração Indireta.

Entretanto, em 18 de novembro
de 1987. pelo Par_ecer

n.ll.

SR-

49, ratificado pelo Parecer n.ll.

SA-5, de 25 de julho de 1989,
para dirimir conflito-entre··-~

Embratur e o lAPAS, acerca da
exigibi 1 idade de contri_buições
previdenciárias, _entendeu-~-ª
Consulto~ia-Geral
da República, com a aprovação do -~n.-t:.ão
Presidente da República, como,
posteriormente, o -Tr íbur'ia l
d.e
contas da União, nO Anexo-vrrr
do Ato n~ 7, de 15 de março de
1989, que o _ente_constitu1_do __ e
ti do até então conlo emp·r-esa
pública,
tinha,
na
verdade,
natureza
autárqu f ca_, - porque
c r i ado com p~rsona 1 i dadé jur_ fdica de di ~_e i to- Públ i_c_o _ para
executar atividades típicas da
Administração.
Para
adaptá-la ao modelo jurídico
de autarquia,
faz~se
mister a edição de nôrma -legal
que reconheça sua efetíva categoria
jur1dfêa _ e- di sponhâ
sobre suas finalidades, recUrsos,
estrutura ?ldmfni stratfVá
e de pessoa 1·, com a atLia 1_ t~a
ção,
também,
das prescrições
legais, acerca da política e
meios
de desenvolvimento do
turismo, posto que,
nos mais
de vinte anos que transcorreram desde a .cri ac;ão da Embratur,
em muitos aspec~oS, deixaram de ser pertinentes ou
eficazes.
Ademais
dessa
situação,
torna-se
oportuno
cohsignar
que a extinção do Conselho_ Nacional de Turismo-- CNTur. por
força
da extinção do Ministério do .Desenvolvimento da
Indústriá
e do Comércio·, sem a
transferência de suas a-ti'"'itiUições
e competências à própria
Embratur.
veio
a
- trazer
conseqúênci"l~15 - --gTé!Ves
ao funcionamento da_ entidade. sistemática legal atê enNa
tão vigerite, o -c-onselho _Naçio-nal de Turismo- CNTur exercia
fun9ões homologa~órias,
decisó~las e de revfsão dos ates e
propostas
emenados
da
Embratur. Com a suspehsão pura

e s-iinjjl_es déSsas funções.
ficou a Embratur impossibilitada

de exerêer na plenitude importantes_ atribuições_ que 11:1e são
conferidas em lei.
-Com efeito o art. 18 da Lei
n 2 6.513, de 20 de dezembro de
1977, estãbelece a compet~fncia
dq _cqns~elho Nac-ional de Turi§mO CNTur para a déclaraçao
de Locais de Interesse Tur,stico,
indiCando seus limites,
·os entornes de prõteção e ambientação, principais aspectos
câra~cter fst fC.os
e
as , normas
gera is
de usó e _ocupa-ção Oes.Ses 1 oca is.
Assim

é

que, presentemente,
vá r 1 os
estudos conclUídos pela Emôratur de normas- de ocupac;ão do_ so 1 o de àsterminados Locais de Interesse
Turfstico, sem que
se possa
con:i'er.i_r-1 hes __essá condi_çãQ e
a competente pro~eção legal.
exT~ftem

Por sua vez, o art. 4 2 da Lei
n 2 S. 505,.-- dé 1 3 de _dezembro de
1$77,
ao dár nova f'edacão ao
art".
-~
·do D~Greto-Le)_
n4
1 .4~9,
dé 3.0 - de de:t.embro de
1975, condiciona ·a "class-ificação
de empreendimentos. turís-:.
tfcos pela Embratur, em categorias de conforto, serviços e
.Rreços, __ segund-o padrões def ini_dOs J)él ô
Consel hQ___ Naci ona 1
de Turismo- CNTur.
Ocor~e
_q~e _ é intenção des~a
Secretaria. promover uma reforniui_ação. g"era 1 c:fo cori.trol e de
_gqa·1 idã"dê ex_er-cido pela Embratur Sobt'e as empt"'esas e empr.e-.
endimentos turísticos, que
se
elevam hoje
6.879 empresas
c·adastradas e 2.999 empreendimentos c-lassificados. fazendose nec:essár_;·o:. Para tanto, do·tar· a aUtarquia dE! flex1bi 1 iaa:de ·pa·ra, em cur-to prazo, reve-r·-:- os r:efer i dos padrões, que
tratam das categorias -de conforto, ser~iços e preços.

a

Da rríe$ma·- -fo"fma_-' o à:rt. 8 2 da
Citada lei sujeita as empreSas
q~"ê ·-~,?<er_Çâm ativida,des turís_t1cas a
re_g_im_e
especial
de
controle e_ fiscalização, nos
termoS do que (jispuser; a respeito o
Conselho Nacional_ de
Turismo- CNTur em resolução
n_orma ti v a.
·Essa -determinação. 1 ega i", a i nda· não réguiamentada, e que é
assentada.
basicamente,
no
princfpio da proteção ao consumidor,
perde eficácia se a
competência não
for
assumida
pela Embratur.
F1nalmeint·e-, Cumpre salientar,
as disposições do Decreto-Lei
nR- 1 . 43"9. de _30- de déZ'embro qe
-19'75., _que, conferia aQ Conselho
Nacional de Turismo- CNTur as
~egu i ntes cOi"ifpet.ênc i as :

a: r

-~os.

àefinir os empreendimenobras e serviços de fina-
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1 i da de ou interesse tu r f sttca~
para _fi n.s de acesso.
c_onced idos pe 1 os
órgãQs _federa is.. de
desenvolvimento
reQional
-ou
por .suas agências f1nanceir,as;
.b )estabel_ecer
as
condi ç6es
de subscrição e venda de ações
ou cotas decorrentes da aplicação çie recur:sos • fed.era is
destinados .a essa final i_d_i3;dé;

c ) caracter iZ.ar a '"pequena e
média
_ e_mpresas
turísticas,
para
fins
de
acesso.
prioritário ao fundo Ge~~l
de
Turismo
FUNGETUR,
regi do
pelo reyerido diploma legal;
adot_ar. -Por pr'oposta da
normas que çssegurem
a proteÇão dos interesses dos
subscr_i.tore~ qg _ ações
prefe-:-renCiaís ou debên-tures-. levando em co"rita, principalmente; a
segurança do respectiVo património, a liquidez dos empreendimentos, os possfveis confUtos de interesses entre
titu1Gtr-es de ações Ordinárias e _de
ações pr9ferer1Cia.is·. ·a concretaçâo de gua i _$quér ser v i ços ou
éáGui síção de -oe-ns~ entre· empresas asSoc·iaêlaS·- Ou cOlegiadas,
·a destinação CjpS
itn6Veis
ou
benS constr.ufdos ou_ãdQLdridos
com ret::ursós do fundO --e ôrgãos
da administração
federar,
a
'transferênci"a
do· ' controle
aciOnárió
das
' empresas
beneficiárias, ·a_manutenção d_e
c.aQaci da de _téc;m_ca (know-h_ow)
·pr6pri a o_u contratada ~ a çontrataçãQ de s~rviço ou adminiStração de emp.resa's óu estabe1eGiiT)entos benefici~r1Qs_.

d _)

EMB~ATUR,

Dessa
f_orma, _yeri fi_ca-se que
oS Processos enca_mi nhados ao
Conse 1 ho Nac i o na 1 de Turismo ·CNTUr:-~ que vi s_a_va_m aç«;!sso
aos
benef1c1o_s- .fiscais. ou finance-iros •. bem G9mo a _participação
- ac::iôiláfia
do
Fungetur/Embratur, ~inor e Fina~. e, ainda,_.aqueles relativos a
Proj eto_s e
P,rogramas
Prç)prios,
cqnsoante_. estatuídO
nos Decretos-Leis n.st 1_ .439_, de
30 d.e dezembro de 1975 e n.st
1 .376, de 12 -ae· aezémbro ae
1974 e Resolução Baéen nR- 355,
de 7
de
abril
de
1976,
encontram-se paralizados, sem
condições_ legais para aprovaç~o. com evidente ·prejuízo dos
refer_idos
pleitos
e
da
conseqüente
implementação dos
r<espect i vos empre_~ndi ~entos.
Por___ todo o exPosto em face da
urgência e releVância_ em dbtar
o
ente
fede.ra1 de tur1 smo de
estrutura a_deq_uada e de
i n·str·uro~ntos
modernos e
ágeis
para consecUção de suas
finalidades,
com vistas e evitar
solução
de ContinUidade nos
e;nGaro__os- afeto_s à autarquia,
proponho a v. exa o anexo ahte"pr_oj e to _-de _1 e i , que obj e:t i va
superar', coril a ··rapidez reqUer--ida,
os entraves aqui expostos, assim como sugerido pela
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nova diretoria da Embratur. V.
Ex~. estiver de acordo, a
matéria deverá ser submetída à

elevada consideração do
lentíssimo

Senhor

Exce-

Presidente

da Repúb 1 1 ca ._

Esclareço, por fim, que o anteprojeto fo1
exaustivamente
exam1nado pela douta Assessor1a Jurfd1ca da Secretaria Geral da Presidência da República, cuja colaboração prestimosa
desejo
r essa 1 ta r._

- Raymundo Nonato

Botelho

de

Noronha,
Chefe da Assessoria
Jurídica - SDR/PR

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
ATO DAS DISPOSIÇÕEô
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS
Art.

na

36. Os fUndoS- existentes

data

da

Const i tu1 ção,

promulgação

,&xcetuados

da

os

resultantes de ~senções fiscais que passem a integrar património privado e os que interessem à defesa nacional,
extinguir-se-ão, se não forem
ratiflcados pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.
••••••••••

DE

+

•••

-.-,.-• • - .

-• • - . . . . . . . . . . . . . . . ,·

?~C~~T~õbê~a~~ 6~·1966

Define a polftica nacional
de turismo, cria o Conselho
Nacional de Turismo e a Empresa Brasfleira de Turismo, e dá
outras providências.
CAPÍTULO I

Da Politica Nacional
de Turismo
Art ~---1 ~ colnpreende-se como
polítjca nacional de turismo a
atividade decorrente de todas
as iniciativas ligadas à indústria
do - turfsrno- 'sejam
originárias de setor privado
ou público, isoladas ou coordenadas entre si, desde que
reconhecido seu interesse para
o desenvolvimento do País.
Art. 2~ As atribuições do Governo Federal na coordenação e
no estímulo às atividades turísticas _no terrftório nacional serão exercidas na forma
deste decreto-lei e das normas
que
surgirem
em
sua
decorrência.
§
1~
O
Governo Federal
orientará a pOlítica nacional
de turismo~, coordenando as iniciativas que se propuserem a
dinamizá-lo, para adaptá-la às
reais necessidades de desenvolvimento
econõmico
e
cultural .
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§ 2~ o Governo Federal, atraArt. 6~ Compete ao Conselho
vés dos órgãos c r i a dos ne_ste Nacional de Turismo:
decreto-lei, coordenará todos
os proQramas oficiaís com os. a) formular
as
diretrizes
da in1ciativa privada, garan- básicas a serem obedec1d_as na
tindo um desenvolvimento uni- política naciorial de turismo;
forme_ e orgânico à atividade
turíStica nacional.
b) participar
de ent1dades
internacionais de turi_;:;mo;
Art.
3~
"O poder público
atuãrà, através- de financiac) conceder autorização para
mentos e fncentivos fiscais no a exploração dos serviços tusentido de canalizar para as rísticos em todo o _terrftóriq
diferentes regiões turísticas nacional;
do País as iniciativas que
tragam condições favoráveis ao
d) expedir normas de discidesenvolvimento
desse plina e fiscalização das opeempreendimento.
rações da Embratur, e das sanções
decorrentes
do
nãoCAPÍTULO !!
cumprimento
das
obrigações
contraídas pelos mut~ários;

Do Conselho Nacional
de Turismo

Art. 4~ É criado o Conselho
Nac1onal de Turismo,
tendo
como atribuições formular, coordenar e dirigir a política
nacional de turismo.

e) baixar resoluções, atos ou
instruções regulamentares deste decreto-lei,
inéluSive as
que forem necessárias ao pleno
exercício de suas funções;

e

f) examinar, julgar
aprovê:i"r
as co.ntas que 1 he forem apreArt. S.ll. O-__Conselho Naci ona 1 sentadas referentes aos planos
de Tur-ismo, presidido pelo Mi- e programas de trabalho execunistro da Indústría e do Co- tados;
mércio, ·constituído de delegag) aprovar o plano ger~;ll de
dos de órgãos federais e repesentantes de 1n_iciativa priva- aplicação dos recursos da Embratur e homologar os contrada, terá campas i ção: .
tos e convénios
realizados
Presidente da Empresa Bra- pela aludida empresa;
sileira de Turismo;
suspender ou
h) modificar,
Delegado do Ministério das suprimir exigências adminisRelações Exteriores;
trativas _ou regulamentares com
a finalidade de facilitar ê
Delegado do Ministério da eStimular as·- atiVidade~ de- tu-:
Viação e Obras Públicas;
rismo, baixando
as
normaS
necessárias;
Delegado do Ministério da
i) opinar
na esfera do Poder
Aeronáut 1ca e
Executivo ou qu-ando ·consultado
Delegado __.da Diretoria do por qualquer das casas dó ConPatrimónio Histórico e Artís- gresso Nacional sobre antepr.o-..
tico Nacional;
jeto e projetas de lei que se
relacionem com o turiSmo .ou
- Representante de Agentes de adotem medidas que neste possam ter implicações;
·
Viagens;

- Representante dos Transportadores;

j) aprovar o projeto dos estatutos da Empresa Brasileira
de Turismo (EMBRATUR) e __suas
-alterações,
Representante da Indústria eventuaiS Hoteleira.
_submetendo-as à aprovaçao do
Presidente da República, me§
1~ Em suas faltas ou impedi ante decr'eto:
dimentos o Ministro da Indúsk) aprovar o aumento de Cap{t1ra e do comérCio, na sua
qualidade de Presidente
do tal da Empresa Brasileira de
conselho,
será
substituído Turismo.
sempre
que
pelo Presidente da 'Empresa necessário~
Brasileira de Turismo.
1) aprovar .p 1anos de fi nan§ 2~ Os representantes da i- ciamento e convênios com insniciativa· privada, terão um tituições financeiras e autarmandato de 3 (três) anos e se- ~uias bancárias autónomas, de-.
de _ouvido o ·cons_elho
rão escolhidos e designados pois
pelo _Ministro da Indústria e Monetário Na c i o na 1 ou o Banco.
do Comércio, entre os nomes Central da República doBraconstante~
de lfstas tríplJ- s i 1 ;
ces, apresentadas pelos agentes de viagens. transportadom) organizar o ~eu ·reg-ill)E!_n~-o
res e indústria hotele1ra, de- interno.
vendo serem e_sco 1h i dos ao mesArt. 7r;. Compete ao Presidente:
mo
ato,
os
respectívos
suplentes.
do Conselho:
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a) p~esidir
Conselho;

as

reuniões

do

b) designar
os memb~os do
Conse)ho Fiscal da Empresa de
Turismo (EMBRATUR) e os respectivos suplente~;
c) vetar as decisões do Conselho nos ~ses do art. 9~
deste
decretol-leí
e
recorrer ex of~1cio de sua de-

cisão para o Presidente da Ré--

pública:

d) representar o Conselho nas
suas relações com terceiros;

e)

promove~

a

execução

decisões do Conselho.
8~

Art.

das

o Conselho Nacional

de Turismo Uti 1 izará, -mediante

delegação, os serviços das representações diplomáticas.
econômicas e culturais do-Brasi 1 , no ex ter i o r, para- tarefas
de divulgação e informação turística nacionais bem
como
para prestação de assistência
turística
aos
que
dela
necess1tarem.
Art. 9~ As decisões do Conselho Nacional de Turismo, aihda
que normativas. poderão ser
vetadas pelo seu presidente_.
sempre que a seu critério, jãm
contrárias à polfticà nacional
de
turismo.
recorrendo ex
officio de sua decisão para o
Presidente da República.
Art. 10. Os membros integrantes do canse 1 ho Nac i o na 1 ·dO
Turi_smo terão dí rei_ to a· uma
gratificação por _sessão a qüe
comparecerem, fixada mediante
decr:eto do P-ode'i Executivo.
CAPÍTULO III

Da

Emp~esa

B~asflei~a

de Turismo

pela União, mediante as dotações orçamentárias ou créditos
especiais e será integralizado
até o exercício financeiro de
1971, da seguinte forma:

a) Cr$
1o.ooo~·ooo.ooo
(dez
bilhões de cruzeiros) no exercfe;io financeiro de 1967;
-b) os

restantes
Cr$
4o.ooo.ooo._ooo _ (quarenta bilhões de cruzeiro) em parcelas
anuais de Cr$ 10.00o.oooTooo
(dez b11hões .de cruzeiros) que
serão consignados no orçamento
õa União nos exercfcios financeiros de--1968 a 1971.
§

1~

o capt ta 1 de que trata

este art fgó, uma vez integraljzado~- ·poderá ser aumentado,
na · pr"opor-c;:ão -da rece i ta que
lhe for deferida pela União
mediante dota~ões especificas
ou- reavaliaçao de ativo e incorporação de reservas.
'§ 2~ o aumentO de capital ref-ér"Tdo -no parágrafo anterior,
será realizado pela Empresa
'Brasileira-de Turismo; mediante prévia autorização do Conselho Nac1onal de Turi~mo.
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h) movi menta r os recursos .da
Empresa dentro das diretri2SS
traçadas pelo Conselho, autorizando a real i_zação de despesas e o respectivo pagamento,
devendo esses papéis
serem
firmados em conjurito pelo presidente e um d1 ~etor.
· ·
-Ar't. ·14. _A ad_rni_nistração da
Empresa Brasileira de Tur-ismo
será eXerci da p-or uma di retaria é será constituíd~ d~ _um
presidente e dois diretores,
tOdos com~- mandatCJ de qUatro
anos.
--r--·

--

Art. 15. A remuneração do
presidente e dos diretores da
Embratur será fixada pelo Mido
2b~l~â i ?a I ndús t r ra
·e
0

Art. 16. Além da diretoria, a
Empresa Brasi'leira de 'iuriSmo
(EMBRATUR) terá um conSelho
fiSGal composto de 3 (três)
membros e respectivos ~uplen
tes, designados pelo presidente do Conselho Nacional de Tu~
rismo pelo pr.rzo de i ·(um)
ano.

Art. 17. As disposições concernentes às 'atribuições da
Art.
13.
Compéte à Empresa diretor1a, do conselho f1sca!
Brasileira
de
Turismo e dos dema_i s órgãos i ntegrantes da Empresa Brasileira de
(EMBRATUR)'
Turismo
(EMBRATUR)
criados
neste decreto-lei, nele não
. ã) fomentar e financiar dir-e- referidos ou que
dele resultamente as inciativas, planos, tem, expressa ou implicitamenprogramas e projetos:que visem te, serão definidas nos resao desenvolvimento da indús- peC'tfVO$. estatutos-.
·trla do turismo, na forma que
fõr estabelecida na regulamen- --Parágrafo ún"\ Co ._ os estatu!;os
tação desse decreto-lei _ou com da Empresa Brasileira de Turesolu~ões do Conselho
Naci a- rismo '(EMBRATUr-1:) serão apr-ovanal de Tuorismo;
-~:
dOs pelõ-ConSelho-·Nacional de
Turismo e baixados. mediante
b) executar todas as deci- decreto go Poder Ex~cutivo.
sões, ates, instruções e resoArt. 18-. O presidente e direluções expedidas pelo cansetores da Embratur poderão per1ho;
tencer aos quadros -da_ admfni sc) celebrar contrato, estudos tração centralizada ou descentra1izada, caso em que deverão
d~ convênios, autorizados pelo
Conselho; com entidades públi- optar éntre a remuneraçãô do
cas e privadas, no interesse lugar de origem e a outra, sem
da indústria nacional de tu- prejufzo.dos.d1reitos'que lhes
rismo e da coordenação de suas conferir a legislação a que
estiverem subordinadoS.
- ·
atividades;

Art.
11.
É.crlada a Empresa
Brasileira
de
Turismo
(EMBRATUR) vinculada ao Mini~tério, da Indústria e do Comércio, com a natu_reze de· empresa pública e a finalidde de
incrementar o desenvolvimento
da indústria de turismo e exe~
cutar no âmbito nac-ional as
d) estudar
de
forma
CAPÍTULO IV
diretrizes que lhe forem tra- sistemática e permanente
o
çadas pelo Governo.
·mercado turístico, a _fim de
contar
com
· os ~- dados
Dos Recursos Financeiros
§ 1.ll. A Embratur terá persona- necessários
para um adequado
lidade jurídica de direito pü- __controle técnico;
Art.
19.
Além do capital a
bl,ico, patrimônio próprio é
autonomia
administrativa
e
e) organizar, promover e di- que se refere o art. 12 déste
a
Embratur-,
financeira.
\ii.Jlgar as atividades ligadas decreto-lei,
ao turismo;
poderá contar com os segtJintes
re-cursos·-:
§
2~ A sede .da Embratur será
na cidade do Rlo de Janeiro, -f) fazer o registro e fiscaa) da receita do selo de tuEstado da Guanabara, atê-que o Jização das empresas dedicadas
Poder Executivo a fixe em de- à indústria de turismo, satis- rismo referidc ~o art. 20;
finitivo em Brasília.
feitas as Condições fixadas em
b) de ·créditos especi a i_s e
normas próprias;
suplementares:
Art~ 12. A Empresa Brasileira
de Turismo (EM6RATUR) terá o
g) estudar e propo~ ao Cansecapital de Cr$ 50.000.000.000 lho Nacional de Turismo os
c) de contrfbuições de qu~l
(cinqüenta bilhões de cruzei- atas nOrmativos necessários ao quer natu~eza, sejam púb!icas
ou privadas;
ros) constituído integralmente seu funcionamento;

-~

-'"""'
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juros

e amortizações

dos financiamentoSf __ q_u_e

zar

real i-

ou de operações finanCei-

ras de qualquer natureza;

exceder de 25% (vinte e cinco
por cento) do s~u- orçamento
anual.
CAPÍTULO V

e) de
outros
recursos de
qualquer natureza que lhes se-jam destinados.
Parágrafo único. -Com os recursos deste artigo poderá a
Embratur, a·uVi do previ a mente o
Conselho Nac1onal de Turismo,
constituir fundos especiais,

desde que
dos
ao
turismo.
Art.

20.

di~etamente

vinculado
-

desenvolvimen-to

·

~ica

criado o selo

do turismo, que_ será

editado

em séries especiais pelo Departamento-dos Correios e Te-

légrafos, com uma adicional de
não menos de 20% é- não mais de

ID

Dos Incentivos Fiscais

-del$t 1nados

a integrar os

recursos da Embratur.
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Art. 27. Os _estfmulos fiscais
previs-toS n-os- ar_t_s. 2:4, 25 e
26 não poderão ser cohced i dos
cumulativamente com os de que
tratam as Leis n~s 4.216, de 6
de ma i o de 1963 ·e 4. 869, de f .~<:
de dezemb~o de 196.5, e Lei n.l(_
5.174, de 27 de
outubro -·de
1966.

-Art. 2_3, A construção, amp_liação ou refar·ma de hotéis,
Art. 28. A concessão de estíobras e servi_ços especfficos mulos ou firtanciamer~tos por
de
final idades
turístic·as, par-te do Conselho Nacional de
cohStitUindo atividades econô- Turismo e de estabelecimentos
mi cas de interesse naci ena 1-, oficiais de crédito somente
desde de q~~ _aprovadas pelo será dada aos empreendimer~tos
conselho Nac1ona1 de Turismo, devidamente aprovados e locaficam equi pa~adas à í ns·ta 1 ação lizados ortde existam i~ençõ~
e ampl_iação
de
indústnas fiscais ou outras facil~dades
básicas e, âsSim,-·;n·clufdas no fiscais de estímulo ao turipmo
item IV do art. 25 da Lei n~ já concedidas- pero estado e
2.S73,
de -26 de novembro de mUnl cípi o:_
1956.

Art. 24. Os hotéis Sm conStrUção e os que se construírem
ou- sé amp 1 i a-rem dentro dos
§ 1 ~ A- casa-dã--Moeda fica au- próximos !3 {cinco)
anos da
torizada, eXcluSivamente para data deste decreto-lei. desde
o caso previsto neste artigo, que~seus -pr-ojetas_ tenham_ sido
a contratar com entidades pri- ou venham a ser aprovados-· pe 1 c;vadas a impressão de se 1 os. - _ ·- conselho Nacional de Turismo' e
tenham
as ob~as- terminadas
§
2~
Os selos de que trata dentro 9o prazo, goza~ão de
este artigo serão emitidos nos isenção fiscal de todos os
valores e quantidades determi- tributoS federals, exceto os
nadas pe 1 o- Departamento dos dà- Previdência Soc~a1, pelo
Correios e 3elégrafos e terão prazo de 1 o··tdez) anos --..a parseus temas e características t 1 r _da ace ;-tâc;:ão de suas obras
técni-cas e artísti-cas fixadas pelo refe-rido ó-rgão.
pe 1 a Embra·tur.
-

35%
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CAPÍTULO VI

Dtsposi.ções Gerais
Art--. 29. Os órQãbs oficia is,
estaduais e municipais deverão
·submeter previ emente ao Conselho Nacional de TuriSmo -_p-lanos
e calendários turísticoS erga~
nizados para cada exer-"cfcio, a
fim de que sejam fncluidos no
pl_ano tuM-stico.. -nacional ._
-

Art. 30. A Embratar deverá
apresentar anualme_ntet --até 90
(nõventa) dias· após o ·encerramento do e_xercí c i o, áo Conselho Nacional do Turismo. um
pormeDorizado ·do
Art. 25. As pessoas jurídicas relatório
Art. 21. As receitas procedentes de quaisquer fontes, bem poder€ío plei"teat' o desconto-d_e qual constarão, obrigatoriamente,
demon"stração
estatístiamo os demais re_curSos previ s...: ãté 50% (cfnqüenta t:iãr cento)
tos, serão deposita dos n·o Ban- do imposto. ·de renda e adicio- ca do movimento-turístico-exco do Brasil S.A., em conte nais_ não restituíveis que de- terno e internO e balanço ecoespecial em nome da Empresa '\7am pagar' - eara fnv~st!tnento nómico das ativi_dãdeS turíStiBrasileira
de
Turismo- na -construçao, ampl 1_açao ou cas, especíaltnerite quanto aos
(EMBRAiUR), que os movimentará reforma de hotéis, e em obràs seus efeitos Sobre o balanço
na conformidade do gue des i g<-- e ~erviços est?ec5ficos de fi- 1 nternac i orya, de pa_h}a~_~ntos.
desde
nar a reQu 1 amentaça.o
deste nalldades tur1st1cas,
Art .- 31. -A Embra·tur gozará de
que tenham seus projetes aprodecreto-lei.
vados pe 1 o Cõnse 1 ho Na c f o na 1 total
imunidade Oe tributos
Art. 22. Os recursos da Em- de Turismo, com parecer funda- federa·; s extens íve 1 aos conmentado da Empresa Brasileira tratos e convênios qUe ··celeb~atur, atendidas as finalidabrar com terceiros.
des
estabelecidas
neste de- 'Turismo.
decreto-lei e deduzido o que
Art. 3~. Fica criada. no Defor necessário à sua manuten- ·Art. 26." Até o exercício de
ção e funcionamento, serão por 197i, inclusive, os hotéis de partamento Nacional -do Comér-ela aplicados exclusivamente turismo que estfverem operando cio, Secretaria do _Comércio do
na concessão de fi nanei a mentes à data da publicação deste Ministério da Indústria e do
diretos às ínciativas, planos, decreto-1é1, pOderão pagar com Comércio, a Divisão de Exposiprogr~ma~ _ _§!_ p_r_g_j_et9_s __que:
a
redução
de
até
50% ção e Feiras ( OEF) , que terá
(-cinqüe·nta p-o-r--cen-t-c--1- o impos- suas
atribuições
definidas
a) tenham
reconhecidas
a to de renda e os adicionais pelo ~oder Executivo.
prioridade e viabilidade téc- são restituíveis, desde que a
Parágrafo úniCo. É Cr1ado no
nica e econ6micã, do perito ãe óutra parte venha a reverter
vista da ·.in'dústria do turismo_; em melhoria de suas condições Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria- e-do comércio
operaciOnais ~
-o cargo em comissão, de Direb) tenham sido aprovados pelo
Parâgrafo
único.
o
Conselho
tor da Divisão de Exposição e
Conselho Nacional de Turismo.
Nacional ~e Turismo, mediante Feiras. Símbolo 4-C.
caute1as que instituir,
§
1~
Os pressupostos e as as
Art. 33. Os car~os da Embracondições dos financiamentos a fornecerá às empresas interesque se refere este artigo, Se- Sadas, · dec1aração de que. sa- tur somente poderao ser preenrão objeto ae regulamentação tis'fizeram as condições exigi- chidos mediante concurso púdeste decreto-lei e de resolu- das para o benefício da redu- blico de provas e, subsidiações do Conselho Nacio,nal d·e --ção deste e do art. 25, docu- riamente, de tftulos, salvo os
mente ·que instruirá o processe de direção e os casos de conil'urismo.
de reconhecimento pela Divisão tratação, por prazo determinade Imposto de Renda, do direi- do, e a profissionaís especia§
2~ As despesas administranacionais
ou
tivas da Empresa Brasileira de to
da
empresa
ao
favor lizados,
·estrangeiros.
Turismo (EMBRATUR) não poderão tributário.
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§
1~
Compete ao DíretorPresidente da Embratur a ad-_
missão de empregados, segund_o

ministérios a
pertencerem.
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~

cujos

quadros_ tornará as medidas neces_sárias ·
à
insta 1 açã-o e func_i onamento"
do _Conselho Naciona 1 de :rurí s.;...
§
2~
A transferência para a- mo e da Embratur.
o quadro aprovado pelo Conselho
Nacional
de_ Turismo,
e Embratur dos servidores de que
Art.__
4.4.
Es·te de_.creto-le_i
demiti-los na forma que deter- trata este artigo e o art. 35
minar o regulamento.
-.det_e_rmi nará a
vacânc ta
dos entrará em vi9or na data de
cargos
nos
quadros
dos sua publicaçao,
revogadas as
ministérios a que pertencerem. di~posições e_m c_o"!t:ár1o.
§
2~
o pessoal da Embratur
1 3-" Aos funcionários que cpreger-se-á
pela
leg1slação
LE_1 N"'" 6_.513,
trabalhista_ e terá salár1os terem pelo regime de pessoal
OE 20 DE_OEZEMBRO DE -j977
fixados com base nas condições da Embratur, será assegurada a
do mercado de trabalho, revis- contagem de tempo de serviço,
tos anu_almente pelo Conselho para
~odos os efeitos legais.
.
Qispõe sobre a crtação
Nacional de Turismo.
Art. 37 ;- Enquanto não fore-m
de Areas Espectais e de LoAr't. 34. Fica e-xtinta a Divi- estabelecidas normas de atuacais
de
Interesse
Turfstfco,
sobre
o
são de Turismo_ e
Certames do ção da Embratur, nos estados,
inventário com finalidades
Departamento
Na c i ena 1
de C_o-=- as
._ati v1 dades
de
turismo
turisttcas doS- bens de vamér_cio, da Secretaria do Co...; poderão sér delegadas, medianlor cultural e natural, amércio,
do
Mlnistério
da te convêmio, _às Delegacias Esda·--rndústria e Qo
crescenta inciso ao art. 2Q
Indústria e do Comércio,
cujo tadl.;!ai~
da Lei nQ 4.132, de 10 de
acervo,
document·açáo
e Comerclo.

..

atribui~ões

constantes do

De-

setembro de 1962; altera

a

Art._38 ..
_o
poder púlblico
redação e acrescenta d-ispositivo à Lei nQ 4.717, de
de 1965, e Decreto n~ 58.~83, pdoef-á desapropriar _áreas des-_
29 de junho de 1965, e _dá
de 23 de maio de 1966, e De- de que_seja verificado o inteoutras providências.
creto _n"'" 58.756, de 28 de _ j u- resse delas· _para o desenvolvi_das
at"fvidades
nho de i966, passarão a Embra- mento
tur na data de sua instalação,_ turística_s_~
o
Presidente da _Repúb 1 i ca ,"
com exceção daquelãs que dlzem
respeito a expo_sições,
feiras
Art.
39. A Embratur poderá faço sàber que o Congresso Nasolicitar à 01~etoria de Pa- cio na 1 decreta __ e eu san.c i qno a
e certames-.
trimônio Histórico e Artí:st_ico segu1nte lei:
Parágrafo ún1co.
f_i_ca extin- Naci o_oa 1 o_ tombamento Q_os bens
to. no Quadro de Pessoa 1 do roóveis _e imóveis; _e dos bens _a
.... C~ÁF'ÍTULO f
M1n1sténo da
Indústria e do eStes equiParados.
tais CQmo
Comércio, o cargo em comissão monumentos naturais, sítios e
Das _Áreas e dos Lo_c;:a i s
de Oiretor da Divisão de Tu- paisagens.
cuja proteção
e
de Interesse Turistlco
rismo e Certames, do Departa- conservação seja cons~derada
mento Nacional
do Comércio, de interesse públicõ.
símbolo 4-C.
Art.
40. É o Poder Executivo
Art . .-1~~ Conside_ram-~e- de inArt.
35._ At_é que sejam orga- Efutorizad_o a abrir-, ao
Mints- teresse tUt''ÍStico as A.reas. l;_s_e
os
Locais
nizados os seus serviços e o tério
da
Indústria
e do peciais
seu Quadro de Pessoal, o Pre- Comércio, um crédíto espec1a1 Institufdos na forma da pre1 e i, assim com_o ·o·s be_ns
sidente do Conselho Nacional de
Cr$
1 2. QOO, 000. 000, 00 sente
e natur:al ..
de Turismo poderá requisitar (doze bilhões de cruze1ros), a de valor cultural
aplicado
da
seguinte proteQidos
por
legislação
para os seus serviços e da Em- ser
espec1fica, e especialmente:
bratur os funcionários_do ser- forma:
v iço púb 1 i.co federa 1 ,
de auI
os
bens
de valor
_1. Cr$ 1Q.OOO.OQ_O.OOO,OO (dez
tarquias federais e de socieart'Ístico,
para histórico,
dades de economia mista,
sem bilhões de cruzeiros)
arqueológico
ou
pré-histórico;
perda de vencimentos e vanta- constituir os recursso de que
gens permanentes relativos aos trata a alínea "a'' do art.
12
II
as reservas e estaçõeS
deste decreto-lei;
cargos que ocuparem.
ecológicas;
Parágrafo único. __ Quando
se
2. Cr$ 2.000.000.000,00 (dois
l :r: I
__ as --áreas. ctest.{nadas_ à
tr3tar de funcionários
requi- bi1hÕes de cruzeiros) destinasitados para servir na Embra- dos a cobrir despesas de ins- proteção.dos recursos naturais
tur,
deverão_ os mesmos,
no t.:n ação, de manutenção e de renovavets;
prazo _de 1 ano,
contado da operações da Embratur e do
IV - a s manifestações cultudata da regulamentação deste Conselho Nacional de Turismo.
rais ou etnológicas e os
lodecreto-_le1,
fazer opção pelo
cais onde o_co~_r:am;
regime de pessoal da Embratur
Art~
41,_
O crédito especial
40 terá
ou
retornar
ao
órgão de de que trata o art.
v - as paisagens notáveis-;
vigência no exercfcio.de 1967
origem.
e será automaticamente regisVI- as localidades e os a.ciArt.
36.
Aos
a tua is- -trado no Tribuna 1 de Contas_ e
funcionários _ci_vis da União, distribuído
ao
Tesouro dentes naturais adequados ao
repo_uso e à prática de ati vicom exercicio na Divisão de Nacional.
dades recreativas, desportivas
Turismo e Certames-. fica asseArt.
42.
As resoluções do ou de lazer;
gurado o_direito de opção pelo
regime de pessoal do parágrafo Conselho Nacional
de Turismo
VII - a s fontes hidrominerais
:2... do art ._ 33 deste decr~to entram em wigor imediatamente
lei ou pelo anterior "status". e serão publicadas no
"Diário aproveitáveis;
Oficial" da União.
§
1.Q A opção a que se refere
VIII -aS localidades 9ue aeste artigo será feita no pra- · Art.
43No prazo de 120 presentem condições c1imatica~
zo de 1 ano a partir da data (cento e vinte) dias da data especiais;
da
regulamentação
deste da publicação _deste decretoIX
outros que venha a ser
decreto--1 e i por intermédio dos lei, o Poder Executivo baixará
competente regu 1 amentação e definidos, na forma desta lei.
órgãos
-de
pessoal
dos a
creto n

56.303, de 20 de maio
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Art_. 2.2 Poderão ser instituídos. na forma e para os fi n·s
da presente lei:
I
Áreas Especiais de Interesse Turístjco;

r-I
Loca 1 s
Tu r i st i co·:
Art.

351.

Áreas

de

Interessé

Espec] ãj s_- de

If'lt-ereSse Turístico são t_rechos contínuos do t~rritório
nacional, inclusive suas águas
ter ri to ri a is,_ a serem preservades e valorizados no sentido
cultur-al e natural, e destinados à _realização de planos e
pro~etos
de desenvolvimento
turlstico.
Art. A.l!. Loca is_ de Interesse
Turístico são tre.chos do terr i t6r i o na c i ona 1 , _cpmPreend i dos ou não em áreas espeCiais,
destinados por Sua adequação
ao desenvolvimento de atividades tur:-istiCas, e_)l_realfZ_~§ãO
de proJetes espec1f1cos, e que
compreendam:
I - bens não -sl,Jjei:t:os ê- regi_me específico de proteçao;
II -os respectivos entp,rn_os
de proteção e ambientação_._~ _
§
1 ~ E.ntorno de pr,eteção é o
espaço físico necessário ao
acesso do públ ice ao. lQcal_ de
Interesse Turístico e _à _sua
conservação,
manunteríção -- e
v a 1or1 zação.

§

2~

Entorno de ambientação

o espaço físico

_neces§~r)o

~

.a
harmoni :zação_ do .Loca 1 de ~ nter esse Tur1 st i co com a pa 1sagem
em que se si tua r.

Art. 5,Q. A ação do Goverho Feder-ai. para a execução da presente
lei;
desenvolver-se-é
especialmente por intermédio
dos
seQuintes
órgãos
e
entidades;

Dezembro de 1990

VI - Superintendência do_ DesenvOivimen"to
- da ·
-Pesca

(S~l,J),

do Ministério _di!i

Fá.zÉmda, e o tns"tn:utõ --Bras_i-

leiro de· Desenvolvimento FlOr_e:?t_al (IBbF),' do Mirlistério
da AgricUltura·,
sempre qUe o
ParágraTo ún_ico..
_Sein prejuí- -es·pa·ço· fisico a anal i$ar _con:zo das atribuições que lhes tenha im6ve1 sob suas respeCconfere a legislação específi- tivas áreas de competência,
ca, os órgãos e entidades ~en constituindo-se,
para o. caSP'
c_i_onadas _ neste-_ art-igo atuarão de bens do IBDI=', o- projeto- de
em e.s t r e i ta--co raboração, d~n- maneJo_ dos par-ques e reServas
tro· da respec_tjva
esfer_a de a pre-cond i ção à Sua- ut i .11za_Ç_9mPe:t.êhCj a, para
a
execução ção para f_i ns t4r i st i cos.
áesta lei e dos--atas normati§ 4..Q. Quando :o· e-spaço_ fi'sico a
V~~. dela Cecorrentes.
ana11sar e_sffver- sit,qÇld9 em
Art. 6,ll,- A Embratür -i rTipl antará áre~ de !rO.rfte.tra,. _a: _Etnbratur
e manterà permanentemente ~- notificara previàmente o Mitualizado____o Inventário_ das -A- nistér-io_ -das-- Re 1ã.Çõ~s E_xte_r-i o.reas Especiais de Interesse res, Para ·os fins cabi'veis;- t'IO
Turfstico_L __ dos Locais de Inte- caso de áreas fr_onteiriÇàs ãe
resse -rüríStic:_o_-,~- e dos_ bens potenci_a_l int_eresse tur1s.tic.o
cUJ_:ÚJra is~ e naturais prol:eÇi- coniurrí, a Emb.ra:tl..lr.• se o julgãr
dos p·or 1eçi s 1 ação especl fica __. cprweni_~nte, _QoQe_rá tambérn sugerir aQ Mini~stério· dâ.s Rela:§ · 1 ~ _A Emb_ra tu r promoverá en- ções t:x:tér'. i_ores _ a
rea 1 i_zação
tendimentos com- osdemais ·de gestões junto ao gover_no do
órgãos _e e11_t i Qades menc_i on_~dos pÇ!_ f s J j mi trofe.. com _ vrstas a
no art. 5~ com o objet;v_o de Uma· possíyel- ação c;oorda.naOa
se definirem os bens cultu-rais deSte em relação à parte si-e __ naturÇli~ protegidos, - que tuada e_rn _se.u ter r i tór:__j O.
pOssam
ter -- utilização
"fUrístíca,
e
o_s
·usos
turísticos compatíveis com os
.Art._ -~-~-A .Embr-atur bo.t~ificarã
mesmos bens.
os proprf etários dos bens -compreendidos no e.~Pª-ço-·f"·l~ico :a
§_----c2.Q. _OS ór-gãos e_ entidades analisar do início das pesquimencion-adoS nõs i_fl.c_isos· I! a sas,
estu-dos e levantament'os.
VI do a_rt. 5_g_ enviar_ão _à Ei'nbra_t:ur, para fins de documen§
1 .Q. Os prOpr l etários dos
t_aç-ª'P-. ~ inform~çãq, cópta_c?e bens _referidos- neste artigo
tectos os elementos neces;:;.ar·ros ficarão-: ·"deScte".-a f'lõtif'icaÇão.
à- i_dérlt_if'icãção dos beris q..ll-- responSáveis pe-l'a sua integritUra·i s e- naturais Sob
·sua da de, ressaTvando-se:
pr:oteçã·o ,_. _ qUe poSsam ter us'b
tür:'ístico.I - a- responsabi Tfde3dia _estaArt.
7.11. Compete à Embratur beleCida por_ fo_rça da-=legisl.;s_reà--1 f:z;às ·aa - l"'eferendum
- do ção_ fe_dera 1 e"specí fica de proCOnS9l hb Na c i o:na-1 de Tu r i srno - teção do patrimóniO nâturãl e
CNT'ur. as pesquisas, estU-dos e cultural;
levantamentos ~ necessártos à
II - as obras necessárias- à
deciarãção d~ Area Especial oOU
Local
de Int-eresse Torístico: segUra-nça: hfgfi:me é conserVç-;;..ção dos _bens, exigidas ·;:leras
)_--:..: de .6f.íci-ç>;
~u~o_ri dad_es compe_~e~t~s.
("Sudep_e),

Agrlcultura:

do

Ministério

Ca

!_-!
por so-licitação de órgaos da admi ni_straçao di r_e-ta
I - Erilpresa Bras 11 e i r a de Tu- ou í nd1 reta, _ federaJ , estar-ismo (Embrã.tUr), vinculado ao -dual, hlet_t"-opolítana ou municiMinistério da Indústria e do· -par-; ·oo
'
Comércio;
PBf _so 1 i c 1 taçãO de
I -I-1
II --Instituto do_ Património quaJqu_er 1rrteressado. ,. ·Histórico e Artlstico Nacional
(Iph?J;n), do Ministério da :du§ 1~ l:._m qUalquer _caso. compecação e Clil tu r à;
te -à ErilCra tu r d.e:termi na r o ~spaÇb físico a analisar.
I I I - Inst-ituto Brasileiro de
Desenvolvimento
Florestal
§'
2.Q.· Nos casos em que o
(IBDF), do Min1stérlo
AQri~
espaÇO físico- a analisár con-cultura;tenha,_ no todo ou ern parte,
bens··ou áreas p_ujeitos a regiIV Secretaria Especial do n;e·--especff1_co_ d~ pÍ"'oteção.· Os
Meio Ambiente (Sema),
do Mi- 9_r~~os, ou entidade~ nele pi_r_e;ni stér i o do ___I nt_e_ri_o_r; _
tamente
- 1 nteressados
Par.ticiparão obr1gator_famente
v
ComiSsão Naç:::ional de dã_s- -·pe_squisas. estucto.s _e 1eRegiões
Metropolitanas
e ·val1tamentos a- que ·_se refere
Poi it1ca Urbana (CNj:)q). erga·.;. este artigo.
·
nfsmo interministerial criado
pelo Decreto n,Q. 74.156, de 6
§-·3'.1:! SerãO'"ou-vidos -Previamen ...
de junho de 1974;
re·-o SerViço· de Patririiônio da

da

Uní_ã.o.

7837

§ 2-.Q. Ser"_ão i gua 1'mente n:_ot i ficadas as a:ut'orídãdes-federais,
e_staQua is,
metr_op_o] i tanas e
municip_ais 1ntete_SS_adaS_. - P'ara
o -fim de assegurar "ã obserVãncia das diretrize_s.,_ a que se
r~fere o § ~R
-

~:~-~-~eA~ ~~r~!~-~=ç~;~l goF~~-r~~
feitas:

I - di retãfrief,te ~
quando·
~
-

RrPP~ietários~

dos;

aos

con~~~l-

II - diretamente aos Prgãos
e ~nt i'çiades ---me~:c-1 _p!la'dos
no
paragrafo anter1or, na pessoa
de_seus dirige~tes;
III - em qualquer caso·.~ por
meio de pubHcação ·· n6 Diário
Oficial da União e nos dos estados, nos quais estiver compreehd i do o ·espaço ~ f í s 1c;!=)
analisar.
-

a

7838
§
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q~e

se refere este artigo, constarão diretrizes gerais provis6ri as para us_o e oc._upãção do
espaço físico,
durante õ período das pesquisas,
1 evantamentos__.
gS~.

Al"'t.

estud_os e

Os efej :tos das nqt i.'7

ficações_~essarão:

I - na

data da publicação da

resol u-r;ão do CNTur, nos

casos

de pronunciamento negativo;

I I - 180 Ceemo·_ e o i tent.a_)
dias após a publicação da no~
tificação no·_01âr'io Oficial da
União, na ausência de pronunciamento do CNTur, dentro desse prazo;
III
360 Jtrezentos e sessenta) dias após a publica~o
da
notifica9ão
no Diário

Oficia 1 da

unl ao,

caso. não

se

tenha efetivaQo. até ~ntão, ~
declaração Qe Area Especial 9u
de
Loca 1
de
Interesse
Turístico.
Art.

10. A_Embrátu_r fica aua firmar os convênios
e c_o_ntra tos que se fizerem
necessári o_s__ à realização das
pesquisas, estudos e levantamentos a que se refere _o art-.
7"
to~izada

CAPÍTULO II
de

Das Áreas Especiais
Interesse Turfstico

Art,
11 ,
As Áreas Especiais
de Interesse Turístico _serão
instituídas por deCreto do Poder Executivo, rned_i ante_ proposta ~o CNTur, para fins de
elabora-ção e execução de planos e programas destinados a:
I -promover _o desenvo_lvímento turístico;

II

- asse-gurar a preservação
e
valor:i:zaç?o do_ património
cultural e __ natural;
III ~estabelecer normas
us_o e. ocupação do so-l o;

de

IV - orientar a alocação de
recursos
e
incentivos
necessários . a atender j;!.OS_- objetivos e diretr1zes da pr~sente lei.
Art.
12.
As Áreas Especiais
de Interesse Turisttco serão
classificadas
nas seguintes
categorias:

b) existência
de
infraestrutura turístiCa e urbana
satisfatória. ou poss1bi11dade
de sua imp1ementã~ão;
_
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do~ planos_ e programas. __ os_ 6rgãõs e entidades enumeraáõs
nos incisos II a VI, .do ar"t·:
5"', que tiverem interesSe direta na área.

c) necessidade da realização
de planos e projetas de pre§
2"'
prazo referido no i nservação ou recuperação dos - c 1 so I I I poderá ser prOr-r'ogaJocai_s_ de interesse turfst1co do.~ a .:j_ufzo do_Poder ExecUtine~lâs inCluídos_;
·
·
vo, -ate perfazer o_ Jimlte
máximo de 2 (dois) anos, cond) rea l_i zaç~o presente ou i- tados da data de publicaçãQ do
minente de obras públicas ~ou _decret_o _que instituir a Area
privadaS.
que per mi ta:m o_u as.:. Especial
de
Interesse
segurern o acesso à área, ou a Turfstiço._
_,,;
criação __ da
infra-estrutura
§ ~~ Respeitados o prazo prem~ncionada ~a alínea b;
visto no ato dec1arat6rio --e
e)_ ç:;onveniêl1cia de prevenir suas eventuais prorro:gaçõeS,
ou çorr-iQir even_tuãis distor- confor~e.o parágrafo anteriOr,
ções do uso do so 1 o, causadas com~ete ao CNTur aprov~r os
pe 1 a r-ea 1 i zação presente __ oU planos
e
programas
ali
·
iminente _de obras públicas ou referidos.
privadas. oU pelo parcelamento
§ - 4S1-_ o_ -deC\.irSO- doS prazos
e ocupação do so·l o·.-previstos nos parágrafos_ ant-eII -De
Re_serva: áreas de riores,
sem__ que os planos e
elev~da po-~encial idade
turis- programas te1:1ham si do __ . aprovat.i ca, cuj_o_ apf-ovei tamento deva dds - p·eTo --·--cNTur. importará na
-ficar na dePensJência:
çaducidade da Oeclara~ão · Ce
Area
Especial de Ihteresse
a). da implantação dos e_quipa- T~rfstico.
mentos
de
ínfra-estrutura
-i n:di spensà;yei}:i ;_'
Art. 14. A s_upervisão da elaboração e da implementação dos
b) da efetivação -de medidas planos --e pro_~ ramas caberá a
que asse~urem a preservação do uma Comissão Tecnica de Acomequilfbr1o ambienta,l e a pro- pánhamento~
constitUída
de
· · ·· --te_Çã,_o ao património cultural e repreSentantes:natural ali existentes;
I - -da_ Embratur_-_; __
c) de providências que pe-rmitam regular, de maneira compaI I - dos demais 6r·i;Jãos "e entível com a alinea precedente. t l·dades referi dos no ar_t, _ SSI,
os fluxos de turistas e visi- com i nte~esse di r_et_?_o_n_e, área;
tantes, e as atividades, -obras
e serviços permissíveis.
II! --dos governos estaduais
e municipais interessados, e
~Art .- :-1_3~~ Do
que- detl-af'ar da -respectiva região metropo.Area Espec;a-1 de Interesse Tu- l i ta na. quando ror p _caso'. ~
rfst·jc_o,
_ ·_da
Categor-ia
Art.
15. constarão ob_ri gatoPr'iqritá.r1a, constarão:
riamente
dos
planos
e
programas_:_
~-seus limi:te~:

--o

ato-

II
- as
principais características que lhe conferir-em
potencial i_d~de turística;

I-II - o praz_o de .for'ttfu1ação
dos .Planos e programas que
nela devam ser executados e os
6rgãos e entidades federais
por eles responsáveis;
IV - as-diret'rizes gerais de
uso_ e ocupação do. soJo que __ deV.:tm __ vigorar até· ·a aprovação
dos planos e pr-ogramas. observada a compe·téncia específica
do~ órgãos e entidades mencionados no art, - 5_"';

I --Prioritárias: áreas
d~
alta potencia1id.~de turfstica.
que devam ou possam ser objeto
de planos e programas de desenvolvimento
turfstico. em
virtude _de:__ __
-

V ~-as--a-tividades,
obra_s e
serViços permr·ssiveis, vedados
ou sujeitps a parecer prévio,
até _a__ aprovação dos p 1 anos e
programas, observado o disposto_ rio- jn_ciSo ãnterfor guanto à
competência- dóS órQaoS ali
menc1 onados.
·
·
--

a) ocorrência ou .iminência de
expressivos fluxos de tur.istas
e visitantes;

§_ 1,g,
lncluir-se-ão entre os
responsaveis pela elãboração

I - a~ normas que _devam ser
observadas. a c r i_tér-1 O dos -orgãos -referidõs no-S inciso·s-' II
a VI. do art. 5.2, sob cuja jurisdição estiverem. a fim de
a:ssegurár a ~)reservação,
restauração, recuperação ou valor í zayao, conforme o C;;ISO, -· do
patr1mônio cultur_a1 ou natural
existente, e dos aspectos sociaiS qüe 1he forem -próprios;
II - diretrizes de OesenVol~
vimento urbano e de o.cupa,çãO
do solo, condicionadas aos objetivos enumerados. no inciso
anterior e aoS planos de desenvolvimento urbano e metropolitano gue tenham sido aprovadOs pelos órgãos federais
cbmpetent17s;
·

III - indiCaÇão de recursos e
fontes de fi nancj am~nto dispaníveis para implementação dos
mesmos planos e programas.
Art,
16 .__ Os planos e programas aprovados serão encaminha-
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dos

aos

órgãos

e

entidades

competentes Rara sua implementação, nos nfveis federal, es-

tac::tua 1,
metropolita no
municipal.

e

.Art.
17. Do ato que declarar
Area Especial de Interesse Turístico, da categoria de re-

serva, constarão:

I --seus limites:
II

-

as

principais caracte-

rísticas que lhe conf~-írem
potencialidade turfstica;
Ili - os

órgãos

e entidades
da
pradessas caracter i st-f-

que devam participar
sel"'vac;ão

cas;

IV - as diretrizes gerais de
uso e ocupação do solo e e~

econômica, qve devam
prevalecer enquanto a Area Esploração

pecial
estiver classificada
como de reserva,
observada a
responsabilidade estabelecida
por força da legislação federal
de proteção_ dos bens culturais e naturais;

V- atividades, obras e serviços permissíveis, vedados ou
SUJeitos a parecer prévlo.
Parágrafo único. Os órgãos e
entidades federais, estaduais.
metropo1itanos
e municipais
coordenar-se-ão com a Embratur
e com os órgãos mencionados no
inciso I I I deste artigo, sempre que seus proj e tos_, qua 1quer que seja sua natureza,
possam implicar_ e~ alteração
das·característiças referidas
no inciso II deste artigo.
CAPÍTULO Ill

Dos L.oca i s de
Interesse Turistico
Art·.
18.
Os 1oca is de 1 nteresse turístico se.rão 'inst.itufdos por resolução do CNTur,
mediante proposta da Embratur
para fins de disciplina de seu
uso e ocupação, preservação,
proteção e ambíentação.
Art. 19. As resoluções do
CNTur, que declararem locais
de
interesse
turístico,
indicarão:

torizada, a destruição, a desfiguração, ou o ·desv i r"tuamento
de
sua feição original. no
Da Ação dos Estados
todo ou em pa~te, das Areas
e Munlcfpios
Especiais de t'nteresse TurísArt. 20. A Embratur fica au- t ;-e-o. -OU dos Loca is de Interestorizada a firmar os convênios se Turístico-. sujeifain o- in-frator
às
seguintés
que se fizerem necessários, pena
1 idades :
com- os governos estaduais e
municipa~s interessados, para:
I -multa de valQr equjvalena
até
mi 1
Ob_r i gações
I - execução. nos respectivos te
Reajustáveis
do Tesouro Nacioterritórios, e no que for de
sua competência, desta- lei ou -nal ORTN; .
.
dos atos normativos dela deII -- in-t'er-di(jão. de atfviçiade
correntes;
ou de ut.i 1izaçao incompatível
I I --:e1aboração e
execu_ção çom os usos permissíveis das
d_os planos e programas a que Areas Especiais de In~eresse
se -referem os __ ar_t__. 1;:! e se- Tur.fsticq_ ou dos Locais de fnteresse Tu r f st iÇo_; - ·
g_ui ntes;
IIl -embargo de obra;
III - compatibi..lizaçáo de sua
ação, respeitando-se as res_IV - obrigaÇão de reparar os
pectiyas esferas de competênc1a --e--os interesses pecu: ia·res da_nos qL.!e houver causaçlo .i.. restaurar
o que houver danl~ica
do Estado, dos-municípios e:d_a
do~ reconstituir 9 gue
houver
região
inetr_opo~ i ta na
alterado _ou desfjgurado;
interessados.
-,Parágrafo úh í co. _A _Embra tu r
v -- ""': --,d_emo1 i ção de ç,onstruçã.o
fiCa também autorizada a fir- ou remoção de Q_p_f~?to- __que i nmar convênios com órgãos e en- terfira com os entornes de
tidades federais, estaduais. proteção._e amb{entaçªo do . i.ometropolitanas
~
municipais cal de Interesse Tur1stico-.
visando à preservação do pa-trimónio cu_Ltu_ra_l .e .natural,
Art. 25. -AS perie li dades. f7eerfa~o
sempre com a participação do ridas
no a_rtigo anterior_
Instituto do _P_atr-imóni.o Histó- aplicadas pela_Embrãtur.
rico e
Artístico
Nacional
-IPHAN, respeita do .P di.sposto
§ 1~ As penalidades dos incino art. 6~. § 1~
sos II a_ v, do art. 24, poderão ser· aplicadas ~umulativa
Art. 21. Poderão ser insti- mente corn a do i ncí_so .I .
tuídas Areas Especiais de Inter-esse Turístico e, Locais de
§ 2.n_ Caberá recurs-o aà CNTur:
rnteresse Turí_st i co, comp 1 e~
m_entarmente, a nivel_ es:tadual,
I
ex 0fficio, nos _casos de
metropolitano- ou
mun_icipal, multa de valor superior a 100
nos termos da legislação pró- (cem Obrigações Reajustávejs
pria, observadas as diretrizes do TesoUro· Nacional - _ORTN);
fixadas na pr-esente 1~1.
CAPÍTULO !V

5

Art. 22. Declarados, a ni'vel
II
voluntário, sem efeito
federa 1 , Area Espec-1 a 1 de I n- suspensivo, na fOrma e nos
teresse Turístico, ou Local de prazos a serem determinados
Interesse Turístico,- os órgãos por resolução _do CNTur, nos
e
entidades mencionados no de_ma is casos ..
art. 5~ prestarão toda a asS1sténcia necessária aos go§ 3.rl NoS cas_os dé bens Cu1 tuver-nos.estad~ais e
municipais
interessados, para compatibi- rais e naturais S9b -a __ pr_ot-eção
_1 i z.ação de sua_ 1 egi s 1 ação
com do IPHAN, do IBDF e da SEMA,
as diretriies, planos-e pro- ap_l_'Í car-se-ão as _ pena 1 í dades
gramas decorrentes da presente cons~ãntes da respectiva 1e_1 e i . _
·
Q]::::nação específi_ca.,
.:

_ ~rt. 23. A Embratur e os órgaos, entidades e agências federais Que tenham programas de
apoio à atividade turistica
l i - os entornes de proteção darão prioridade, na concessão
e ambientação;
de quaisquer estímulos fiscais
ou financeiros, aos estados e
III - os principais aspectos municípíos que hajam compatfe características do local;
bflizãdo sua legislação com a
presen~e lei, e aos empreendi!V - as normas gerais de uso mentos neles local1zados.
e ocupação do- local, destinados a preservar aqueles aspecCA-PÍTULO V
tos e características, a com
eles harmonizar as edificações
Penalidades
e construções, e a propiciar a
Art. 24. Além da ação penal.
ocupação e o uso do local de
cabfve1, a modificação não auforma com eles compatível .
I - seus limites;
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Àrt. 26. Aplicad_as __ as_péfiãlídades dos incisos II a V. do
art.-24, a Embratur comunicará
o--fato à _autoridade competente,_' reqUes_itã.nãb_ dést.a as _provfdê'hcias nect::.,S'sáriBS,
iric1usive meiOs jL,faicia-;s ou:Pol icàj s! se_ for o caso, para efetfvar a tnedidã.
---Art. 27. QUando o infrator
Tçr pessoa jur1dica, as pescas
f1sicas_ que, de qualquer forma, houverem concqrt_i do pa_ra a
prática do_ato puníve-l ·na_ forma da· presente 1 e i , ficam -;-
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gualmente sujeitas às penalidades do art.- 24, inciso I.
Art. 28. O produto dãS -mu 1 tas
constituirá renda própria do
órgão que houver aplicado a
penalidade.
CAPÍTULO VI

Disposições Finais
Art.

29. Dos instrumentos de

ali~nação

de imóveis situados
em Areas Espec_iais -de Interes-

se Turlstico, -·ou em Locais de
Interesse Turfstico, constará
obrigatoriamente, sob pena de
nulidade, o respectivo ato declaratório, ainda que por meio
de referência.

Art.

30. Os órgãos é-

e~ntidã.

des da administração direta ou
i ndi reta·.
federa 1. estadua 1 ,

metropolitana

ou

municipal,

compatibilizarão
os planos,
programas e pr_oj e tos de i nves-

que

tim~ntos.

devam realizar

em Areas Especiais de Interes~
se TuríStico ou· em Locais de
Interesse Tu r fst fc6;
co_m _ os
dispositivos e
diretrizes da
presente ou dela decorrentes.
Parágrafo único. A aprovação
de planos e projetas submetid_os aos órgãos,
ent i dade_s e
agências governamentais, e que
devam realizar-se em Areas Especiais de Interesse Turístico,
ou em Locais de Interesse
Turistico, ser-á condicionada à
verificação
da conformidade
dos referidos planos e projetas com as diretrizes da presente lei e com os atas dela
decorrentes.
Art·. 31. O art. 2;g_, dá Le-i n>::
4 . 131 , de- 1 O de setembro de
1962, passa·a Vigorar acrescido do inciso seguinte~
"Art , 2.1<- , , , , . , , , , . , .

•-r-~

,

VIII
a
utilizaçãO de
áreas, locais ou bens que,
por suas caracteristicas,
sejam apropria dos ao __ desenvolvimento
-de atividades
turísticas."
Art. 32. A Embra tu r pr_omoverá
as desapropriações e servidões
administrativas
decretadas
peJo Poder Executivo, com fundamento
no
interesse
turis-t1co.
Art. 33. o§ 1~ do art. 1~ da
Le i nk 4 . 71 7. de 29 de junho
de 1965. passa a ter a seguinte redação: _
"Art.

1~

§ 1Q Consideram-se patri-

mónio público para -os fins
referidos neste artigo, os
bens e
direitos de velar
económico, -artfstico. estético.
histórico
ou
turistico."

Art. 34. o art. 5~, da Lei n~
4.717, de 29 de junho de 1965,
passa a
vi~orar acrescido do
seguinte paragrafo:
11

Art. 5.2. . . . . . . . . . . . • . . _, .

§
4~ Na defesa do patrimôn_io público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. "

Art-.
3.5.
O Poder Executivo
regulamentará a
presente lei
no praz_o de 180 (cento e o itenta) dias, a contar da data
de sua publicação.
Art.
36.
A presente
1e i
entrará em vigor
na data de
sua pub 1 1 caçá o.
Art. 37. Revogam-se as disp~
sições em contrário.
Brasflia
20 de dezembro de
1977; 1561 da Independência e
99.~::
da República.
-ERNESTO
GEISEL - Antônio Azeredo da
Silveira -Mário Henri~:~ue Si--
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e5taCelet::e COndiÇõeS-para-c
seu--funcionamento e fis~a
·lização; altera a reda~ão
do art. 18, do Decreto-Lei
nt1 1 ._439, de 30 de ctezembro
de 1975;
e
dá
outras
- prov 'i dênt: j as .
O Presidente_ da República,
faço saber que _o Congresso Nacional decreta e e.u sanei ano a
seguinte lei:
Art.
1.~::.
Somente poderão explorar serviços -türístiCQ,
ho
Pa fs,
âs __ empresas regi straaas
na Emp"rE~sa _Brasile-ira de Turismo - EMBRATUR.
Art. 2~ Consideram-se serviÇo
turísticos, para os fins desta
lei,
os que sob c_ondições_ especiais, definidas pelo_ ~oder
Exeç_kl_t_~vp. _$ej am prestado por;

mosen- Alysson Paultnellf
Ney Braga - Angelo Calmon de
Sá João Paulo dos
Reis
I - hotéis, albergues, pousaVelloso.
das, hospedarias, hotéis e ou-

tros me i o-s de hospedagem de
DECRETO-LEI n~ 2.294,
turismo;
OE 21 OE NOVEMBRO DE 1980
Dispõe sobre o exercício II - restaurantes de tur1smo;
_a exp 1oração de a t i v i dades
e serviços turísticos e dá I I I
acampamentos
outras provtdênctas.
turfstlco (c~mpings);
- ---

-

O Presidente d_a Repúbl fCa, no
IV ~-- agênc_i as ~~ turismo;
uso da atribuição que lhe confere o art.
55, i tem I I , da
V - transportadoras turístiConst,i tu i ção_, decreta:
cas;Art.
1~ São livres, no Pais,
o exerc;:fçio e a exploração de
atividades a serv1ços turístlcq~. salvo quanto
às obrigaç_ões
tributários e às normaS
rriuni_c;:-ipafs para a
edificação
de hotéis.
Parágrafo unico. ·A liberdade
de empreendimento não exclui a
fisCalização prevista em lei a
observância
de
padrões
aplicáveis às categorias em
que forem_ classificados tais
serviços e atividades.
Art.
2~ Este decreto-lei entra em vigor na dat~ de _sua
publ i cac;ão.
Art.
3~ Revogam-se as dispo_siç5es em contrário, especialmen~e
a alínea c
do art. s~
ôo Decreto-Lei n:Q. 55, de 18 de
novembro de 1966, o art. 1~ e
os itens II e II! do art.
3k
da
Lei
n~ 6.505,de 13 de dezembro de 1977.
Brasília
de novembro dé
21
i986; 165 1 da
Inpendênçia e
93Q da República. - UOSE SAR__NEY
-~.José
Hugo
castelo

Branco.

LEI

N~

6.505,

DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977

VI
empresas que prés-terri
serviços aos turistas e
via-jantes-, OU a oUtras atividades
turisticas;
VII
outras entidades que
tenham regularmente atividades
reconhecidas pelô P"oder Exe·êutivo como de interesse para o
turismo.
§ -1 .ll; -Entre Os me i os de- hospedagem referidos no inciso I,
deste a.rtiQo.· incluem~-~.-e--os_
"hotéis-residência" e
estabelecimentos similares.

§
2.ll; Para fins de aplicação
da legislação referente a
incentivos.
benefícios e condições gerais de funcionamento,
os
' 1 hotéis-r~sidência"
equiparam-se
a
hOtéis
de
turismo.
§ 3A Excluf-se do disposto no
parágrafo anterior a ajuda financeira da Embratur, ressalvados, a
critério destã,
os
casos especiais em que o interesse público a justifique.
§
4~ o disposto neste artigo
não_ se aplti ca às empresas de
transporte aéreo.
-

:-Art. _3~ _Fica o Poder Execut i-

Disp5e sobre as ativida- vo autorizado a regulamentar
des e serviços turísticos, as atividades das empresas a
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oue se refere o art.

2-.a

e

a

definir:

---os di rei tos, prerrogat 1vas,

obr-; gações e

responsab 1 -

lidadas das empresas que exerçam atividades turis_ticas, em
suas relações recíprocas, e
com usuários doS serviços oferecidos;
II -as condições e requisitos operacionais,
técnicos _e
financeiros exigíveis pararegistro e funcionamento das empresas;
III

~

os serviços permissí-

veis, obrigatórios ou exclusivos que as diferentes empresas
poderão prestar ao público:

IV -as designações, símbolos

e expressões de uso privativo,
facultatiyo ou obrigatório;

V ~ o processo e a competência para a aplicação 11 das penalidades a que ficarão sujeitas-as empresas ou pessoas,
por
ções
a_tos
vo_s,
ção:

infrigência das disposi~
da presente lei,
e dos
regu 1amentares e normat 1expedidos para sua execu-

VI- os-limites de pre9os dos
serviços e da remuneraçao aos
agenc1adores e intermediários;
VII
as informações, estatísticas, relatórios e demonstrações financeiras e patrimoniais, quando pedidos, que de~
verão ser apresentados à Embratur e os critérios para sua
padronização e publicidade.

Art. 4~ O art. 18 do DecretoLei n~ 1 .439, de-30 de dezembro de 1975, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art.
18.
Os empreend!mentos
turisticos _.serao
classificados pela Embratur
em categorias de conforto,
serviços e preços, segundo
padrões
definidos
pelo
CNTur,
por
proposta da
Embratur.
§
1~ A Embratur·exercerá
permanente controle sobre
os empreendimentos turfsti~
cos mencionados nest~ artigo,
a
fim' de verificar a
observância
dos
padrões
aplicáveis às categorias em
que
estiverem
classificados.
§
2~
A não obserVância,
pelo emp~eendimento turfstico.
dos padrões de classificação
aplicáveis
importará em:

'houverem sido concedidos à
-emPresa titular do empreendimento.
em virtude da aprovação do respectivo projeto, ou do seu registro na
Embretur.
§
3~
.o Poder Executivo
---regulará a forma e o processo
para aplicação do
disposto no inc1so II,
do
-parágrafo precedente, e os
casos em que poderá ser
suspenso o desembolso de
parcelas
correspondentes
--aos estímulos previstos nos
incisos l, II e IV do "art.
3"-

§
4~ Os estabelecimentos
hoteleiros ficam obrigados
dar conhecimento, aos
hó.spedes, dos serviços que
se encontrem incluídos no
-preço das diárias.

a

Art.
5~ o não-cumprimento deobrigações contratadaS pelas
empresas de·- que tra:ta esta
1~1. e a inf~ingincia de
dispositivos legais e dos ates
reguladores ou normativos baixados para sua execução_, sujeitarão çs infra~orª~ às penalidades seguintes:
I - advertência por escrito;

II
multa de valor eqU1valente a até 500 (quinhentas)
Obri_ºações Reajustáveis do TesOUro Nacional ORTN;
-III
suspensão ou cancelamento do registro;
IV
i nterd 1 Ção do
1 oca 1 ,
vefculo,
estabelecimento
oü
ati.vtdade.

§ ,~As pessoas físicas qUe,
de qualquer forma, hajam con•
corrid_o para a prática do ato
punível, ficam sujeitos à penalidade do inciso II.
§ 2,g_ Caberá recurso ao CNTur;

I
ex of{fciO -. no caso de
multa de valor_ superi-or~a _100
(cem) _ Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional ORTN;
I-I
___volu_ntári o, com efeito
suspensivo,
na forma -e nos
prazos que forem determinados
em- resOlução
normativa
do
CNTur, nos demais casos.
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por intermédio de
ehtidadés pQblícas.

órgãos ou

Art.
a~
As empresas em que
exerçam atividades tu~ísticas
f 1 carão
suje; tas a reg_i me especial de controle e
fiscalização_,,_ nos termos de, a raspei to-. di puser o CNTur em reso1uçã.o normativa.
Art. -9~ As multas a que se
refere esta lei serão impostas
pela Embratur e recolhidas ao
Tesouro Nacional, como receita
eventual _da União. - ·
Art.
:10. -O Poder Executivo
regulamentará a presente lei
no prazo de 90 (noventa} dias.
Art.
11. __ Esta lei entrarã-em
vigor
na
data
da
sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília
13 de dezembro de
1977; 156~ da Inependência e
da República.
ERNESTO

89~

GEISEL -·Angelo Calmcn de
DECRETO-LEI

N~

Sá.

1 .430_

DE 30 DE DEZEMBRO DE 191-5,

-Dl sP,õe sObre a -conceSsão
dé incentivos fiscais e outros estfmulos à atfvidade
turfsttca nacional, altera
disposições dos Decretos-

Lei nQs 1.376, de 12 de dezembro de 1974 e 1.338, de
28 de julho de 1974, e dá

outras_ providências.·

o Presidente da República, no
uso da atribuição que lhe confere o art.
55, item II, da
Constituição, decreta:
CAPÍTULO 1

Definições e

~rirycipios

Gerais

Art. ___ 1~ o Governo Federal
estimulará as ativ-idades turísticas,
na forma e com os
recursos
_previstos
neste
Decreto-Lei,
no de n~ 1 .376,
de 12 de dezembro de 1974, e
na-s
demais
normas
1 ega is
pértinêntes:

Parág-rafo único. Para fins de
aplicaÇão dos dispositivos do
presente Decreto-Lei. do de nA
Art.
6~ APl_icadas as penan1 . 376. de- 1 2 de dezembro de
dades a que se referem os in- 1974 e demais normas legais
cisos III e IV, do art. 5~. a pertinentes,
considerar-se-ão
Embratur comunicará o fato ·à atividades turísticas os emautor1Qade competente, requi -- preendimentos, obras e serviSitando
as
providências ços de finalidade ou interesse
necessárias,
inclusive meios turístico, que assim vierem a
jud1ciais ou policiais, se for ser
deftnidos em resolução
o
caso,
para
efetivar a normativa do Consélho Nacional
de Turismo- CNTur.
medi_da.

I - perda ou rebaixamento
da classificação do estabe_ Art.
7~
Para os fins Çesta
lec1mento;
lei, a Embratur exercera os
II -perda, no todo ou em poderes de_ fiscalização confeparte, dos benefícios que rfdós à União, dfretamente ou

Art. 2~ Somente poderão gozar
dos estímulos a que se refere
o
preSente
decreto-lei
as
empresas:
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constituídas no Brasil,
de acordo com a Lei
brasilei~

r a;

II

regist-radas na Empresa

Brasileira de Tu_rfsmo- EMBRA-

na forma e Segundo·- os
processos estabelecido~_ por

TUR,

esta,

de- conforrni da de com os

pri~cípios

pelo CNTur.
III

e

normas

_baixadas

-com màforia dê cãpltal

com pleno direito de voto per-

tencente a pessoas físicas-re-

sidentes

e

d_omici 1 i adas

no

Pais, e/ou a pessoas jur-ídfcas
nacionais, as quais, por sua
vez, preencham os mesmos requisitos acima renumerados.
CAPÍTULO II

Dos Incentivos Aplicáveis
ao Turismo
Art. 3~ As atividades turísticas referidas no parágrafo

único, do art. 1,Q e que satisfaçam as condições do e,rt. ~-~~

poderão

gozar

est lmul os:

dos

seguintes

I - aplicação de ~ecursos dos
fundos de investimentos instituídos _pelo -Decreto-Lei ntt
1 . 376, de 1 :2 O e
de~embro
de

1974;

~ ~

ll - ap1 i cação· ·'de ~ecursos do
Fundo Gera 1 dê: Tu r i Stnb- ..;...- FUNGE"TUR,
refer-i dos no "C Cap f tu 1 o
III, deste decre~o~1ei;
I I l
-.... redução do imposto sobre a ~enda e adlcionais não
restituíveis,
na -forma- dos
arts. 4t~., s.rt e st~.:

IV - ffnanciamento pelos estabeleci mentes-- of i cf a is
de
crédito, de acordo cOm as normas adotadas pe 1 os me_smos.
Parágrafo ú.oi co--:- ·-As ·-sjjbs-cr i ...
ções de aç6es ou ·quotas. decorrentes da aplicação dos recursos mencionados nos incisos
I e f.I, serão limitadas a 50%
(cinqüenta por cento) do valor
doo empreendimento-beneficiado,
podendo ·esse percentual- ser
elevado- para até 75% (setenta
e c_; nco por ·cento) , por resolução do Conselho Nacional de.
Turismo - CNTur, observadas as
condições de prioridad.e e excepcionalidade
estabe1eGidas
pelo Poder Executivo. -

a partir da data da conclusão
das obras, segundo forma, con-dições e critérios de prioridades estabelecidos pelo Poder
Executivo.
·§
1~ Os benefÍClOS previstos
neste arti~o serão concedidos
empresa titular do projeto
·a-provado e, no caso· de empresa
çom vár_io_s ·estabelecimentos,
aplicar-se~ão
exclusivamente
a-os ·resu 1 t_ados auferi dos por
aquele a que se referir o projeto.-- ob~iE~rvadas as normas que
vierem a ser baixadas pelO Mir"f'iSté-rto ·aa Fazenda.
~

ii)
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§ 2-'< Somente serão consideradas melhorias operacionaiS a~
qué1as
que, aprovadas pelo
Conselho Nacional de TurismoCNTur-. --traduzam; comr::;rovadamente, despesas de capital,
sem ífhplTCãrém· etiCanipl fação dó
empreendiriieht_o.
-§
3Q Ápliéa-se ao benefício
previsto neste artigo o disposto nos§§ :2~ e 3Q, do art.
4 ... , deste· decreto-lei.

Art. 7~ o beneffcio- das reCuções de que 2 tratam os arts.
4-'<,
5 ... e 6
será concedido às
empresas que, voluntariamente,
depusitem em dinheiro,-a Créditó~ao fungetur,
quantia _determi hãda ·por própõSta da -Embratur, aprovada p~1o Conselho
Nacional de-Turismo- CNTur. -

§
2t~. o valor da redução prevista neste artlgo deverá ser
incorporado ao capital social
da empresa beneficiada, no exercfcio seguinte àquele em
que tenha sido gozado o beneParágràfo único. DecOrr-ido o
fício, para ser aplicado dire_- pra~Q de cinco anos, a partir
tamente em atividade turísti- da data de cada depç)S_i tO, as
CI:o, · isenta esta incorporação,
quantias córrespondentes·Podee a di~tribuição de aç5es ou rao ser levani;.a-aas pêla.S _emquotas _delQ resultante, do pa- presas depositantes,· acres C· igamento· de Qua 1 squer tr 1butos das -dos j t,Jros Que forem fi Xçf::-federa is, pe_l a empresa e pe 1 as dos pe 1 o Canse lho Nac i o na 1_.
pessoas ffsicas e jurfdicas,
tjtulares,
sócias
ou _ Art. 8.Q __ b Conselho Nacfonal
acionistas.
de T_uri smo - CNT_u_r, por proposta da Embratur, poderá res}:r i nt]} ·r a dé_term; naaas -regiões
§
3~ Ã fa 1 ta de integra 1 i za-ou areas, --ou à ·certas catego-:ção do capital da pessoa juri~ rias ou espécies de empreendidica não 1mped1rá a cap1tali- mentos. os beneffcios de que
4ação prevista no paráQ~afo tratam os arts. 4~, 5-'<. e 6 2 _ anterior.
---Art. 9~ As pessoas jurídicas
Art·. -s~ o disp6sto no arti~o registradas-- no_- cadastr_o Gerê}.l
anterior. poderá se-r aplicado de Contribuintes poderão deduacs empreendimentos que 'sofre- zir, do imposto Sobre ã renda
rem !lt;'IP1-1~c;ão-~ Se --~a~isf'eftos e adicionais não réStituíVeis
os crlterlos e condlçoes esta- que deva,m pa~ar, para _inVeStibelecidos pelo Poder Executi- menta em proJeto-de ãtividad~S
-vo,
inclusive quanto ao esca- turísticas,·
T-efei"-idás
nQ
lOnamento do beneficio. segun- parágrafo -úniCo do art. 1_.rt,
do a relação entre o- ·custo da desde que aprovados pelo Conampliação-e o valor total do selho Nacional de Turismo empreendimento.
CNTúr, com parecer fundamentado da Empresa Brasileira de
ParáQrajo único-. Apl icã-se ao Turismo - EMBRATUR, o percenbenef 1 c i o- prev-i ~to neste_ art i_- tua 1 previsto no a:rt. i 1 , i ngo o di_sposto nos §§ 1P.., 2~ _e c-i 50 ! I ,
do Decreto- Lé i
nA
3~ do art. 4t~., deste
decreto- -1 • 376. de 12 de dezembro de
1é i .

--

-=:,-

-

Art. -s;q As empresas quê poSsuam hotéis com ~elo menos 5
(cinco) anos de efet_ivo funcionamento, e que não se tenham- -benefici"ado dos incentf~
vos estabelecídos nos arts. :2.Q.
e 3 2 do Decreto~Lei n 2 1.191,
d~ 27 de-- outubro de 1971 ,
poderão, até o exê~cício~firiénArt. 4 2 Os hotéis e outros cairo-de 1978, pigar com reduempreendimentos turisticQS de- ç~o ... ~de -·até 7ó% (setenta por
finidos .pelO Poder Executivo, cento), o_~mpostó de Renda· e
em construção, ou~que venham a adicionais nao restituíveis.
ser construidos, conforme pro~
,
Jetos aprovados até 31 de de.;
~
fA A fim de gozar da reduzembro~---de
1985 pelo Conselho çao preVista neste artigo,
a
Nacional de TurismoCNTur, e_mpresa deverá comprovar o empoderão gozar de redução de p~ego, em melhorias a·perãc'ioaté 70% (setenta por cento) do nais, no período base corresi~posto
sobre a renda e adi----pendente, de quantia ígual, ou
cionais não restituíveis, por superior aõ dobro do valor da
períodos -anuais sucessivos, reQução pretendida, em cada
at' o total de 10 (~ez) anos, SRérefcio.
--- --

1974.

Art. 10. A deQução_Rrevista
no artigo ante~iõr _?erá _ reco1 hí_da e. aplicada de acordO- com
aS disposfÇõés ~coMt"lâas
no
Decreto-Lei n~ 1 . 376, de 12 de
dezembro de 1974.
Art.
1i.-O inciso II do art.
11 do Decreto-Lei n.a 1__ • 376, de
1:2 _de dezembro de 1974;-pas-sa
a te:: a _s~gui n~~ redação_:
"It -~ Até-1~%· (doze por
centO), no_ exercfc1o . de
1976,
ano base de 1975,
para os projetas aprovados
pelo conseiho Nacional de
Turismo, percentagem
que
---poderá ser alterada para os
exercicios Sl.lbseqüerites."
Art. 12. A alfriea m dó-a"rtigo-- :2-'<, do
Decreto-Leí
rtt

-
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1 .338, de 28-7-74, passa_ a ter
a seguinte redação:.

_c)__. depósitos efetuactos a_ seu
c.r:edi t_o, na forma do arttgo
7!2,
deste d_ecreto~lei
pelas
11
m) Até o exercício fi- formas beneficiárias da lei
bene'f:jciárias
nanceiro de 1925,
tnclusf- pelas --ê~presas
ve,
subscrição de ações de "_da redlJçao _do I mposto __ de R~n
sociedades anónimas de-·· ca.- dá,- pr-evista riOs- artigos -~-~,
pital aberto,_ dediçadas a 5.~ e. s~ ..
empreendimentos tur1sticos
I I I- ~-:...":-quaisquer oütros_ d~ó
aprovados pelo CNTur - 20%.
sitos __de pessoas ff:Sicas ou
jurídicas,
realizados a seu
CAPÍTULO III
crédito;

Fundo Geral de Turismo

Art. 13. O Fundo Geral de Tu-

rismo. criado pelo artigO -·fi,
do Oecreto-Le_i
de outubro de

nll. 1 . 191, de 27
1971 ,
-pasSa--- a

reger-se pelo disposto no_
sente decreto_- lei.

•

p~e

Art.
14. Destina-se o Fungetur a prover recursos para o
financiarnento das atividades
turísticas
re~erida~- no
pará~rafo único, do artigo 1~.
e especialmente:
as de pequeno_ou médip
porte; as localizadas em áreas
prioritárias; _as de nível médios de confortO_ e ,sery_iç:o~. e
as de preços ou _:tç~ri fas medi_ o
de conforto e serviços_:
e- aS
de preços ou ta ri fãs i'nédios d_e
exploração:
II
- as dé propriedade ou 1_niciativa de pequenas e médias
empresas tu r i.st i Cas, cOmo tais
definidas pelo Conselho Naci9~
nal de Turismo - CNTur;
III
as de iniciativa das
auto~idades
locais,
mediante
corwer11 o com a Embratur, e_, _em
parti cu 1 ar as de_st f_riãpas _ ao
lazer
e/ou
hospedagem das
classes da população de menor
poder aquisitivo.

Parágrafo iífd co. Na definição
de pequena· e média empresa tu':"
rística,
o Conselho Naci_ona1
de Tlir i Smo - CNTur 1 evará em
conta, além das Características próprias da empresa, a capacidade financeira de seus
pr1nipais
acionistas
ou
sócios.
Art. 15. Constituirão o
Fu11getur:
os recursos que, de acordo com o Oisposto no parágrafo
1~ do artigo 7~. e inciso III,
do artigo 11, do Decreto-ke1
n~ 1191 tiverem sido ou devessem ser recolhidos aa Fungetur
até 31 de dezembro de 1975;
I

-

I I - a partir de 1A de janeiro de 1976;

7&43

pod_erá _ ser_ autorj zada pe1 o
Conselho NacJonal de Turismo CNTu~ _ aob
a. condição -de que,
por o'cas í ão .da respectiva_ conversão, a pos 1ção a_ci onára dp_s
fundos .e 6r-gãos se_ comporte
dentro_ dos 1 imites estabeiecidos nos prpj e tos apr-ovados.
observadas· as di spo:S 1 ções 1 e·gais espec.íf_icas relativas a
cada fundo;
-

V
o Conse.fho Nacional de
TurismO - _CNTur adotará por
proposta da Embratur, normas
qUe assegure~ a proteçáQ dos
interesses dos subscritos de
v
auxílios, doações. sub- aç:ões preferenci a_i_s o_U debênverlções, contribuições e e_m-. tures,
levando
em
conta,
préstjmos. d~ B:l1tidade$ ·púbLi- pri nc.i p~l mehte:
cas ou. privadas,
na-cionais,
internaciQnais
ou
a) -a -segurança do respectivo
estrangeiras.
. .
património;
Art-. 16. o fLiri.Cion'~:únentci e as
õPênfções · do FunQet_ur ,. Serão
b} -a-~ 1 i qu-i dez dos empreendiregu 1 adas
pelo
Co.nse_1 ho m~nto$;
Monetário Na c-i o na 1 , observados
-- ç) oS
Possíveis_ Conflitos de.
os seguintes princípios:
i nte_resses
entre
ti tu lares
I
~O
F-u-i1getur. será ger"l 0_0 (ilegível)
_e_
de
ações
pela Ehlbratur;
preferenciais_;

IV - rendimentos de_rivados d.t=
suas apl_ i cações;

r r__- a_ apl fcá.Ção dos !Seu-s _re- _ d} a cQntrataçãn de qua.is-qu-er
ç_ursos, observado o.. di spos_t_o _sery i ços qu aqui si çã6 de- - bens
n~a ar_t.i.go 17, Poderá ser fe1 ta
entre empresas ·ass_Q_C_i adas PU
por intermédio de agentes fi- coligadas;
nanc_e i r os;
- e) a dest i na~o" dos_ i__móvei s
ou·_bems_ construídos ou adquij ~~-bs~- -~~ -~~~~~~o cta~o~~~~~; ~~ r i dos- com_ recursos dos _fu.n·doS
apiicáveis às operações reali- e órgãos mencionados
neste
zadas· com recursos do Fungetur a_rt i_go; --as autoridades competentes le-f) a tr2!;nsferênc1a de contr·ovarão em conta __ a,_s f_i na 1 1 dad_es
1e
ac-i onãri o
das
empresas
soCiãis do. mesmo fundo.
bene'ff c i á_ri as..;
-~APfTULO. IV

Qa Aplicação dos Estímulos
Art.'-17.
Na aplicação dos
diSpositivos
do
presente
de~reto-lei
e demais normas
1 'ega is pertinentes' ôs
ór"gãos
cfa atfrilíh'f st_ração di reta ou i ndi.reta__ da.J.Jniao, os fundQS por
ela adrnin-narados. e ·as fundações· j ns) i tuf.das ..Qel o Gdvér.ho
'Federa 1_, observarão as _segui ntê$_ :c:{_i refr i ZI:!S:
·
.I __ a. participação societária

far-se-á, em princípio, sob a
.f'orma de ações preferenciais;

I.I
_a·- subscrição d_e ações
Ordinárias será admitida na
forrnp, extef"IS!.o, va 1 o r per_cen1;ua l e c i.rcunstânc.i as aceitos
Q:e 1 a Embra tyr -~ aprovado_s_ pe 1 o
qonselho Nacio~"al de Jur-is~o
CNTur;

recursos proyenientes de
dotações orçamentárias da união, e que lhe forem especificamente destin@dos;

\III
os C''_sembplso_s ser.ão
realizadQs d~ forma a conservar tanto quanto possível. a
prl-oporcí o na 1 i daçje .entre recurso's própr-ic;., 1ncentivos e finahciamentos constantes
dos
prqjeto_s aprovadOs;

b) recursos dQ orçamento da
.... Embratur que lhe forem
especificamente destinados;

IV
res

a)

Dezembro de 1990

- A aquisição_ de debêntu_::convers_fvei s
em
ações

e) a manUtenção de c~acida'de
tecnfca Know-how própria
ou
contratada;
_h)_ a -contratação de servic;o
ou admi ni.stração d_e empresas
ou_~estabel_eci memtos b_ehefi c_i árias.
IV
·as - -ações subs_cr i tas,
quando pref.erenc.i a 1 s:

a) terão participação integral nos resultados das operações da s·oci edade ou empreendimento bel1eficiários, em paridade
com
as
ações
ord_inári a_s, seja _qual
for a
forma de distribuição dos referidos resultado~:
b) concorrerão em igualdade
de contfi _ções com as
ações
ord i nã:r 'i as, ·na ca)j "i tá 1 i zação
de 1 ucros_, res_er-vas, e quaisque·r
ou_tr_os
v a l_ores
capitalizáveis.

Art_.._ 18. O_s empreendi mentes
turísticos ·serã-o cl-assificados
pela. EmbratUr -em catego~ias
de conforte:- e ·serviço-,-def1nidas pe 1 o COns.eJ h o Na,c i o na 1 àe
Tu r i SJTlO - CNTur_, por proposta
da Embrat_ur.
,

Dezembro de 1990
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§ 1~ A Embratur exercerá permanente cont~ole sobre os em-

preendimentos

turfsticos men-

cionados neste artigo,
a fim
de verificar a manutenção dos

padrões de classificação.
§ 2~ A não-manutenção de tais

padrões implicará em perda da
categoria na qual o estabelecimento estiver classificado,
e,
conseqüentemente, na Perda
dos beneficies próprios à ca~egoria correspondente.
Art.

19.

A

aceitação, pela

empresa
ou
empreendimento
beneficiários. das Condiçõe-s e
restrições estabelecidas
em

atas normativos do Conselho
Nacional de Turismo - CNTur ou
da
Embratur
publicados no

DIÁRIO .DO CONGRESSO NACIONAL (Seelio ID
Art. 2~ Os hotéis em constrUção ou _os que venham a ser
construídos
desde que se"us
projetas sejam aprovados pelo
Conselho Nacional de Turismo,
até 31 de dezembro Cfe 1!375,
gozar~o
Qe isenção ao Imposto
sobre a Renda e adicionais não
restitufveis,
pelo prazo de
até 10 (dez) anos, a partir da
conclusão das obra~.
Parágrafo único.
Para gozar
da isenção mencionada neste
artigo,
os hotéis obedecerão
aos prazos fixados pelo Conselho Nacional
de Turismo para
e~ecução dos projetas.
Ar{.
3~ O disposto no artigo
anterior poderá ser extensivo
aos estabelecimentos hoteleiros que sofrerem amplia-ção, se
satisfeitos
os critérios e
condições que vierem a ser estabelecidos pelo Conselho Nacional do Turismo.
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um ano, a partir de 1-'!. de 'janeiro seguinte ao exercício
financeiro a que córresponder
o imposto, para a aplicação em
projetas
de empreendimentos
turfsticos aprOvadoS pelo Con~
selho Naci_onal de Turismo'-, com
parecer "fundamentado dã empre~
sa
Brasileira
de
Turismo
EMBRATUR.
§ 1~ A não aplicação do valor
deduzido no prazo fixado neste
art i QO,
acarre·tará a transferênc1a dos recursos para o
Fundo Ger-al de Turismo FUNGETUR, de qLie trata o artigo· ·1-1
deste decreto-lei.
§
2.R Serão' também transferidos para o Fun-getur os reéúr~
sos em depósito que, pela legislação anterior,
deveriam
ser
recolhidos
como renda
tributária da União.

Diário Oficial
da União. ou
em atas específicos baixados
pelos mesmos órgãos e com a
mesma publicidade, para deterArt, SR A pessoa j urf di C_a
minado projeto obriga as pardeverá depositar no Banco do
tes,
seus
herdeiros
e
--Art.
4~ As pessoas juridicas
Brasil S.A., ou em estabeleci-sucessores.
as
registradas no Cadastro Geral ment-o por_ é 1 e aUtorizado,
Art-.
20_. O Conselho Nacional
de Contribuintes poderão dedu- quant 1as que deduz i r _d_o -seu
de Turismo - CNTur poderá de- zir no Imposto de Renda e adi- Imposto de Renda e adicTonais
em contra
legar à Embratur, com ou-sem ci.onais não _r~stituíveis ·qüe hãO: --reS:t:ltuTvei s,
reserva de iguais poderes para devam pagar, para investtmento bloqueada, sem juros, que sosi,
as funções que lhe são em projetas de construção ou mente po-derá ser movimentada
autorização
da
conferidas
pelo
presente ampliação de hotéis, e em o- mediante
decreto-1 e i .
bras e serviços específicos de Embratur.
finalidade turística,
desde
Parágrafo
único.
-A
nãoParágrafo único.
Nas mesmas que aprovados pelo Conselho
depósito
ou
condições, poderá a Embratur Nacional de Turfsmo com pare- efetivação_ do
delegar suas atribuíções aos cer ~ fundamentado da Empresa qualquer de suas prestações
órgãos estaduais e
locais de Brasileira
de
Turismo dentro
do
prazo
ftxado,
.. determinará a aplicação das
turismo mediante convênios ra- EMBRATUR'
mesmas penalidadeS ·e correção
tificados pelo Conselho NacioI
-até 5ct'h (c i nqOen·ta por monetárra devidas, em situação
nal de Turismo --cNTur.
cento), quando o· investimento idênlica. re-lativamente ao Im-e a receita
Art.
21.
Este decreto-lei se fizer n~s ª~~as de atuação posto de Renda.
respectiva inclusive o prínci~
entrará em vigor a partir de da Sudene e da Sudam;
pa-l
-- s-erâ
crédi tada
ao
1~ (ilegfvel)
II--:- eté 8% (oito po·r cento), Fungetur:
Brasília
30 de dezembro de nas areas não compreendidas no
Art. 9~ O valor das dedu~ões
1975; 154 1 da Independência e inciso anterior.
amparadas pelos artigos 4
e
87~
da República.- Ernesto
Art: 5.R Até o exercíci"o fi- -5.Q. déste decreto-lei
deverá
Geisel - Mário Henrique Simonsen ---severo Fagundes Gomes
nanceiro de 1975,
inclusive, ser incorporado anualmente ao
social da empresa beüaão Paulo dos Rets Velloso,
os hotéis de turismo que esta- capital
vam operando em 21 de novembro neficiada,
i ndepetidentemetite
de 1966 poderão pagar com a do pas;~amento de quaisquer __ tr--'iDECRETO-LEI N~ 1.191
dé"duÇão de àté- 50% (c'inqOenta butos federais Relas __ pª~soas
por cento) o Imposto de Renda físicas ou jurfdicas ~itu1a
DE 27 DE ~UTUBRO DE 1971
e os adicionais não restituí- res, sócios ou acionistas da
Dispõe sabre os Incenti- veis, desde que a outra parte empresa.
vos Fiscais ao Turismo e dá venha a reverter em melhoria
Parágrafo un1co.
A falta de
outras providências.
de
suas
condições
integralização do cap1tal
da
operacionais.
pessoa jurídica não 1mpedirá a
o Presidente da República, no
Art. 6~ Os incentivos fiscais capitalização prevista nes_te
·
uso da atribuição que lhe con- previstos nos artigos 4~ e 5~ artigo. fere o artigo 55, item II, da deste decreto~lei somente seArt.
10.
As pessoas f-fsfcas
Constituição, decreta:
- --rão concedidos às pessoas jurídicas
ou
empresas poderão abeter da renda bruta
de
suas
declarações
de rendiArt.
1~
A construção ou am- beneficiárias que aplicarem,
pliação de ho1-éi s.
obras e em hotéis de turismo, ou em mentos relativas ao ano-base
serv1ços espec1ficos de fina- obras e serviços específicos do exercício financeiro em que
lidade turística, constituindo de finalidade turística, novos o imposto for devido, as quanatividades económicas de inte- capitais provenientes de seus tias efetivamente aplicadas na
em di_resse nacional, desde que a-- recursos próprios, em quantia subscrição integral,
de aÇões nominativas
provadas pelo Conselho Nacio- igual
ao valor do
imposto nhe1ro,
de empreendimentos turísticos
nal de Turismo, ficam equipe- dispensado.
aprovados pelo Conselho Nacioradas a instalação e ampliação
nal de Turismo, e considerados
de indústrias basicas e, asAr_t.
7~ As pessoas jurídicas
sim,
inc1ufd,!fs nO item IV óo que Se beneficiarem da dedução de capital aberto, observado o
artigo 25 da Lei n~ 2.973,
de prevista no artigo 4~ deste disposto no artigo 9~ da Lei
decreto-lei, terão o prazo de n~ 4.506. de 30 de novembro de
23 de novembro de 1956.

•
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1964

e

Decreto-Lei

no

n~

1.161, de 19 de março de 1971.
Pa~ágrafo

neste

un1co.

artigo

se

O dispostp
aplica
às

dec1arações de Imposto de
da, a partir do
1972.,

exercfcio

Ren~

de

ano-base de 1971, até o

exercicio de 1975. ano-base de
1974,
mantidos
os limites
,máximos globais para abatimento da renda bruta fixados na
legislação em vigor.
Art.

Geral

11. Fica criado o Fundo

de

Turismo

FUNGEtU-R,

destinado a fomentar e ~rever
recursos para o financiamento
de obras, serviços e atividades turísticas consideradas de
interesse para o desenvolvimento do turismo nacional, de
acordo com o parágrafo único
do artigo 19 do Decreto-Lei n~
55, de 18 de novembro de 1966.

§
1~
o Fungetur será gerido
pela Emp~esa Brasileira de Turismo EMBRATUR e constituído
de;

I
Recursos provenientes de
parcelas do capital da Embra~
tur, que vierem a ser integral izadas;
I I - Recurso_s prove(! i entes da
receita resultanta do registro
de empresas dedicadas à indústria do turismo e das respec_tivas renovaçõ~s anuais;
!II
Recursos provenientes
dos depósitos deduzidos do Imposto de Renda e adicionais
não-restitutíveis
e
nãoutilizados nos prazos regula~
mentàres, bem como dos éfetivaoos com atraso e respectivas
penalidades
e
cerração
monetária;

IV·- Rendimentos derivados de
suas aplicações;

V - Recursos provenientes de
dotações orç_amentárias da união que lhe_ forem especificamente destinados;
VI -Auxilias, doações, subvenções. contribuições e empréstimos de entidades públicas ou privadas, nacionais,
internacionais ou estrangeiras;
V!I -Quaisquer depósitos de
pessoas físicas ou jurídicas
realizadas a seu crédito.

(setenta e cinco) do custo
Qiobal do empreendimento.
'
Art. 13. Os títulos de qualquer natureza, ações ou cotas
de capital representativos dos
investimentos decorrentes da
utilização de benefício fiscal
de que trata este decreto-lei,
terão sempre a forma nom1nativa e não poderão ser res~;~_ata
dos ou transferidos no prazo
de 5 (cinco) anos. contadoS da
data da subscrição.
Art. 14. Os estímulos f~sca1s
previstos nos artigos 4~ e 5~
deste decreto-lei poderão ser
concedidos cumulativamente com
os de que tratam a Lei n~
5.508, de 11 de outubro de
1968 e
o Decreto-Lei _n.R. 756,
de i 1 de agosto _de 1969, desde
que não _ ultrapasse a 50% d_o_
imposto devido.

sos

originaoas dos incentivos

fiscais até o

limite

de

75%

o
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Congresso Nacional decreta:

Art. 1.1!. Aplicam--se às orgahizações sindicais de trabalhadores .rurais as disposições do
art. s~ respectivos incisos.
da Constituição.Federal.
Art. 2~ Para os efeitos da
presenté lei. são considerados
trabalhadores rurais:
I .:...-a pesSoa ffsica que presta serviço a empregador r-ural
mediante remuneração de qualquer espéc_i e;
II
quem, proprietário ou
nao, trabalhe em regime de economia familiar, assim entendido o trabalhe dos membros da
fafnília,
indispensãve1 à própria sobrev1vência·e exercício
em condições de mQtua dependência e co l.aboração e a i nda
que
com ajuda. eve11tua1 de
tercei r-.os .-·

Art. 15. A _concessão de estimules de financiamento
por
parte dà Conselho Nacional.de
Turismo e de estabelecimentos
oficiais de crédito somente
será daOo aos empreendimentos
aprovados e localizados-onde o
Estado ou Município se coffipromentam c:le maneira efetiva, a
conceder isenyões ou outras
facilidac:les f1scais, a crité~
ri.o da Embratur, como _estímulo
aó empree6dimento em questão.

Art. 3~ A contribuição confederativa de que trata o inciso
rv;
do art. s.ll., da c·onstituição Federal, é
obrigatória
para toda a cat·egoriã dos trabalhadores rurais, nos termos
aprovados em Assembléia Ge~al
de cada sindicato e, na falta
deste. da respectiva Federação
de Trabalhadores Rurais.

Art.
16. Será i senta dos i m-:postos de impo-rtação e sobre
produtos industrializados, mediante reconhecimento pe':o órgão Competente definido em regulamento, a importação
de
máquinas e equipamentos, sem
similar no País, destinados à
Construção e à ampliação de
empreendimentos que visem ao
desenvolvimento da indústria
turística, desde que constem
de
projetas aprovados pela
Embratur.

Art. 4A _Esta 1 e i entr-a em vigor na data de sua publicação.

Art.
17. os incentivos fts~
cais previstos no artigo 4A
deste
decreto--1 e i con't i nuarn
sujeitos às normas estabeleci~
das pelo Decreto-Lei n~ ~ .106,
de 16 de junho de 1970 e pele
Decreto-Lei n~ 1 .179, de 6.de
julho de 1971.
Art.
18.
e-ste decreto-lei
entrará em vigor na data de
sua publicação revogadas as
disposições em contrário.
(À Cpmfssão de Cohstftuf-

çáo, JUstiç;;

§ 2~ O funcionamento e às operações- dO FunQetu_r serão r-eguiados por resolução do Conselho Monetário Nacional.

Art.
12. ·"Em casos especiais,
consideradas. pela Embratur,
de alto interesse turístico. o
Conselho Nacional de Turismo
poderá aprovar projetas ampliando a aplicação de recur-

Dezembro de 19o J

e

(NO 5.802/90,

-

sindicais de

Art. 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
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na casa de
-- -Ap 1 i c a
às

Parágrafo úníco. ~erão imediatamente repassadas,
após
sua arrecadação. as parce1as
da contribuiçao
confederativa
d!;l:St1nada·s
às federações e
confeQeração.

o~tgem)

organ t zações
t~abalhado~es

rurais as dtspostções do
art. a~ e incisos, âa Constituição Feaeral.

Art-. --7-.ll. São cl i r e 1tos -·das trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que viSem à me~
lhor-ia de sua condição social:
I - relação de emprego protegida
contra
_ despedida
arbitrária ou sem justa causa,
nos termos de lei complementar, QUe preverá indenização
compensatória, dentre out~os
direitos;
-
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II
seguro-desemprego, em
caso de desemprego involun~á
rio;
III
fundo de garantia do
tempo de serviço;

IV
salário mínimo, fixado
em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e
às de sua famflia com moradia,
alimentação, edU_cação. saúde,
lazer,
vestuário,
higiene,
transporte e previdência social, com reajustes periódicoS
que lhe preservem· o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;

XVIII ~ licença à gestante,
sem prej u ;-zo do emprego e do
salário, com a duração de cento e vinte dias;
XXXIV- igualdade de direitos
entre o_ trabalhador com víncu1 o emPr-ega t-i c i o permanente e o
traba-1 hador avulso._
ParáQrafo úni-co. São_ assegurados à categoria dos trabalhadores _Qomést1cos os direitoS ·previstoS ncs incisos -rv.

VI,

VIII,

XV,

XVII,

XVIII,
como a

XIX, XXI e XXIV, bem
sua integração à Previdência
Social. - ·

v
piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do- traba 1ho-;

Art. B..Q. __ É_ 1jvre- a associação_
profissional ou sindical, observado o seguinte:

VI
irredutibilidade do
salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo:
VI r-garanti a cte salário,
nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneraç-ão
variável;

I _- a lei não poderá _exigir
autorização do Est~do para -a
fundação de sindicato,- ressalvado o registro no órgão competen-te, vedadas ao poder público a interferência e a intervençã-o- na ~organização sindical;

VIII
-décimo
terceir-o
salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria;
IX
remuneraçãodo trabalho
n-o turno super i o r à do di urna:

X
proteção do salário na
forma da l~i,
constituindo
c r 1me sua retenção do-1 os a;
XI - participação nos lucros,
ou resultados, desvinculada da
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão
da empresa, conforme definido
em lei;
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Parágrafo único. AS dlsPcisT-ções deste artigo aplicam-se à
or~anização
de sindicatos rura1s e de colônias de pescadores. atendidas as cond_içõe_s
que a le1 estã.belecér.
·

········~·~··~······--·~_···~-····

(À

ComiSsão

Sociais.)

âe AsSUntos

PROJETO DE DECRETO LE.GI.SL.ATIVO
NO 114, O( 1990. (No 271/90, na Câmara

dos Deputados)

Aprova o ato Que outo~ga
permissão à
FM
corisco
Ltda. pa~a ex~lo~ar serviço
de radiodifusao sonora em
freqüência modulada na ct-

dade de Bo1tuva, Estado

de

São Paulo.
o conQresso --Naci Ona 1 '"decreta:

Art.
1~
Fiç:a aprovado o ato
C;ue _ outorga pe-rmissão __ à FM
Corisco· Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anõs,- sem
1I
é veda, da a c r i aÇãô de direito de exclusividade, sermais de uma organização sindi~ v iço_ C:le rad"í od 1 fusão _sonora em
cal, em qUalQUer grau, repre- freQüênCi a--· módu 1-ãda-· na_ cidade
sentant i va de categoria pro-- de Boituva, Estado de São ~au
fissional
ou econômfca, na lo, ato a que se reTere a ~or
mesma base ter ri t.oria1, que tar i a n.Q. 43, de 2-2 de feverei.-se.rá definida pelos trabalha- ro de 19-9(Y, do M-inistério das
·
·
dores ou empregadores interes- Comuni caçõ'e$.
sados, não podendo ser infe· Art.'2..Q.-E§té.décrétó legisla~
rior _à área de um muniCípio;
tivo entre em viQôr na data de
III -ao sindicato cabe a de- sua publicação.
fesa dos di~eitos e interesses
coletivos ou individuais da
MENSAGEM N" 1.78, DE 1990
catãgoria, inclusive em questões judiciais ou administraExcelentlssimos SerihOres Membros do Congresso Naci oriá í: -- -tiva~_;

IV
-- a assembléia geral
Nos termos-do art. 49, inciso
fixará a Contribufc;:ão que, em XII, combinado com o§ 1~ do
se tratando de categQria pro- art. 2:23-, · era Constituição· Fefissional. será descontada em deral. tenho a honra de SubmeXtii
duração do trabalho folha, para custeio do sistema ter à apreciação do Congresso
no~mal não superior a oito hoCOf"!federativo da representação Nacional, acompanhado da Exporas diárias e quarenta e qua- sindical reSPectiva, indepen- sição ae Motivos do Senhor Mitro semana_is, facultada a com- dentemente_
da
çontr i bu i çãO nistro de Estado das Comunicações, o ato~con-stante da POr-P§!nsação de horár: i os e a r::edu-- prevista em lei;
çao da jornada, mediante acortaria n~ 43, de 22 de fevereido ou convenção coletiva de
V
ninguém será obrigado a ro
de
1990,
publicado
trabalho;
filiar-se ou a manter-se fi- no Diário Oficial da União do
liado a sindicato;
dia 28 de fevereiro dé 19SO,
XIV
jornada de sels horas
que
"outorga
permissão
para o trabalho realizado em
VI - é obrigatória a partici- à FM ca·r i s_co Ltd_a. , para exturnos ininterruptas de reve- pação dos sindicatos nas nego- plorar, pelo praZo de 10 (de_z)
zamento, salvo negociação co- ciações coletivas de trabalho; anos, .sem direft_o de exclusi-:
letiva:
vidade, ·serviço de_ rãafodifu.:.VII
o aposentado filiado são sonora. ~m f_reqOênc j~ mod~.XV - repouso semanal remune- tem direito a votar e ser vo- 1ada, na cidade de Boi tuva.
rado, preferencialmente
aos tado nas organizações sindi- Estado de São Paul o".
domigos:
cais;
Bras~lia, 9 de março de 1990.
XVI - remunéráção do serviço
VIII - é veQad_a _é;! Oispensa do -.'-"osé Sarney.
extraordinário superior,
no empregado sindica-lizado a parmínimo, em cinqüenta por cento tir do registro da Candidatura EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 75/90,
à do norma 1 ;
- - -- DE 1~ D& MARÇO DE 1990, DO
a cargo de di ração ou _representação sindical e,- se eleiSENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
XVII - gozo de férias anuais to, ainda que suplente, até um
COMUNICAÇé5ES
remuneradas com, pelo menos, ano após o final do __mandato,
um terço a mais do que o salvo se cometer falta Qrave
Excelentfssimo Senhór -PreSisalário normal;
nos termos da--1 e i .
dente ~a República,
Xti- salário-família para os
seus dependentes;
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Art. 1 ç, Ficam af;::rrovados os
portaria_de permissão. O a~o
de- ·outorg-a- somente vi rã a pro:-_ a tos que outorgam permissão- à
res cometidas a este ministé- duzir seus efeitos legais após Rádio SP~1
Ltd~~ para exp1o~
rio, determinei
a publicação delibera_ç:?,o do Congresso Na- rar, pelo prazo de déz anos,
do Edital n~ 12/89, com vistas cional, na fDrma do-_§ 3~ do sem direito de exclusividade,
serviço_ de _rad_i od_i fusª-o sonora
à implantação de uma estação art. 223 da Constituição.
em freqQência moQu1ada, na cide
radiodifusão
sonora em
freqOência modulada, na cidade
Rénovo
a Vossa EXcelência_ dade de Diadema, Estado de São
de
Boituva, Estado de São meus p~Otestos do mais profun- Paulo, ates a_que ··se referem
Paulo.
do .respeito. -Antônio Carlos as Portarias n.l2.s 223 -e 224,
ambas _de . 14_ _de novembro· de
Màgalhães.
1989, do Ministro- das Comur\i2-. No prazo estabelecido pela
lei acorreram as
seguintes
PORTARIA N.ll. 4~.
caç~es.
_DE 22 DE FEVEREIRO DE 1990
entidades:
Art. 2.12. E-ste decret-o -1 eg.í s~
o-- Ministro de Estado__da.s .Co- 1 ati vo entra em vigor na da_ta
Ype Rádio e Televisão Ltda.;
mlmicaÇões, usando das- at_ri- de sua pUblicação.
buições que lhe conferem o
FM Co~isco Ltda.;
art. 1~ do Decreto n~ 70.568,
MENSAGEM NQ 879, DE 1989
Sistema Brasileiro 9e Rádio de 18 de maio de 1972, e o
Ltda_.;
art. 32 do Regu l a:men:tcf d_o.s
Serviços de Radiodif_usão, com
Exce 1 ent í Ss i mo-s Senho_res Mern~
Rádio Stérci_q''BoitUva FM __Ltda. a redação dada pelo Oecre~o n~
88.067. de 26 de janeiro d_e bros do Congresso Naci ena 1 : -RádfO
Emissora Mirante de 1983, e tendo em vista o qUe
Nos -termos do cart 1go 49, t ncohs ta
do
Processo MC _ n.l2.
Boitu.ve FM Ltda.;
1.12._
29ooo~ooo_972/B9.
(Edi ta_l
·n.12. c i so XI I, Comb-inado cOm §
do artigo 223, da Constituição
TelecomUnicações 12/89), resolve:
Kiss
Federal. tendo a honra de sub-.
Limitada.;
I
Oüt-orga·r-llermi ssão a FM meter à apreciação do CongresRádio Par anda L t_da, ;
Corisco Ltda., para explorar, so Nacional. aCompanhados de
pe1 o prazo_ _ôe _1 O (dez) an·os, Expo~ição de Motivos do Senhor
__ Difusora
Rád'i.o
Radiomar sem direito de exclu_slvidade, Ministro de Estado da-s Comuniserviço' de radiodifusão sonora cações, os ates constantes da~
Ltda.;
em freqüéricia mOdulada. na ci- Portarias n~s 223·e 224, ambas
ses
serviço de Comunicação dade de _Boi tuva, Estado de São de 1_4 de _novembro de 1989, pub1 icados 'no Diário Oficial
da
Social Ltda. e Rádio Bai~~vâ Paulo.
União do di a 1 6 de novembro --ae
S/ C.
'fi ---A ··perln1ssão-·ora ·outorga- 1989. os Qua 1 s outorgam - per3. Submetido o assunto ao e- da __r_eger-se-á pelo cõ-di go Bra- missão, o primeiro à Rádio_ SPxame dos 6r~ãos competentes s i 1 e i f"'O çle Te 1 ec_omun i c.ações. i Ltda., para explorar, ·pelo
deste ministerio, as conclu- leis subseqüentes, regulamen- prazo de i o___ (_çlez} _pn.os, sem
sões ·foram no sentidO-cê que, tOs - e ob~igaç6es assumidas direito de_ exclusividade, sersob_ os aspe~tos técnico e ju.:-. pela
outorgada
em
sua viço de r adi odi tus,?o sono r_ a_ ~m
freqüéncia tnoduracta, na c1áade
rídlco, as enti_dades proponen- proposta.
de Di adema, Estad.o _de São Pautes satisfizeram às exigêncfãs
ri I
- Esta per.mi ssão somer,te lo; -e o~ segundo. à' Planalto· FM
do Edital e aos requisitos da
legislação especí__fica de ra~__ proau~irá efeitos legais após Stéreo Som Ltda, para explodiodifusão, exceto as empresas de 1 i beração dó COngresso: Na- rar, pelo prazo de- 1 o ·(de_~-)
Kiss Te1ecomu~ic~ç5es Limitada cio.na_1, na forma·dp_ art.- 223. anos, sem di rei to de exc·l us i vi da de, serviço de r adi qdi fu_e SCS- Serviço de Comunicação § 3~. da Constltuição.
são sonora em freq0ênc1a mod!,.lSocial Ltda.
·rv~~~. ~..- t-s ta ·po-rt-ar-1 a
éntra em la.da, na cidade de Diadema,
A primeira, que apesar de ter vigor
data
de
sua Estado de São Paulo.
na
atendido. as e,?<_i_g_ência~ do Edi- publicação. - Antônio Carlos
Brasflia, 6 de dezembr~ de
tal, o fez extemporaneamente. Magalhães.
1989.
- ~osé Sarney.
(À Comi ssãp_ -de E_dvcaç~o.)
A Segunda, que deixou de aE. M. n• .266/áil-GM.tender as exigências regularPRO~ETO DE DECRETO ~EGIS~ATIVO
mente formuladas para compleN~ 115, DE 1990
Em 23-11-89
mentar sua documentação.
1
Excelentíssimo sennor Presi(NO
292/90,
na
Câmara
4. Assim, das entidades que
dos Deputados)
dente da República,
se apresentaram, só foram consideradas formalmente habiliAprova os a tos que autOr-- b-e cón-{0rnl1Cladtt~co'ni- 21'S atff_~
tadas a Vpe Rádio e TelevisãO
Ltda., FM Corisco Ltda.; Sis-·
gam permissão à Rádio SP-1 buições . leg_ais e _ reguJamentàLTDA, para explorar, pelo res cometidas a este Min.isté-.
tema . sr·as~i 1 e iro
de
Rádio
prazo de dez anos, sem di- rio, determinei a publlcação
Ltda .. Rádio Stéreo Bo1tuva FM
Ltda., Rádio Emissora __ Mi raríte
. rei to
de
exclusividade, do Edital nç, 13/89, com v1stas
serviço_de radiodifusão so- à i mp 1antação de_·- urna es-taç~o
de Boituva FM Ltda., Radio_Paradiodifusão
sonora em
randa Ltda. ," ·Rádio Difusora
nora em freqOência modula- de
Radiomar Ltda. e Rádio Boituva
da, na cidade de DiaQema: freqüênc1e mbdulada,~n~ cidade
Diadema, Estado de _São
Çstado de São Paulo, .e a de
5/C.
.-P.lanalto FM
Stéreo
Som Pau1c.
LTDA, para explorar, pelo
5. Nessas condições, à vista
2.
No
prazo
estabelecido
das entidades que se habilita- prazo de dez anos , sem d í ram (quadro em anexo) à'•execureito
de· exclusividade, pela lei, ocorreram as seguinção do serviço objeto "do edi-,
serviço_de radiodifusão so- tes entida(jes:
:__:__nora éfil freqüência modula·
~~~r o t;~~~n~o hàn~~·e~:d;nc~~~: ---·da; na cidade de Diadema, Vpê Rádio e Televi~ão Ltda.,
sideração d~ Vossa ~xcelência,
_ Es~ado d~ São Paul o.
Rád,iÕ
Diadema
Brasil
i:ie
encarecendo se digne de enviar
ao Congresso Nacional a anexa
O Congresso Nacional decreta: Ltda.,

De conformidade com as atribuiçõeS legais-e regulamenta-

0

.,
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Radiodifusão

de

Ltda.,

Rádio

Pinheiros

ómega

Rádlo

Ltda.,

Ltda. ,.

São

Paulo

FM

Stéreo

Di Tu são

S/C

Rádio SP-1 Ltda .. ,
Rádio Paul 1stânea FM L tda·,,

Planalto FM Stéreo Som Ltda ..

Atlântica

Rádio

Ltda.,

de

Santos

Kiss Tele'comunicações Ltda.,

Rádio Nova Mulher Ltda.,
Sampa

Comunicações

SBR

Sistema Brasileiro de

Rádio L1:da.,
Rádio

e

Rádio

·Jornal

S/~

Ltda.,

-

Televisão

de

--

Litoral,

São

Paulo

Rádio Paranda

~tda.,

Rede

de

Sistema

ASCD

Limitada,

Comunjcaç:ão

Mar-ai de Có-munic.ação

Assoc'iação- _Brasileira de Indústria de Máquinas e
E_quipa-

mentos - ABIMAQ,

Rádio A 1 varada FM S/C L td"a,". , -

Rádio

Ltda.,

Rádio
Ltda_.•

AssoC::1ação Bras i 1 eira de
Indústna de Máquinas e
Equ_ipamentos ~ AB-IMAQ_, foi excluída por fa 1 ta de ampãro ' 1 ega 1 ,
_uma vez que o arti~o 7SJ. do Re-.
gulamento dos Serv1ços de Radiodifusão não inclui as associações
entre as
enti.dades
competentes para
a
execu~ão
Qos servi~os de
radjodtfusao.

Difusora
Leste

Rac;tiomar

M.et.ropo 1 i ta na

Rádio Sol dO- ABC Ltda-.

e

Rád i, o Di adema FM Stéf"'eo_ ltda -.
3,
Submeti dO_ o assunto ao
exame dos ,ó~Qãos
competentes
deste Min,sterio,
as conclu-_
sões toram no sentido de que,
sob os aspectos técnico _e ju_-rfdico, as entidades proponentes satisfizeram âs exigências
do edital e aos requisitos da
legislação específica de.radiodifusão, exceto ·as
seguintes empresas_:
Rád_io _Nova Mulher Ltda, Rádio Leste Metr·o:-p·o-1 i ta na
L tda. ,
Assoe i ação
Brasileira de Máquinas e Equipamentos
_ABIMAQ, Rede ASCO
de Comunicação
Ltda.,
Rádio
Alvorada
FM S/C Ltda., Rádfo
Difusora Radiomar Ltda, e radiodifusão de São Paulo Ltda.

A Rádio Nova Mulher Ltda. foi
notificada a suprir
falta na
documentação
apresentada,
tendo-o feito intempestivamente. A Rádio __ Leste Metropolitana Ltda,
embora
notificada,

explorar serviço de radiodifusão sonOra, em onda média, de âmbito local, na
cJdade11 de _Macapã, Estado do
Amapá •
-

Re 1 atar: Sena_d~r Ant.óni o Lut.?

Maya

I - Relatório

Chega
a
esta comiSsão, para
parecer, o Projeto de Decreto
Assi·in-,
daS é:ntfdades ·qu-e Legislativo n~ 89,- -de 1990 (rijl.
se apres_entaram. só. foram ·con- 187-B, de 199D, na Câmara dos
sideradas
formalmente. habili- Deputados)
que
"aprova o ato
tadas as empresas -yp·ê Rádio_ e que outo_rga coticessão · à
Rede
Televlsão 'Ltda., Rádio Brasfl . Amapaense
de
Radiodifusão
de .D_iadema Ltda, Rác;lio Pinhei- Ltda. para explorar serviço de_
ros
FM
Stéreo
L tda_,
ómega radiodifusão sonora,
em onda
Rádio D_ifusão _S/C LJda,
Rádio média, de âmbito ,local, na ci_sP-1 'Ltda, Rãdio- Paul istânea dcide
de Macapâ, Estado do
FM Ltda,
Plana l"to FM
Stére_o Amapá 11 •
som Ltda, Rádi_o Atlântica: de
San:to·s L t.cta ,. K i.S.S TeT eéomuni-P.ô_r· ·me.io "dc:i ...~n,s-agem n.!<. 631.,
cações
Ltda,
S~mpa Comunicac!e 1 989. o Exce 1 e_nt 1 ss i mo . Seções e Promoções L tda . , _S.BR nhor
Pres__ident~
d~ Repúbi ica
Sist~ma ·eras5_J~1ro
-~e
Rádio sJ,Jbmete ao Congresso Nacional
L tda. -. Rádio e __Te1 e Vi são L ttP:- a.to ·que _ou_torga Concessão de
rar· S/C -L-tdã . .-"Rádio Jornal ele explOração de Canal de radiOsã-o Pau 1o L tda, Rád 1o
Paranda di fusão
sonora. nos ter;mos _do
Ltda, Sistema Maroi de Comuni-- art. 49, inciso XII, combinado
cação Limi-tada, Rádio Sol ·oo com o
§
1 SJ.
do. art. 22_3 da
ABÇ
Ltda e_ Rádio D_iaderna FM Const i tu l çâo FedÇlr;_a 1 , -ªto esSe
S.tereo L t.da.
const_ante da Portar i a n.D. 169,
de_ 2_0_de setembr_o de 198S, Pu5: ~NêsSa:s _C_oAd icções ,·-}i V(Sta bli.Cada no· Dt.ário_Oficial da
Oas entidades-qUe se nabilita- un·i ão do d.i a 29 de setembro de
ram
(quadro anexo) à execuçãO 1~89.
do se-rvfço.. ,ebj ~to
do edita 1,
A 'docümeritaÇão- anexadà: à meri:...
tenho a honra de encaminhar_ O
assunt-o à e 1 evada Coi'\S i de-raÇão sa·qem pres-i dencí a 1 informa que
de
Vossa ExCelência, encare- tres empresas foram consideracendo___se :di·g_n~ enviar_ ao con- das
aetas
a
receber
a
gresso ·Na c i o na 1 __ a_s a_bexas por- conc;ess_ao_: - Edttor.a _ Gráfica
tarias de permissão, as _quais r.Jorna 1. do O ta L tda. , Rede_ Tro.pical
Empreendimen~os
deRaestão
consubs_t~n.ci ad?S _no subi ~j!m 1 o. 5- _ dãs contftções do diodifusão Ltda. ~Rede AffiapaEd1.:ta1.
ense de RadiodifUSão. cabendO.
então_ ao senhor- Pres i d..ente da
-6__.._ ü~':c1.areÇO que, -o _sUbi :tem Repúb 1 i Cã, nos :fermos_. do a·rt .
16_ e· seus parágrafos do
ReQu1Q-~.5- das. Condiçõas do
Ectt.tJ3l,
fa-c_ulta · aõ~Mínistr-o, de Estado lamel':lt.o dos Se_rviços _de Rad,10das ·comuní~ções, verificada a difuSão, com a redação dada
cóhvehiêncfa e, hav-endO __possi- peio Decreto n.ll 91 .8.37/85, debilidade
técnica,
outor9ar terminar
livremente
a
Pettpissão ·a_ mais de _uma _p_ropo- vencedora~
nente ~entre as que
atenderam
·às_ ~sUãs co_Í1di ç6eS. oS aiOS_ de
Na
e>q:5osn;ãõ. ·de motivos, o
~uto~~~ somente virão a _produentão Sénhor Ministro de Estazn·-.- _-seus_-_ ef'"ei t9s. l~ega is apôs do -das Conlu_ni caç5es esc1 arece
deliberação do Congresso Na- que os __órgãtts- ·competentes d~s-
cióna1,
na forma do parágrado te minist_é_rio concluíram no
terceiro, do ãrtfgo 223,
da sentido dé que. sob os .aspecConstituição.
tos :técnico e jurld1cp 1 as en-_
4_.

Ltda.,

Ltda.,

dei XOL( de apresentar. as cer:t i.0
m~5~~~~ote~=ro~ ~~a m~ ~~q~~~f5À~
dões dos cartórios
Distribui~
dores Ciyeis, Ci-'iminais e: dos do resgei to_. _- Af'ltànio Carlos
de p·rote:sto do!i Comarca·_ de São Magalhaes.
Paul o.~
referente ao s_eu di re(À Comissão de Ed~caçáo.)
ter_, be_m como os
comprovantes
de depóSitos demonstrando po·s:;_su'i r _ma i s de _5D% d.o· cap i ta 1
PARECERES
mínimo exigido, além das xeroPARECER N•- 418 DE 1990
cóp i as autení. i ca_das. A Radi odifusão de São
Paulo_Ltda.,
atendeu à notificação; po"rém,Da ·Comissão de Educação,
com
incorreções.
A Rede ABCD
sobre_ c Projeto de Decreto
LeQislativo nQ 89, de 1990.
de de Comunica~:á"o Ltda,
Rádio
(n~ 187-B, de 1990, na
CâAlvorada
FM S/C Ltda, e Rádio
mara
_dps Deputados) que
Difusora
Radiomar
Ltda,
não
11
aten.oeram à _notificação 'para
apl"'ova c ato que outorga
comp·l ementar a
documentaç_ão
concessão à Rede Amapaense
exigida pOr lei.
-----de Radiodifusão Ltda. para
A

e Promo-

ções Ltda.,
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tidades proponentes satisfizeram às exigências do edital e
aos requisitçs oa legislação
específica da radiodifusão.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo tido
parecer favorável de seu Relator, Deputado Eraldo Trindade,

e

aprovação

com_issão.

unânime

daquela

Na Comissão de constituição e
Justiça e de Redação daquela

Casa.

o

projeto em exame não
sendo aprovado por unanimidade.
mereceu_~eparos,

Já no S~nado,_e$teve o projeto em analise nesta comissao,

à disposição dos Senhores Senadores para recebimento _de
emeõdas, no prazo regimental,
não ~endo recebido quaisquer
reparos.

II - Voto do Relator
Diante_ da regularidade dos
procedi mentes. _e do. testemunh-o
ministerial de Que a Rede Amapaense de Radiodifusão ~tda.
atende a todos os requisit-os
técni_cos e legais para recebimento da çqncessão, opinamos
pela aprovação do ato. na forma do presente projeto de decreto 'legislativo.
Sa 1a
das c.omi ssões, 5 de dezembro de · 19$0 -. -~ ~Qrge Bornhausen
Presidente
- Antônio Luiz Maya,
Relator
Carlos Patrocínio - Uoão
Calmon- Francisco Rollemberg
Mauro Benevides - Metra Filho - Afonso Sancho
Marco
Maciel
Aluizio Bezerra
Hugo Napoleão - Nabor úúntor
Wilson Martt ns.
_
PARECER NO 419,, DE 1990

fredo Chaves, Es.tado do Espiri to San!o".
Por meio da Mensagem ?_residencial n.~<. 368, de_ 1989, o Excelentfssimo Senhor Presidente
d~ República submete
ao Congresso Naci_ooal ato _que outorga permissão de exploração de
canal de fre_qüência rnod_ulada
nos termos do art _.--- 49,
inciso
XII,
combinado com o § 1~ dO
art. 223. da Constituição Federal, ato esse constante da
Portaria nA 88, de 18 d_e julho
de 1989, publ i_c_ada. no. Dtário
Oficial da União do dia 20 de
jul_ho de 198.9.
Sua Excelêncfã faz_ acomeanhar
sua mensagem de oexposiçap de
mot_i vos, onde entã_o Senhor Ministro de Estado das Comunicaç6~s ésclar_ece.:
"5ubme-b-do__o assunto a·o
exame dos órgãos competen-:
- tes qe.ste _ ministério, as
concrusões foram no sentido
de qu_e, sob os aspectos
técnico e juríd_i_ç_o.- a entidade proponente .sa_t_i sfez às
_exigências do edital e aos
-re_qu is i to.s
da
1 egi s l ação
específica d_a
rad_i od1 tu~ão ~"

7849

Dezembro de 1990

ra
Nabor Júnior
Wilson
Martins - Hugo Napoleão.
PARECER

N~

420, OE 1990

Da comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto
~e
Lei da Câmara nQ 22, de
1990 (nO 7.503-B,

de

1986,

na Çâmara dos Deputados),
que 11 autoriza o Oepartamen-

_to Naci ena 1 de Obras Contra
as Secas - DNOCS 1 autarquia
vinculada ao Mtnistro
de
_Es_tado Extraordinário para
Assuntos de Irrigação, a
doar o imóvel que menciona,
situado
no Município de
Icó, no Estado do Cearã 11 •
Relator-: Senador
ViQ;es

Mauro Bene-

--~vem a exame deste cal eg; ado o
Projeto de _Lei _da_ Câm_ara_ ni!.
22,
éle 1990 (n.~<._ 7.503-8, de
1986,
na
ori~;;~ern),
que
"aUtoriza o Departamento Nacional de OOras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao MinistrQ- de Estado
Extraor'c;lfMári"o pa·ra AssuntOs
de i-rr1~ação. a_doar o- imóvel
que menciona, situado no Município de Icó_, no Estado do
ceará.
·
·

O i móve f em questão possu-1
he.cta_r-es, com ber'ifeitor'1as e a ··doação ·se' d~Stinia -à
regularização da situação de
p-osseiros que se encontram _na
área e à. i mp1 antação, n_o_ prazo
de cinco· anos, a con·tar da
data da respectiva escritur-a,
do .Plano-de Desenvclvimento do
Perímetf-q Urbano--·--- do Distrito
de Lima campos, A proposta·
Pende, ainda, par-~cer da Co.-- teve sua _origem na Mensagem
missão de Constituição e Jus- Presidencial n~ 99/86, e na
tiça
e de Redaçao daquela ExpOsição de Mo_t i. vos; informaCasa.
se gue o Conselho de Administraçem do. ONOCS, pela ResoJuJá no Senado, es_teve o proj e- ção n.c.. 2-. 826. de 15 de .outubro
to em a_ná.Use nesta comissao, de 1985. já se manifestou,
à disposição _dos Serihores Se- concor_daHdo c:o_m _a _ doação _do
nadores, para recebimento .de imóvel e" Suas benfeitorias.
emendas. no prazo regimental, tendo. i.nclusive, adotado tonão tendo rece"b i do quaisquer das as prov-idências que deyem
antece_der ·o ato al ienatórío.
reparos.

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Clêhcia
e tecnologia,
Comu_ni.cação e·
Informática da Câmara dos De~
putados. tend~ tido -parecer
favOráve·l ·de seu Rel at.or. Deputado P:e_dro Ceol in, e_ aprova"'
ção, contra os_ votos dos Depu-·
t,_ados Lysãneas ~ac.te1 e Robson
M_ar i nho.

Da Com i ssão d·e Educação,
em plenário, sobre o Projeto de Decreto Le~islativo
nA 90, de 1990 (n
143/8,
de 1989, na Câmara dos DeII - Voto do Relator
putados) que "aprovEI' o ato
que ou·torga permissão à SoDiante 'da regularidade dos
ciedade Alfredense de Radiodifusão Ltda., para ex- ·procediment_os e do testemunho
p-lorar serviço de radiodi- ministerial_ de _que a empresa
t,usão sonora na cidade de Sb_c i edade A1f redense de RadioJj 1 fredo C_haves,
Estado do di fusão Ltda. ·atende a todos
Sspirito Santo.
.
os requisitos .técnicos e .legais para recebimento da perI
missão, opinamo_s pela aprovaRel\tor: senador Me ira Fi lho
ção do ato, na forma do pre1
I - Relatório
sente
projeto
de
decreto.
legislativo.
Che~a
a esta comissão, para
Sala das Comissões~ 5 de deparecer, o Projeto ~e Decreto
Legis'lativo ntl. 90, -de 1990 (n.J<. zembro de 1990. João Cal143-Bi de 1989, na Câmara dos mon,
Presidente Meira FiDeputados, que "aprova o ato. lho, Relator - Mauro Benevique outorga permissao à Socie- des Francisco Rollembergdade Alfredense de Radiodifu- Afonso Sancho - Jorge Bornhausão Ltda., para explorar ser- sen - Antônio Luiz Maya - Carviço de radiodifusão sonora em los Patrocínio - Marco Maciel
onda média, na cidade de Al- - ~osé Fogaça - Alufzio Bezer-

-40,8651

O proj et_o é cqnst i tuci o na 1 ,
jur{d1CO e tem boa técnica
legislativa. Há, todavia, necessldad~ de alterar-se
a ementa,- uma vez que, ~elo artigo 191 _do Pecr~to. n . 99.244,
de 10 de maio .de 199_0, o DNOCS
é._ agora. 'vinculado ao Minfsterio da Ag-ricultura e Reforma
Agrária. Quanto ao
aspecto
econômicQ-finar.ceiro, --nada há
a objetar.
Isto posto, opino pela aprova.ção do projeto com a segui nte emenda:
E_MENDA

N~

1 -CAE_

Substitua-se
na
ementa a
expressão: uMini stro de Estado
Extraordinário para Assunto_~
de Irrigação por "Ministério

Dezembro de 1990

7850
da

Agr1 cu1 tu r a

Agrária".

e

Reforma

Sala das Comissões, 5 de dezembro 1990. ~ Severo Gomes,

Presidente - Mauro Benevides
Cid Ca~alho
Relator

..-DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;l!o ll)
de

trabalhadores

sociedade.

da

nossa

Ante o exposto, opinamos pela
aprovação da medida.
Sa1a das Comissões, 5 de dezembro de 1990.
Severo
Gomes, Presidente
Cid Ca~valho Relator
Roberto

Sexta-feira 7

vocando poluição visual e dificuldades à visib_i 1 idade, daí
decor_rendo riscos à segurança
no trânsito.
- Em 1989 o Cont~an novamente
disciplina a matéria, expedindo a Resolução n~ 741/89, pela
qual se adotaram especifica~
ções bem mais rfgidas para
painéis e inscrições publicitárias.

Roberto Campos - Mário Covas
- Meira Filho- Fernando Henrique
Lourival Ba~tista Edison Lobão - Nabor üúnior - Campos - Mário Covas - Mefra
Francisco Rollemberg -Jorge Filho- Mau~o Benevides- LeuBornhausen- Leite Chaves.
rival Baptista - Ed1son Lobão
Este projeto tem o pr-opósito
Nabor ~únior
Francisco
PARECER N~ 421, DE 1990
Rollemberg - Uorge Bornhausen de tornar lei uma medida que
Lei te Chaves .
tant_o vem beneficiando taxis-

Da

COmissão

de Assuntos

Econômicost ao Projeto de
Lei da Camara nQ 34, de
1990 (nQ 8.089-B, de 1986,
na origem) , "ue 11 autor i za a
reversao ao Municieio de
Iguape, Estado de Sao Paulo,
do
terreno
que
menciona.
Relator: Senador
Fernando
Henrique Cardoso
Trata o presehte--p·rojeto, oriundo do Poder Executivo de
autorizar,
ao Município de Iguap·e, Estado de São Paulo,
a
reversão do terreno situado à
Rua Coronel Rollo, naquela municipalidade,
com._á_rea de
520,00 m2_. Segund_o a exposição
de motivos enviada ao Congresso Nacional, pelo ex-Ministro
Di 1 son
Funaro, o terreno -for·a
doado à União pelo referido
município,
em 1954.
doação
esta aceita p·el o DeCreto --::,·n~
37.547,
d~
30 ·cte. _juriho de
1955. Entretanto, o Ministério
da Agricultura-.
ao qual foi
des i·gnada a área para 1 nsta 1 ação
de posto meterológico,
desinteressou-se -do
imóvel,
razão pe 1 a_ qua 1 encontra-se
ele desocupado desde
1968,
quando· foi desativada a estação
climatológica
ali
inst-alada. Assim. o·sérviço -do
Património da União e a Secretaria Geral
dõ Ministério da
Agricultura opi na·ram favorave 1 mente no -sent-i do de que
seja o imóvel revert1do ao Município de Iguape, o qual pretende cedê-lo, efetivada a reversão,
à Colônia de Pescado,res de I guape .
Na Câmara dos Deputados, o
projeto
_p_bteve
parecer
favorável da Comissão de constituição, Justiça e de Redação, e da Comissão de Agricultura e Pol ftica Rural.
Após
aprovada, em Plenár-io, a redação final,
a
iniciativa foi
enviada a esta Casa.

A Comissão cle Assuntos Económicos nada tem a opor com relação
à
aprovação
da
proposição.
Ao contrário, a
destinação a ser dada ao imóvel, pretendida pelo municf-~
pio, caso a reversão seja efetfvada, é das mais
louváveis,
pois pretende beneficiar os
pescadores, importante camada

PARECER N° 422,

OE 1990.

ta·s e anunciantes,
proporei onando a estas nova forma de
propaganda, eficaz e menos onerosa que as demais exis~en
tes, e àqueles um justo acréscimo aos rendimentos do seu
trabalho.

Da Comissão de Assuntos
Econômicos sob~e o Projeto
de Lei da Câmara nQ 38/90
--(3.287-B/90,
na
origem),
QUe 11 autor1za os táxis a
portarem painêis publicitãEm face d-o exposto, opinamos
ri os f; xados no te to ".
pela- aprovação da
presente
Relato~:

Senador Me;ra Fflho

proposição.-

_

Sala das Comissões, 5 de dezembro
ele
19s-O_,
- Severo
a finalidade de permitir q_ue Gomes, Presidente
- Meira
os =·--vefculos automotoras de a- -Filho, Relator, Cid Carva1 ugue1 , destinado-s
aõ ·frans- lho
Roberto campos - Mauro
porte de passa~eiros. portem Benevides - Mário covas - Ferpainéis publicitarias fixadoS nando Henr1~ue - Louriva1 Bap.no ·te to, cujas dimensões devem tista -- Ed i son .Lobão Nabor
-ser especificadas pelo Conse- Júnior
Francisco Rollemberg
lho Nacional
de Trânsito
Jorge Bornhausen - Leite
CONTRAN.
Chaves.
--A-- proposição sob a'nális~ tem

o aut·or -do projeto o justifica--afirmando que o seu objeti-vo é_ ptender à reivindicação
dos proprietários de táxis,
que vêem na pub 1 i c i 'dade um
mei-o de·- auferir rendimentos
-adicionais para faze.r face aos
constanteS
aumentos
de
combust fvel ,

PARECER

N~

423-, DE 1990

Comissão de assuntos
econQmi~os sobre o
Projeto
de Lei do senado nQ 150, de
1989--- -:__:__--cornp'l-ementar, Que
11
o i spõe, nos termos do i ncfso .III do artigo 161 da
Constituição Federal, sobre
o
acompanhamento,
pelos
beneficiários, do cálculo
das quotas e da ltberação
das participações previstas
nos artigos 158 e 159 da
mesma carta 11 •
Re 1 a, to r-: Senador Roberto campos
I -_ Objeto
Da

Este
tipo de publicidade -é
utilizado em larQa escala em
outros pafses. E sabido que a
venda de produtos ·ou serviços
exige a divu19ação paga e p1a·nejada de anuncies.
A maior
parte de material publicitário
provém de agências especializadas que compram o ·tempo e o
espaço nos metas de comunicação por preços quase sempre
bem elevados. A modalidade de
A Prbposição legislativa que
proPaganda que se pretende au- vem para exame desta Comissão
tori_zar apresenta a vantagem de Assuntos Econômicos preten·de ser menos onerosa para o de implementar o ftem __ III do
anunciante, que passa a dispor artigo_ 161 da Constituiçª-o de
-de mais um meio eficaz de co- 1988._ o qual
reserva a
lei
municação,
sem
despender complementar 11 dispor sobre o
muito.
acompanhamento,
pelos
beneficiários:
do cálculo das
Atendendo às constantes soli- q-uotas e. da 1 i beração das parcitações da laboriosa catego- ticipações previstas nos artiria dos taxistas, o Conselho gos 157, 158 e 159".
Nacional de Trânsito já eermitiu,
com
a
reso 1 uçao n~
O mandamento constitucional
614/83, o porte de paines com circunscreve
a
regulação,
inscrições de publicidade nos pois,
ao acompanhamento do
vefculos de aluguel.
cálculo das ~uotas e da liberação das participações nas
Todavia, tal ato foi revoQado receitas tributárias repartiem razão ·dos abusos veriftca- das
pela
União
ou pelos
dos na utilização dos painéis, Estados. os beneficiários com
que mü i tas vezes excediam as direito ao acompanhamento cidimensões especificadas, pro- -tado são os Estados, o Distri-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção lD
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to Federal, os Municípios e as
instituições

financeiras

caráter regional.

A)

Arrecadação

pelo Governo

a) 20% dos impostos novos que
a União instituir no exercício

da competência _residual a ela__
atribuída no art-. 154. item I,
a ser partilhado entre os Es-

tados

e

o

Distrito -Federal

(art. 157, II);

b) 50% do imposto sobre a
propriedade territorial rurªl,
parcela atribuída aos Municípios em ~ue estão situados os
imóveis (art. 1.58, II);
c) 47%,

a

partir

de

7851

res. parcela atribuída aos Mu-- ca dos _cr-itérios de __ rateio,
r_espec.tjvos
1 i- discrimin~dos por Estado e_por
cenciamentos (art. 158 IIl);
• Munic_fpio, nas informações do
Governo Federal, ou discrimib) do imposto sobre operações nados por_Municipio nas infor-relativas à cfr.cu1ação de mer- mações doS Governos Estaduais
cadorjas e s_obre_prestações de (art. 162 e seu _parágrafO
servi_ços de_ 1:raQsporte . i nte-- único).
restadua 1 e i n:termun_i c_tpa 1 e
de comunicação, para cuja parCom relação-à prinCipal par-ti 1 h a
a Ctmst i_ tu i ção manda ticipação dos Estados, do Disdistribuir 75% na proporção do trito __ Federal e dos Mun1cfpi0s
valor adic:ionado nos respecti- na receita tributária federal
vos Muniçípios, definível em_ --através dOs __fundos._ compostos
lei çomplementar. a par:-c_ela- por quase a metade da arreca~
remanescente de 25% de acordo daÇão -dos impostós_·sobre r-endã
com o_ q~e dispuser lei est~ e provent-os e sobre. produtos.
dual ou, no caso de ter-rito- industria1izados
·a COnstirios com mais de um Município, tuição detel--mina que ·a.-.cá1cu1o
conforme lei f.ederal
(art·. _ das quotas seja feito pelo
158,
IV e
parágrafo_ único e lribunal de Contas- -da Uniãoart. 161, ~};
..
(art.
16~,
parâgréffó-úni-Cb}.Portanto,
com
referência c)~25% dos 10% do-tPí~distrl
ao acompanhamento -do- cálcubuído pela Ulitão entre os Es~_, lo oa r~partição de ·receitas
tactos _que tenham exportado federais, faltaria apenas re-produtos i ndustri"al j zados, a ger como.os Estados, o.Distr;--ser partflhac:io entre os Muni- to Fede{·a1 e os Municfp1os po- ·
cipios segundo os mesmos cri- dem acompanhar a aritmética do
téri.os_ ~s:tabeleçidos para_ o lribunal de_ Cohtas da_ União,
relativa à partilha-dos impos-ICM5 (•rt.1ss; § 3").
tos sobre rendã e prõvéntbs e
.I~-- -_Análise
sobre produtos - industr_iaJ izados, ass_im _como, junto à se-A Constii:utçã,"o também comete cretar_ia da ReCefta . Federal,
à lei complementar o estabele- ou à Secretaria do_._Tesou-ro Nà-~
ctmento __ de normas sobr:-e a en- clonal, o cáJcu1o das particitrega, pela União. dos recu~-w pações .tribUtárias, bastariam
sos referentes_à partilha dos al_gumas normas que asegurasSem
imRostos sobre renda e proven- o acesso dos representantes
"tQs ,, e sobre pr-odutos i naus; dos .Estados·; do Di st:r·; to -Fe-detrializados (alín~aS c e d do ral e_ dos MÚnic_ípiOS áo proitem A retro). assim como so- cesso, 1 it>eratório,. no- momentO
bre_ os critérios __ de_ rateio dos em que lhes convier, pois a
f~ndqs
de participação nos comparação entre os créditos
mesmos imposto_s __ (art.
161. bancá r j os e os daCJ.o.s_ puO 1 i caI I)_. __ Mas é matéria estranha ao dos permi_tem um ac9mpanhamento _
pProj e to sob exame.
- indireto.
-

de_ nicípios dos

o parti1hamento a ser acompanhado tem por objeto as receitas produzidas pelos seguintes
impostos:

Federal:

Dezembro de 1990

1993

(percentual
diminuído
para
45,5% em 1992, 44,5% em 1991,
43,5% em 19_90 e 42, 5%
em
1989),
do imposto sobre renda
e proventos e do imposto_ sobre
produtos
industri~lizados,
partilhável atravé.s d_o_ Fundo
de Participação_ Cios Estados e
do Distrito Feçieral (21,5), do
Fundo de Partfcipação.dos Municípios (22,5%) e mediante
fi nanei arnentos por_ i nst i tu ições financeiras de â,m_bi_to regional, aos setores produtivos
das regiões Norte, No~deste e
Centro-Oeste
(3%), tudo na
forma do art ... __ 1_5_9_, I ,
da_
Constituição;

d) 10% do __impos:to sobre pro-~
dutos,
industria 1 i-zados.
partilhável entre os Estados e
o Distrito Federal na propor-- Afígura-Se de bom--senso que
ção do valor das respe_ctivas _as disposições . _le_gislativas.
exportações daque1 as mercado_- sobre o~ acompanhamento, _pelos
rias, 11mitada. a des:tJnação em Estados, pelo Distr1tc Fede20% do montante a qualquer
u-- ral, pelos Municípios e pelas
nidade federada e devend.o os. instituições fiQ~t]ciadoras __ .re--,
Estados re_distribuir 2!i% aos gionais, do cálculo das quotas_
respecti~os
Municípios (art. e_da liberação das pa~ticipa159, II e §§ 2.u. e 3:~<.,, da Co_ns- ções que 1 hes _pert_encem nas
tituição Federal).
receitas tributárias compartilhadas, sejam apenas as essenPrecisa ser incluído nesse ciais ao cumprimento _daquela
possível acompanhamento a re- ~arantia constitucional, com o
ceita federal a partilhar, de- cu i_dado de não comp 1 i car des~
cidida à última hora. p~Ja _As- necessariamente
o processo,
semb 1é i a Na c i o na 1 Const i t_u_i n-. nª-o- interferir -~na ~L.itonoiJlj_a
te, do imposto sobr.e operações das pessoas const i tu c i ena is.,
de crédito, câmbio e _seguro, nem i_nvadir- competência
do
ou relativas a tftulos -ou va- Presidente da _R~pública para
lores mobiliários, a que foram regulamentar as leis e dispor
fictamente submetidas as t~an sobre__ o __ funcionamento da admisações com ouro definido_em ntstração ~ederal (art. &4; IV
lei como ativo financeiro, com e Vl).
.
destinação ao Produto da arreEsse açompanhamento já devecadação aos Estados e aos Municfpios de origem do minera_l, ser bastante facjlitadc com a
na proporção de 30% e 70%, divul~ação mensal que a· união,
respectivam~nte
(art. 153, § os Estados, o Distrito Federá1
3").
e. os_Municfpios estão obrigados a fazer, dos _montantes . de
B)
Arrecadados ou recebidos cada um dos tributos a~recada
pelos Governos Estaduais:
dos, dos recursos recebidOs,
dos
va_l ores
de
origem
a) 50% do imposto sobre pro- tributária entregues e a enpriedade de veiculas automoto- tr-egar, e da expressão numér-i-

Com referênCia à participação
dos Municípios em receitas. estaduais_, o· cálculo é .direto,porQue
- os· per_centua_i s
encontr_am-se f j xado$ _ na pr;ópria Consti __:tuição F-ederal, a
serem .aplicados s_obre a arrecadação
di vu l gada.
serJ a.
necessária apenas regra que
reforce o ~companhamento Cas
liberações ou permita conferir
sua materja,l ização~ já -Que um
acompanhamento
indireto
é
viável cot:n._base .nas informações que os Estados também es- -tão obrigados. a_ djvulgar, a
cada mês. Dentro desse enfcque simplificador. data venja, revelamse inadequadaS, e. parcialmente
e~orbi.tantes e até incons-titucio_nais. as minuciosas regras
pr-opostas no projeto de lei
complementar Sob ·exame, conforme pretensões seguintes:_
Art. 1~. caput: obriga os õr-gãos ou estabelecimentos que
centra)izarem a documentação
dos impostos sobr:-_e J:"enda e
proventos e _.sobre produtos i ndustr1alizados. em cada _Unidade da Federação. a comunicaf'em
às resPectivas Secretar-ias de

~
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Fazenda

ou

de Finanças,

~~n-._

salmente, o valor da arrecadação de cada um daqueles fmpos-

tos e, impertinentemente, ainda p·or estabeleci menta arrecadado~ (conflitando com o
art.
162 da Constituição);
Art. 1A, §

1~:
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cumulativamen-

te, obriga os órgãos ou estabelecimentos que centralizarem
o controle dos recursos arrecadados pela rede Federal, â~
gora em cada Unidade da Federação ou na região fiscal, a
comunicarem às Secretarias deFàzenda ou de F1nanças dos Estados ou do Distrito Federal,
mensalmente,
o valor dos repasses feitos, por estabelecimento arrecadador, ao Banco do
Brasil em Brasília, a crédito
da União, da receita realizada, separadamente, nos
impostos sobre renda e proventos e
sobre produtos ín9ustrializados
(também exorbitando do
art. 162 da Constituição),
Art·. - -1.12., § 2.12.: determina que
seJam creditadas diretamente
aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municfpios e_ até às
regiões desprovidas de personalidade jurídica, as participações tributárias correspondentes _e impedindo,
desnecessariamente, o
trânsito pela
conta
Receita
da
União
(regência que.
além 'de mal
disposta, pertence à lei
complementar referida no i tem_ II,
do art~---161 da Constituição);

que

deverão

ser

entre~ues,

mensalmente,no ano segu1nte,
aos EstadOs, ao Distrito Fedê-

ral, aos Mun1c'ípios e às er]_ti.financeiras das regiões
Norte,
Nordeste
e CentroOeSte, à conta dos recursos
dos respectivos fundos (o àrt.
162 inclui na divulgação- mensal a expressão numerica dos
Pad~s

critérios de rateio,
ã"létn -do
que a publicação por organis-mos-federais ha de ser,
especificamente,
no-otário

Oficial da União);

Art; 2.12., § 1.12.: concede o prazo de 60 dias para os EstadoS,
o Distrito Federal, os Diários
Oficiais da União, dos Estados
_e do Distrito Eederal, os percentuais e os
coeficientes
destinados ao cálculo das parcelas que deverão ser entregues,
mensalmente, no ano seQuinte, aos Estados,
ao Distrito_ Feaerãl, aos Municipios
e às entidades financeiras das
regiões
Norte,
NOrdeste e
Centro-oeste,_ à conta dos recursos dos- rBspect í vo__s fundos
(o art. 162 inclui na_divulgação mensal a expressão numéri-ca dos critérios de rateio,
além do QUe a Publicação por
organismos federais há de ser,
especificamente,
no Dtârio
l)f1cia1 d~_ União):
Art. ·2.12., § 1~: concede o prazo· de 60 dias para·õs·Estados,

o Distrito-Federal. os Municí-
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de julho (a participação dos
Municipios é de 50% sobré o
ITR arrecadado, de forma qUe_a
relação dos
lançamentos nãq
constitui documento necessário
ao acompanhamento, que depende
ma 1 s da pub 1 i cação mensã·l
da
receita realiz~da e dos valóres entregues e por entregar,
que -a- União está obrigada a
fazer mensalmente se9undo o
art ,_ 16.2 da Consti tutç~o);
Art. -3.12.., § ill.: ·determina -qu·e
os 6rgãos federais
inCumbidos
do controle O?_a~recadação do
ITR enviem ao Banco do Brasil,
em Brasília,
mensalmente,
a
relação dos recolhimentos, ordenados .-J::lor. muni cíp1 o de origem do imóvel a que se referem
(disposição
perceptivelmente
relacionada ao funcionamento
da adnifriiSt"r?ç~o e sem participação das Prefeituras Muni~
c i pais,
to ta 1 mente i nconveniehte em ~e~ complementar);
Art.
3.Q,
§ :?_R.: i::H.;defla ~qué ó
Banco do Bras i 1,
aõ ésCri turar,
na conta Receita da união, os recurSoS provenientes
do ITR, destaque o percentua1 ·
de 50%. em Cõhtã transitóffa
indexada pelo valor -da_ OTN
fiscal, para posterior distribuição aos Municípios com oase
na relação dos recolhiment.os
pr~vista no párã~rafo anterfor
(como se vê, -a _dfspo51 ção se
relaclona ao· item--rr é não ao
item III do art. 161 'dã con-stftuição, além-de inconvenientemente formalizar em lei com-plementar detalhes operacionais
que
necessitam
de
f1exibilfôade);~
-

pios e as entidades financeiras das réÇi5es Norte, NordesArt. 1.12., § 3~: permite que as te e Centro-Oeste,
impugnarem
Secretarias-de Fazenda ou de- os percentuais e coeficientes
Finanças
confiram,
junto ~à referentes ao rateio dos funrede arrecadadora, a veracida- dos de participaÇão (limitação
Art.
3~. § 3~: determina que
de das
informações recebidas quê se afigura restritiva aos
logo após
(o que atrapalharia os estabe- direi"tos dos beneficiários e o Banco do Brasil,
dêSheCessariamente
prescricioefetuar
os créditos aos munílecimentos bancários com uma
:-- . . . . -· ·- ·~ . . ·cipios, expeça áVfso a estes,
terceira f1s~a1izayão sobre a nal):
mesma mater1a, po1s essas auacompanhado da relação discriArt·.- 2~ § 2.Q: _esta-belece o minativa_recebida do órgão feditorias são feitas pela Secretaria da Receita Federal prazo de 3 meses para a TCU dera 1 ·encarr'egado do central e
normalmente e podem ~er repe- apreciar as impugnaç5es e re- da àrrecadação (além de a--dfstidas pelo-Tribunal de Contas publicar os valores defin.iti- po§iÇão reportãr-se a prazo
da União);
__
vos
(dispOsição desnecessária · indefinido, manda o _ e_anc:p do
e que transforma o rate·; o dos Brasil fazer o qUe rotineiraArt.
1.s~., § 4-2: determina que- fundos
em
um
processo mente fazem os bancos e aumenas Secretarias de Fazenaa ou ce?n~encio~C?2;
ta a circulação burocra~izante
de Finanças dos Estados e·cto
·de documsntos dos órgãos conArt. -2~, § -3.12..: determina que troladores
Distrito Federal
subsidiem o
federais para o
Tribunal
de Contas da União o Banco do Brasil
continue a Banco do Brªsfl,
no Distrito
com os dados relativos ao 1m- efetuar os créditos relativos- Federal,
e deste aos municíposto sobre renda e proventos aos fundos de participação com pios, t_udo rigidamente em lei
e ao
imposto sobre prod~~os base- nos pêrcentuais e coefi- que,
para
ser
a 1 terada;
inqustrializados, arrecadados, cientes anlUTg·aaos-- p·elo TCU, exige quorum de maioria absorepassados
e
_creditados enquanto não pub1 i cados ·os va- 1 ut.a do~ . congr~~s i_ s ~as! ) ;
(disposição que, além de redi- lores definitivos~ sem prejuíArt.
: 4 ..o., caput: defere
ao
gida inadequadamente em termos zo do efeito retroàtivo dos
taxativos,
é desnecessária, últimos valores
(disposição Banco do Brasil a qualidade de
pois não há impedimento de as burocratizante que decorre da iostituíção centralizadora da
Unidades da Federação enviarem inconveniente-titualização-das conta Receitã da União e deque
publique
dados subsidiários à Corte de reclamações dos destinatários termina
Contas);
do ratei o);
nos Diários Oficiais da União,
dos estadoS e do Distrito FeArt.
2.12., caput: obriQa o TCU
Art.
3.S~.. caput: manda que os deral, em relação a
cada im-a publicar, até o f1nal
de órgãos federais lançadores do posto sujei to a par::tilQ.a _entre
cada ano, nos Diários Oficiais imposto territorial rural eh- as entidad~s governametl'tafs, o
da União,
dos Estados e
do caminhem à Prefeitura de cada valor da
arrecadação bruta,
Distrito Federal, os perç:entu-- mUnicípio à
relação dos con- das restituições, da ~rrecada
ais e os coeficientes destina- tribuintes e imóveis lançados ção lí~uida e dos valores disdos ao cálculo das parcelas em cada exercicio, até o mês tribuídos aos beneficiários no
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mês anterior (além de essa admin1;:;.trativo
provavelmente
superior
ao
disposição transferir ao Banco em_ _ valor
do Brasil atribuições ineren- bene-flCioJ ;-tes ao 6rgão de

contabilidade

ou à Secretaria da Receita Federal. determina publicações

já
assentadas no art. 16:2: da
Const...i tu i c._ão Federa_l,
não só

em relação à União, mas também
aos estados, ao Distrito Federal e aos municfpios, até para
acompanhamento dos contribuintes e demais interessados);
Art_. ___ 4_~, parágrafos único:
veda, para efeito de_ cálculo
das participações dos. estados,
do p_; stri to F.eJie.rEl.l ·e dos mu-

nicípios, a dedução na receita
dos impostos de quaisquer parcelas da arrecadação líquida
referida no caput (além de a
disposição não se relacionar
ao acompanhamento do cálculo e
da
1 iberação
pelos
entes
beneficiários, o§_ _1~ do art.
159 da· Constituição manda excluir do cômputo apenas a parcela do imposto de renda e
proventos arrecadada e retida
pelos es~ados, pelo Distrito
Federal e pelo_s rnunicír:;lios,
incidente
sobre ~endimentos
que paQarem, portanto. valor
sequer recebido pela F_azenda
Nacional, o que torna o preceito despiciendo);

Art-.
· 7$2.
e · seu parágraf'o
único: fa.cul ta_ que os órgãos
incumbidos da cobrançç executiva de déb-itOs fiscais dos
estado_~ •. do Dis.trito Feçler~l e
dos
m_u_nicípios
__ possam
-encarregar-se, também, da· c_ab_rança ~xecut 1~~ dos impostos
de cuja receit_a_ participe-e·.
para esse.s _fins, ainda deter-mi n_a que ós 6r-g_ãos i ncurnb 1 dos
qy __i n~cs_i ç_ão- da dí vi d~ oriunda
desses 1mpostos compartilhados
f·o__rneçam
as
cer t i dões
necessárias-· ao aj_ui :ia-men"to da
corres_pondent~ açao executi_va,
a1ém--ãe as subsídíarém coin es·-tatTslicaS rela.t--ivas às irfS_c_rfÇ9,es ·e-xi~t,_en.t..es no âmbito
do _respectivo es~a_do,_ Qistr.ito
Feôer'ál ·. -- -ou ·.
Municíplo
(disposfÇãO que, além· de es-tranha ao acompanhamento do
Cálculo e· ·da 11béf'açã_o das
participações, faz com que os
estados e o Di stri tó Federal
i ntrometé:!!m-_Se na adm-inistraÇão
federal e que os municípios,
semel t}anternente, absorvam a_t iV'idades da admíniStração· estadual~
_ causando", obviamente,
confusões em __j UÍ40
~na
administr-ação);

Art.
s~. caput e
seu
parágrafo único: permite que
as repartições fiscais dos estados, dos muni c_ípi os e do
Distrito Federal exija~. dos
contribuintes comprovaçao do
pagamento de impostos de cuja
receita participem, determinando que comun 1 quem ao é r ~tão"
federal ou estadual a ocorrencia de atrasos no recolhimento
(a fiscalização
cumulativa,
além de invadir co~petências
da administração federal ou
estadual, revela-se inócua na
forma proposta);

Art. 8-'!.: nla_nda aplicar, em
relação aos impostos que a un·i_ão _Qecretar CPm_ base_.em su13
competência residual, as regras pr-oQoStas Para impostos
cUjo _cr_i_ t_ér i O de p_Çlrt i c_i Paç_ão
-a e 1 es se as_~eme 1 he (o proj ~_tO
s6 propõe regras concernentes
aos fundos de participação nos
0
"'-~~~i~~- ~ ~~g-~-~ _-_~r~~8~-~s e i n~·~~~-tr fá 1 fzados ,-- ffiâ fSi · ·àcf ·; mpos·to
ter ri to r. i a 1
rural ,
com os
quais não terão_semelhança os
impostos riov_o~- n-em o -i n'lpàsto
sobre ouro -considera-do ati vo
financeiro, revelando~se, pois
Art. 6~. caput: determtna que incoerente,
a
regr-a
os estados, o Distrito Federal pretendi da) :
e os mu~icipios diligenciem,
nas ações fiscais relativas
Art. 9~: manda o acompanhaaos impostos de sua compefén- mento.· _-pelos municípios, ·cto
cia, no sentido de ve~ificarem cálculo- das _qu_otas e da 1 ibese dos fatos apurados decorrem ração da Particípàção -que tiinsuficiências no pagamento de verem nos impostos feder-ais e
imposto em que tenham partici- ~st~du~is, q~ja f~ito segundo
pação e que, no caso_ afirmati- 2;s
mesmas regras proposta_s
vo, enviem as peças comproba- para o acompanhamento, pelos
tórias aos órgãos fed~rais ou estados,- de suá parcela na reestaduais · competentes (mas i ce 1ta_ de. fmpostoS
federa is
uma vez seriam rea1izadas a- (além de esta disposição estar
ções fiscais cumulatlvas e sem cOr!) __ re-daçãq _vaga, as regras
.conseqüência efetiva);
préconi~adas para o acompanhamento dos cálculos e da libeArt. 6~. parágrafo únicO: o- ração das participações nos
briga o fisco federal ou esta- impostos f_eder'a is não seriam
dual a dar resposta, aos esta- aplicáveiS para os municíPios
dos e aos municipios, do re- acomPanharem suas participasultado das diligências que ções nas receitas estaduais
empreender, inclusive d~ _jul- deriV'~das do __ imposto __ sobre
gamento final do processo ins- propriedade de vefculos autotaurado (essa rotina burocra- motores. do imposto sobr-e cir-t i zante, a 1ém de ser _estranha ~cu 1ação de mercador i as --e presao acompanhamento do cáJculo e tação Q~_serviç9s e na párce1a
da liberação das participações do imposto sobre produtos intributárias, aumentará o custo duStrial i-z;ados .r-elativa a exc
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portações, o que torna ineficaz a___analogl_e P!"i?-ter:dida):
Art. 9_~ ,_ parági-a:fo único; determina qUe os bancos estadUais exerçam ãs funções que, no
ãmbi to federfiJ _, o_- projeto atrfb_ui ao__Banco do Bras i 1. (_a
_dl~sposição_-i_ntf--Omet_~-_Se -na autonoml a doS --estadOs e transfere aos bancos estaduais ·as i mpropriedades
vistas para o
Banco do Bras i 1 no que conc_erne à a_dm.ini_stração fede~al·,
além Pe ser .e.~tr:anha .ao acompanhamento do calculo e da liberação das participações do~
muni~,íploS).

III - Conclusões
Da aná1 _f 5:~ a trás e·fe_tua-d"a -re::..
sulta a conclusão lógica _pela
rejeição dp _pr-ojeto de 1e1.
porque a maioria de_ suas _di sPosições são estranhas ao acompanhamento do cálculo e da
-,_i ber.13ção
das participações
tributarias e pretendem inserir, em lei alteráv~l Só p_Or
ma i õr·i a abso 1 u:ta dos congressistas. rígidas e burocrati~antes.
rotinas administrativas, -_de àl to custo e_ duvi clos_o
benefício, além do que inva_d_-indo,_. em -_-parte, competênci_a
privada do Chefe do
Poder
Executivo.
Será mais prudente esperar o
desenr-olar dos fatos e _res.o\- _
ver legislativamerite os problemas que estados_ e municípios
efetivamente encontrem
para o _ aCórripanhamento
-dos
cálculos .e da_ l.iberação _de
suas participações
tributárias.
Em caráter ~mediato, poderia
o Congr-esso regular s6 o .essencí_al _e previsível, na forma
dó sElguin.te subs'titutfvo:
·

SUBSTÍTUTIVó
Ao· Pr-ojeto de _ Lei
do Senado N$2. 150,
de 1989 - Complementar

,- -DiSP-õe,

tios

termos -do

ar:t. 161, Item III,
da
Constituição Federal, sobre
o
acõ~anhamento,
pelos
benefi_ciários,
do cálculo
das quOtas e da liberação
das
participaçoes
tributárias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Os estàdos, o Distri_to Federal, os municfpios e as
instituições
financeir~s _de
caráter regional, beneficiários de receitas tributárias
compartilhadas·segundo a Constituição Federal, poderão acompanhar o_cá1culo das quotas
-e- da 1 iberação das participações.
§ 1-'!. Com vistas ao acompanhamento do recebimento dos re-
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cursos pelos beneficiár1os. as
divulgações-mensais determinadas

no art. 162 da constitui-

ção Federal

serão

no Diário

publicadas

Oficial da

União,

quando concernentes a esta, ou·

no

Diário Ofictal respectivo.

quando atinentes aos

ao
Distrito
municípios.

Federal

est~d_os,

e

ao·s
-

§ 2~ Os destinatários terão
acesso ao cálculo relativo- às
quotas da~ participações, junto ao Tribunal de Contas da

União,

assim

como ·às demais

informações necessárias ao acompanhamento das liberações
dos recursos a eles destinados
pela Constituição. junto aos
órQãos
da
administra~ão
tr1butária ou contábil da _União e dos estados.
-

Art.

2.1l Sem prejuizo da a.ÇãQ

judicial_

_

çªbivel,

os

destinatários- cOhstitucionais
de participações tributárias
que dive~girem dos cá1culos ou
das 1 i berações, ou não _ tenh_am
acesso
_ às
_ informações
necessárias à conferêncfa dos
dados, poderão reclama.r ao órgão de auditoria interna do
Poder EXecutivo -n:fspe_ct i vo, ou
ao Tribunal de Contas da União
ou dos estados obrigados a fazerem a partilha da receita.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publ icaç:ãQ'.
Art .-- 4J<. Revogam-se as di sp6sições em contrário.
Salá d~ür comissões, 5 de d~zembro
de
1990.
Severo
Gemes, Presidente
Senador- RQberto
Campos, Relator -Mauro Benevides - Mãrio Cevas
Meira

Filho
Fernando HenriqueLourival Baptista - Edison Lobão - Nabor ~úntor - Francisco
RollemberQ- ~orge Bornhausen
- Cid Sabóia de Carvalho Le j te Chaves .

PARECER NJl. 424, DE 1990

Da COmissão de Assuntos
Econômiccs, sobre o Projeto

de Lei de senado nQ 161, de
1989
Complementar, que
"define
os
serviços de
qualquer natureza sujeitos
ao imposto de competência
dos municipios, previsto no
inciso IV do artigo 156 da
1

Const i tu 1ção '

•

Relator: Senador

Caq,os.

Roberto

o presente projeto _de lei,
visa a definir-, por- fo.rça do
disposto no artigo_ 156, IV, da
Constituiyão Federal, os -serviços SUJeitos ao imposto de
competência dos municípios. ao
qual
se refer-e esse mes~o
dispositivo.
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Observa-se que a matéria aConstituição, e estabelece
suas· alfquotas mâximas.
tualmente
acha-se
regulada
pela Lei
complementar n~ 56,
O Congre·sso-· Naçi ona_]. çtecre~a:
de 15 de dezembro de 1987.
Atribui-se à lista de serviArf. 1 J:t o imposto, de c'ompeços, anexa a esse diploma legal, caráter- taxativo. o- pro- tênci a doS_ m;..~nfcíp_i os, sobre
jeto. de lei so_b exam~ reproduz ser_v:i ços. de qua 1 quer_ n_a.t_yre_za
_,essa mesma 1 i.sta .de serv-i çotf, incide s~bbre os se·rvi ços de:
dçmdo-lh,e, entretanto, ao mesmo tempo, caráter ta~ativo e __ 1 ~-- TnédiCos,__-dentistas~. ~fo"no
E!Xempl_ t fica ti v o. f'.Jesse senti - audió1og6s, ~erãpeutas ocupa-do. - o i 1 uistre aútor _do proj e- cfo"nais e fisioterapeutas_;
tO, ao JUst'ffieâ-ro djz que -a
lista é "exenlplifica_tiva po_r-2. hosp-itaiS_, clfni_cas, ambu1 a tóri_o_s.
pront·os-so_ccrros-,
q~e é uma lista aberta, à qual
o_s _municípios poderão inc-luir- sanat;_óriós. manicOm'ios,
casa
QS__ s~rviç:os que_ forem sUr-gindo d_e saúde
de repoUs·o .. de .recuno âmbito de sua economia; ta- perfiç~~ ~--,-e _coli-gê:neres;
xa·tiva·, pOrQUe~ áo ·citar~_de:
t_ermi hado gêner-o ou espécie .de
3 ._
ban.càs _c;ie _sa-nQue, 1 e i te,
serviço, autortiã't l._camente_ i mpe- pele, ol_,hÔ~ e cimgêner-es;
de a_ tributação. dos se~viços
4. -arlál i"ses- cl r"nfé"as e "Yabocongêneres ou da mesma espécie
ra'l;oriais, e_letrlcld.acle _méd_inão inCluídos nQ.- lista'~.·
ca,· r·adiótêrãpia, ultrasonoos_l;lrti_gb_s_ :2-"" a 4.1< do pl"oj"eto grafia, radio1~g1a, tomografia
Qe 'fei estabelecem regras--que e- con_gêneres;
objétivam· caracter''izar devida_ment~ os serviços QUe
se s:u- oS. ãss-istência: m-édfca e- ·serjeitam ao imposto municipal, viços· C:óngéneres-· previ· stO:s- nOs
delimitando com a necessária i .tens ___ anter i c;>res, pre_Stados
_c::;fareza
- sua.·
área · 'd.e me:Oia·nte planos de mediCina cte
.grupo -ou convêni_os, incl_usive
i_pcidênc;a.
com emPresas para -a.ssistênci.6
EntehdemoS c··-· que_ ·o projeto de a e·mpr•egadoS;
-rei atende- aos re~üisitos de
..cpnsti_tucionalidade, ~uríqic,i ___fi.
_eo~f_ermei ros 1 obstetra.S,
dade e de técn-ica leg1slativa, ortópticoS
e
protéticos
bem c~mQ satisfaz as cq~ve (pró~es~ dentária~;
ni êriC i aS e i nte_r_esses- dós municípios, _es.tan_dQ, poTtanto,
-·1-.
psicólo'90s--.- psic'ana1 istas
_..em Cónfor-rnítfade com os obj et i- _e_ 89.Sistentes soci.a.is;
-vos-_ visado_s _p_ela Cons.ti:uiçã_o
na· par·te 'refer-erfte ao sfstema
8. ffi~diCoS- v_etei--inárfã$;
t r i bu_t.,.\ i o. naç 1 ona 1 .
9. · ·hosPitais
e
clfnjcas
AsSfffi, i:lrocuramos estabel-ecer vet.er i nár i as e GOngêneres;
uma list_a __ tax_a'(:iya, através da
descrição de gêneros de servi1 o. ~ tr'ãtamento .-c amestramento,
ços e __de __ -m_eftç:_ão a _eSpécies adestrarnet')to, _ embel_êzamerito,
congéneres, que permita aos insemin~ÇãQ, guãrda, alójamenrelativos a
municípios a edição de_ lista- to e-cohgêheres,
gem com especificações mais animais;
analíticas.
11 . -advogados;
Por. outro 1 ado, a 1 i sta i ntegrante do substitutivo
que -1-2-:--. engenheir-os, arquítetos,
propomos procurou_reagrupar os urbanistas e agrônomos;
Vár-fós itens de serviços, por
setor-es de atividade. e fundiu -_~1:3. socióloQos e et:onomfsta?;
itens análogos.
14.
- ccctadores,
audf tores,
técnicos
em
Em
face
do
exposto, guardas-livros,
mani festamo~_nos- pe 1 a aprovação contabilidade e congêneres;
do presente projeto de lei, na
forma do substitutivo que a
15". tradut;ores e intérpre~e~;
seguir apresentamos, definin16. rel açõe;i _ _ públ i Cas;
do,
além
dos
serviços
tributáveis, a fiXação das a17. ensino, ·instrução, ·trei1 íquotas máxi_mas do tSS.
namento, orientação educacJ.onal _e aval i_~ção de conhecimen"t"Qs_, t:le qua 1quer grau ou natuSUBSTITUTIVO
reza;
Ao Projeto de Lei
.
18. avaliação de bens, perído SenadO N-" 161,
cias, exames e análises técnide 19~S - Complementar
Cas;
Define
os serviços de
qy~lg~er natureza
sujeitos
19.
regulamentação de sinisaO itq:)OS1:o de-competência tros-- cooertos po·r ca:ntr-atos de
dos tnuni cipfo$, -previsto no seguros; i nspeção e ava 1 i ação
t~ciso
IV do artigo 156 da de riscos para cobertura de
I
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contratos de segyros; pre~en
ção e gerência
de
riscos
seguráveis, prestados por quem
não seja o próprio segurado ou
companhia de seguro;

20. projetes, cálculos e desenhos técnicos de qualquer

natureza;

21. aerofotogrametria (inclu-

sive interpretação), mapeamento e topograf1a;

22.
análises de sistemas,
programação e fornecimento sob
qualquer forma de 11 SOftware"'
coleta e processamento d~ dados de qualquer natureza;
23.
assistência técnica, assessoria, organização. coordenação,
programação e planejamento, não _objet_o_ de outros
itens desta lista;

24 . . administração

negócios

de

_de bens e

te·rce i rós.

e

de

consórcios (exceto a realizada

por instituições ou.. sociedad.es
autorizadas a funcionar pelo
Banco centra 1 ou pela com_i ssão
de Valores Mobiliários);

25. planejamento, orQanização
e administração de fe1ras, exposições, congressos e congêneres;

de protestos, devolução de titulas não pagos, _manutenção de
tí~ulos vencidos, fornecimento
dé posição de cobrança ou _recebimento e outros serviços
correlatas da cobrança ou recebi mer:tto~
Instituições autorizadas
funcionar
pelo
Banco
Central: além dos previstos no
-item anterior', -transferência
de- fUndos_; or_dens de pagamento
e de créditos; pagamento por
conta d~ tercei~os, inclusive
os feitos fora do estabé 1 ec·imenta; aluguel _de cofres_; __ e~
missão de carnêS (o imposto
não _ 1n·ci de - sob~"e o ressafci-:menta de Qastos, a- instituições
financeiras,~/
inclusive
com portes de correio, telegramas, telex, telefone, teleprocessamento, necessários à
prestação dos serviços);

a

35.

36. --execuç.ão, por adininistra:.
ção,- empre1 tada ou subemprei-

t~_da, __ de constrvção civi_l _
_, de
Ôbras hidráu·l icas___e-outr_a-s .p_bras seme 1 hante~ e r~e.spect i v as
engenharia· consultiva, inclu~ive
serviços auxiliares ou
complementã-res (exç.eto_o f_or-necimento _de mercadorias produzidas pelo prestad_or de se~
viços, fora do local aa pres~
tação dos serviços, que fica
sujeito .ao lCMS);
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46. limpeza e dragagem de
portos, rios, canais, lagos e
lagoas;
47._ limpeza .e manutenção de
i m6vei s, i ncl uslv~ vi as púb1 icas, pa!~ues e ja~dins; -

48. desinfecção. imunização,
higienízação, desratização e
congéneres;
-49.
lubri_ficação,
1 impeza,
revi são, conserto,- restauração. recondicionamento e manutenção de máquina&, vei.cu1os.
mótores, ~parelhas_,_ equi~amen
tos _ _e
qu~ i sguer
obj etçs
(exce~o -o fOrnecimento de peças e partes. que fica sujeito
ao ICMS}_;
___
__
_

50 . . recauchutagem ou regeneração-• de pneu_s para o usuário
final;
51.
recondiçjonamentq,_ acondic"ionamen:to, pintura, lustrabeneficiamento. Javagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia,
anodiz.ação_,~ cor1;e.
récorte, po-lirilento, plastificação e congéneres. dé-objet'os
não destinados à -industria 1 ização ou comerciali+ação;

-çã-o,

52.
;nstalação e môntagem de
aparelhos, mãqUinas e equipamentos. inclusive montagem in~
dustrial, prestados ao usuário
final, exclusivamente com ma1ería1 p~r eie fo~ne~Jºo;

26.- organiZação de festas e
recepções; buffet (exceto o
fornecimento -de_a1imentaçã0 e
bebidas. que fica suj_ei"to a_o _- ~7 ,_ reriàração-, con_servação e
reforma de edificios, estra53.raspagem, calafetação,
ICMS) ;
das, pontes. portos e congén-e- polimento, lust~~~ão de pisos.
27. hospedagem em hotéis, mo- res (exceto o fornecimento .de paredes. e.div1_sor1as;
produzidas pelo
téis, pensões ~
congêneres mercadorias
54 .
co 1 ocação de tape"tàs e
(exceto
alimentação, quando prestador dos serviços,
fora
não incluída no
preço
da do local da prestação dos ser- cort1nas, com material fornediária);
viços, que fica sujeitoo ao cido pelo usuário final áo
ICMS);
serviço;
28. agenciamento,
organiza55. -arma~enãmento, depósito,
ção, promoção e execUção de
_38. demolição;carga, descarga, arrumação e
pr-ogramas de turJ smo, passe i39. pesquisa, perfuração, ci- guarda de bens de qua 1 que_r esos, excursões, guias de turismo e c_ongêneres;
mentação, perf1lagem, estimu- pécie ( exc_e_to depôs i t_os - f_e i tos
lação e outros serv1ços rela- em insti_tuições autorizadas a
29. agenciamento, corretagem cionados com a exploração e funcionar pelo Banco Central);
e intermediação de títulos·; expc;-rtação de petr61 eo e gás
56.
guarda- é es-tacrofiamento
câmbio,
seguros, plano~ de _natura 1;
previdência privada, direitos
de veícu1 os;
da propriedade industrial, ar- - -40. fl crestamento e re_f 1 ores57.
Vigilância ou seQurança
tfstica ou literária, e de· tament_o;
qualquer
outra
natureza
dê pessoas e bens;
(exceto os serviços prestados
4_1_.
es.coramen.to e contenção
58 .. :t'ransporte '< co'l e ta. re:..
por instituições autorizadas a de encost.as e ~erviços co_ngêmessa de bens ou valores, e
funcionar pelo Banco central); ner-es;
transporte_-~ de pessoas, dentro
42 _ co_n_tro1 e e tratamento~- de do. tf!rritó.rio d.O munic_ípi_o;
30..
Representação comerei a 1
de qualquer natureza;
eflu.en.tes de qualquer natui--e::z;a
59. uti11zação de portos e
e de agentes físicos e bioló31. distribuição e venda-- de g1cos;
aeroportos, atracação, capatazia,
serviços_ prestados pela
bilhete de loteria, cartões,
pules ou cupons de apostas e
43. saneamento ambiental e _administração dos portos, estivagem, armazenagem interna,
sorteios;
congêneres;
externa e especial, suprimento
44.
paisagismo, jardinagem e de água, e serviços acessó32. despachantes;
decoração (exceto o forneci- rios, é mOvimentação de merca33. 1é11oeiros;
mento de mercadorias, que fica dor i as fora do ca 1 s_; .
sujeito ao ICMS);
60. propaganda e pub1 icj_d_a_de,
34. cobran~ e recebimentos
por conta de terceiros, inclu45. varrição, coleta, remoção inclusive promoção de vendas,
sive
de direitos autorais, e 'nci neração__ de 1 i xo e de re- planejamento de campanhas ou
protestos de titulas. ·sustar,;:ão siduos quaisqUel"';
sistemas de pub1fcidade, ela-
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boração de desenhos, texto e
demais materia1s publicitár1os
(exceto sua impressão, reprodução ou fabricação);
61. veicu1ação e divulgação
de textos, desenhos e outros
materiais de publicidade, por
qualquer meio (exceto em jornais,
periód1cos,
rádi_o e
televisão);
62- gravação e distribuição
de filmes e vídeoteipes;
63~~fonografia

ou Qravação de

sons ou ruídos, inc1usive trucagem,
nora;
64.

dublagem e mixagem sofotoQraf1a

e

cinematográfia, 1nc1usive revelação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem;

65.- cópia ou reprodução, por
ouaisquer processos, de documentos e outros papéis, ·plantas ou desenhos;
66. composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia:

67. colocação de mOldura e
afins, encadernação, gravação
e douração de livros, revistas
e congéneres;
68. diversões públicas: cinemas, "taxi dancings" e congê;..
neres;
bilhares,
boliches,
corridas d_e_a_!"limais e outros
jogos;
exposições,
bailes,
"shows", festivais, recitais e
congêneres; j~gos eletrõnicos;
competições esportivas ou de
destreza ffsica ou inte-lectual; execução de música,
in~
dividualmente_ ou por conjuntos; fornecimento de música,
mediante transmissão por qua-lquer processo, para vias públicas ou ambientes fechados
(exceto transmissões radiofbnicas ou de televisão).
69. __ -produção, para terce i r os,
de espetáculos, entrevistas e
congêneres;
70. barbeiros, cabelereiros
manicuras, pedicuros,- tratamento de pele, depilação e
congêneres:
71. banhos, duchas, sauna,
massagens, ginásticas e congéneres;
72. alfaiataria e costura,
quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento;
73. tinturaria e lavanderia;
74. datilografia, estenografia, expediente, secretaria e
congéneres;
75. funerais;

76. taxidermia;
77. recrutamento,

a~enciamen

tO, seTeção, colocaçao e fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregado do pres·
tador do serviço ou de traoa~
lh~dores
avulsos por ele contr_aj:.ados;
78. locação, inclusive arrendamento merGant.i 1 , de bens móveis, -assim entendidos os passfveis de contratos de penhor
(Codigo Civil, art. 178).
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hidráulicas e outras obras semelhantes. inclusive os serviços auxiliares e complementares .• 2% (dois por cento);
IV

cento);

cinema:

1-%

(um

por

v - transporte colativo, 1%
(um por cento);
V.I
- -demaiS- --serviÇOs,
(cinco por cento).
.

5%

§ 1~ Quando se tratar de serviços sob a forma de_ tr·aba_l ho
pessoa 1 do própr 1 o contribu-i nte, o imposto será calculªdo,
por mej o de a 1 í quotas fixas ou
variáveis, em função -da natureza do servi_ço_.OJ,, de out_ros
fatores p_~rt i nentes,
h_estes
não _compr:.~~;~T:u;:li da e 1mportãnc _!_a
paga a t1tu1o da remuneraçao
do próprio trabalho.
-

Ar_t_. 2.s~. Os serv1 ços de gênero
incluidos na relação do artigo
anterior, mas nela não abrangidos à vista das espec,ficaç5es dos seus itens, bem como
os de gênero ou espécie .di ferente, não estão compreendidos
na competência dos municípios,
para efeito da cobrança do i m§ 2~ Ou?ndo os serviços a que
posto sobre serviços.
se referem os itens 1,
4,
6,
7, .8., _u __,__ 12, 13, ""14, e 15 -foArt. 3.s1. Os ser v i ços ctef i n_i dos rem prestados por prpfissionesta lei estão sujeitos ape- nais organizados em sociedan_as ao_ impo:;;t_p sobre_ serviços des. uniprofissionais ou plude qualquer natl,lre~a._ ainda riprofissionais,
o
imposto
que a respectiva pre_stação en- será de v i do pe 1 as soei edades e·
-volva uti 1 lzação- ou forneci- ca1culad.2· na. forma ~o_§ 1~.
mento de bens materiais.
em_ re_l açao a cada prof 1ss 1ona 1
habilitado, sôcio ou não.
§
1 .w Ressa 1vadas as exceçõe_s
expressas na lista do.art,
1~
Art, 6.Q, Permanecem em Vi g'or
e na a,-; nea a- do parágrafo se- as disposições ~elativas ao
guinte, o valor dos bens uti- imposto._ sobre
servtcos·_ de
ltzados
ou fornecidos será qualquer naturezaQ previStas
computãôo na base de cálculo no Decreto-Lei n 406, de 31
do imposto sobre serviços de de deZembro de 1968, e légis~
q!Ja1 quer n~_tu_reza.
laç~o poste~ior, não modificadas por esta _J e i.
§
?~- Não se incluem na base
de calculo do imposto sobre
Ar C
7Sl.. ReyOg~?m-se as dispo?erviços
de
qualquer s~ções em con"trar_io.
natureza:
.
.
Art-. BSl. Esta lei-entra em via) o valor dos materiais for- gor
na
data
de
sua
pub
1 i ça,ção .
-necido"S pelo ~:~restador
dos
serViços prev1 st·os nos i tens
36 e 37 da 1 i.sta do art: 1.1L
Jusi: 1f i cação
ou espécie idêhtica à -·dos

.

b) o
valor de subempreitadas
sujeitas ab imposto soQre serviços de qualquer natureza.

Art. 4~ o fornecimento de
mercadorias com a pr~stação de
serviços não inclufdos na lista do art.
1~
configura, em
seu_ todo, operação suj el ta unicamente ao imposto.
sobre
circu1acã6- de mercadorias. de
competência es~adual.

!· A tarefa que a Constftuiçao requer da lei complementar
e _a definição dos serviços .sujeitos ao imposto municip2;1_l,
dado o potenciã1 de _litígios
que si9riam proVocados- ·- Pêla
falta de uma clara dem~rcação
do universo sujeito ao tributo
municipal.

1.1 Há duas maneiras de se
executar essa tarefa. Uma consistirJa em descreve~ a cónArt. 5~ As alíquotas máximas ceituação juridica do vocábulo
que
-a
db imposto sobre serviços de ''serviço 11 , - solução
qualquer
natureza
_são
as prática legislativa b~asileira
seguintes:
não t~m_ recQ_mendado, com_efeito, o Decreto-Lei n~ 406/68
I -jogos e diversões públi- optoU pe 1o· caminho da 1 i stagem
cas, exceto cinema,
1 O% (dez dos_
serviços
tributáveis
por cento);
(necessariamente taxativa, sob
pene de frustrar-se o próprio
II
ãffêndamento mercant f 1 objetivo básico de definir o
ou leasing,
2%
(dois
por campo da incidência). Essa excento):
periência mostrou-se adequada,
tendo sido prestigiada pelos
:r. II.__
execução de obras de Tribunais e mantida pela Lei
const~ução
cjv11,
oQras Complementar n~ 56, de 15-12-
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87, que editou a lista de serviços atualmente em vigor.

4,
As referências ao ICM, na
1 ista do pr-ojeto o_riginal, /oram substitufdas pela menção
1.2. Oprojetó:do-i_lustr-é,Se- ao ICMS.

nadar

Fernando

Henrique

não

adotou nenhum desses caminhos_.

S, _____Q

·substitutivo-. abrange,

Ernbora o i_nc_is_o__ I do art, -1~
tenha dado uma lista de 99 i tens que, em princípio_, delimitaria, d_emarcaria- ou seja,
definiria- o campo de inci--

além da definição_ do$ serviços
tributáveis, a fixação--das ·alíquotas
máximas
do
ISS,
dando-se tratamento diferenciado às várias_ espéc_ies .de

apagou os lindes estabelecidos,
ao agregar à lista "os
serviços de gênero_ __ ou espécie
dlferente da dos relaciOnados
no inciso I", frustrando a tarefa atr1buída pela Co'nstttui~
çã-o à lei -complementar-, e-- vi~
c1ando da inconstitucional ida-de o dispositivo, o que seria
agravado pe 1 o art. _3.Q do projeto original, que delegou à
lei
munic_ipal a tarefa de relacionar "especificamente" os
serviços tributáveis.

legi_§laçao, Além disso, na esteira da mesma let;1islaç:ãõ, evita a incidência do 1mposto
com a1fquotã p~opórcional
à
remuneração do tr-aba 1 ho pessoal_
(já diretamente gravadª
pelo ImpoSto de Renda),
bem
como à remuneração do trabalho
profissional prestado através
de soe i edades.

dência do tributo, o inciso II

serv.iços~

analogamente à atual

5.1. _Essa colocação leva à
disciplina das alíquotas-teto
no mesmo corpo nõrmãtivo. dada
a simplificação da referência
L 3. · Q encargo __ de defini r os aos
i tens
da
1 i sta
de
serviços
é
da
lei serviços. A....matéria é objeto
complementar. _Os serviços que do art. 5.2 do Substitutivo.
nela não forem ag-ora Jnseridos
poderão sê-lo .. no futuro, por
Sala das Cõr'oiss6es, 5 _de d_emodificação ou s_ubstituic;:ão da zeml:;:lro
-de
1990_.
-Severo
lista,
sempre, porém, através Gomes, Presid~Mte
- Robe~to
de lei complementar,
único Campos, Relator - _f.\au~o Beneveículo
constitucionalmente Vides Mário 'Covas- Meiraidôneo para a definição dos Filho Fe~nando
Henrique serviços
tributáveis
pe 1 os Lou_~i v a 1 _Baptista - Ed.i son Lomuniclplos.
bão_~ Nabo~ Júnior- Francisco
Rollemberg - Jo~ge Bornhausen
1.4. o Substit_u_tivo soluciona -Cid Carvalho- Leite Chav~s.
o problema. ao estabelecer uma
lista
taxativa,
embora,
em
gr~nde número Qe i~ens,
através da descrição de gêne~os de
Vote venc1do em separado,
serviços e de menção a espédo Senador Alufzic Bezer~a.
ctes congêneres,
permf ta -aos
na Comissão de Assuntos EMunicíp1os a edição de lista---conômtcos,
ao Projeto de
gem com especificações mais
--::L.ei do Senadc nQ 161, de
analíticas.
-' 1989
. Corqolementar, que
11
def 1 ne
os
serviços de
_
QUÇll
quer
na tu r-eza suj e f tos
1 .5. Ademais,
a 1 ista inteao imposto de competência
g~ante do substitutivo
procu~
-dos ni.Jnicípios, previsto no
rou reagrupar os vários itens
inciso IV do artigo 156 'da
de serviços,
por setores de
Constituiçâo 11 •
ati vi da de,
e
fundiu i "tens
análogoS. Nãó há-fá:ião·, -p.eX.,
para a lista da lei complemeDO presente projeto de lei
tar relacionar, em itens apar~
tados,
a restauração de moto- complementar cumpre dispos1tires e o recondicionamento de vo constitucional (art1go 156,
motores (itens 68 e ss·da lis-· IV, da Co~stituição Federal),
em
definir os servi9os de
ta do projeto Qriginal).
qualquer natureza suje1tos à
competência
tributária
dQ~
2.
À_ vista dessas considera- municípios.
çóes, o art. 2-.2 do projeto original é mantido. mas com re-- Analisamos o· excelente rela-·
dação adaptada ao art.
1.2 do tõrí o efetuado ~:~e 1o re 1 ato r,
Substitutivo, e· o art .. 3,g. foi mas entendemos que o sübstiti.Jsuprimido.
tivo apresentada pelo mesmo
pode ser aperfeiçoado visando
3.
Os demais artigos do pro- O-me-lhor atendfmentó das conjeto original foram mantidos, veniências e
interesses dos
com pequenos ajustes na reda- municípios e, também, por~ que
ção, acrescentando-se a dispo- não dizer. dos estados, no que
sição do§ 2.2-do art. 3.2, para· se refere. principalmente, aos
compatibilizar a regra, atual- conf1i"tos
de
·competência
mente posta no Decreto-Lei n.ll. tr-ibutária, conforme entendi406/68,
com a
redação
do men-tos ma-rit i dos.
Decreto-Lei
n.ll. 834/69, à n·ova
lista, e a disposição esclareAssim, pelo exposto, conclui-cedera
do
art.
6~
do mos Pe.l a apresentação de um
Substitutivo.
sub~titutivo,- QUe anexamos·.
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- Voto em separado da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei
do Senado nQ 161, de 1989Complementar, que 11 define
--os serviços de_qualquet"' na-tureza suje t tos ao i ~os to
de
-'corq:,etênci a
dos
municipios, previsto no inciso IV do art, 156 da
Corist i tu i ção ~~ .
Autor:
Bezer-ra

Senador

Aluízio

O presente prOj e.to de 1 e i
complementar cumpre dispOsitivo constitucional
(art_-. 156,
IV, da Constituição Feder-al).
em
def 1 n i r os serviços d~
qualquer natureza sujeitos a
competência
tributária
dos
municipios.
Analisamos
o
excelente
relatóriçr efetuado pelo- relator,
mas entendemos que o
subst i tutj vo apresentado pelo
mesmo pode ser aperfeiçoado
visando 6=--mélhor atendimento
das conveniências e fnteresses
dos mun1cipios e, também,
por
que não dizer, dos estados, no
que se r-efere, Principalmente,
aos conflitos de_ competêricia
tributária, conforme entendimentos mantidos.
Assim. pelo exposto, concluímos pela apresentação de _um
substitutivo. que anexamos.
SUBSTITUTIVO

Ao- Prãj etc de Lei
do Senado N.2 151,
de 1989 --complementar
Define
os serviços de
qualquer natureza sujeitos
ao 1mposto de competência
dos municfpios, previsto no

inciso IV do art. 156, da
constituição, e estabelece

suas
O

alíq~otas ~áximas.

Congr-e-~so

na 1

Nac1 O

aecreta:

Art.
12 o imposto, de competência dos municfpios,
sobre
ser-viços de qualquer natureza
i nc 1 de sobre __ os serv f ços de:
1. médiCOs. aentfStaS, fOMauterapeutas óCUpacionais e fisoiterapeutas;

diólo~os,

2.
hospitais,
clínicas.
ambulatórios, pronto-socorros,
sanatórios,
mãni cómi_.os, casas
de saúde. -ae
rePouso,
de
recuperação,
e
congéneres
(exceto o fornecimento de medicamentos,
a-1 imentação e bebidas, quando o seu valor não
estiver_ iriclUfdo no preço da
diária, qUe ficã sujeifa ao
ICMS);

3.
bancos de sangue, leite,
pele, olhos e congêneres,
humanos:
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4. análises clínicas e laboratoriais,
eletricidade
médica, _radi_oterapia, ul tras-.
sonografia, radiologia,
t_omo-

grafia e congéneres;

5. ----assistência
_médiça _ e
servTyos congêneres prev·; stos
nos_ 1 tens_ anterjo~es, presta-

doscmediart_t_e_planos de medi_c1-

na de grupo ou co~vênios, inc,lus1ve com empresas para assistencia a empregados;
6.
enfermeiros,
ortópt_i cos
e

obstetras,
protét i c_os

(prótese dentária);

7. psic61ogos, psicanalistas
e assistentes soc_iais;
8. médicos veteri_n_ários;

9.
hospitais
e
_clíniCas
veterinárias e congêneres;
1 o .. tratamento, amestramento,
adestramento,
embele4amento,
inseminação, guarda, alojamento e coDgêneres, relativos a
animais;
11. advogados;

12.--- engenheiros, arqui tetas,
urbanistas e agrônomos;
13.

soe i ó 1 ogos e-- ecO-o_mi"Sta.S;

14.- --contadores,
auditores,
guarda- 1 i v r os,
técnicos__ em
contab i 1 i da de _e congên~_res ;
15. tradutores e

intérpretes;

16. relações públicas;
17.
ensino, instrução, treinemento, orientação educaciona 1 e ava 1 i ação de conheci men:tos, de qualquer grau ou natureza;
18. _
avaliação
pericias,
exames
técnicas;

e

de___ b_ens.
análises
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te~e
je_1~o

ao

de peças, que fica.suTÇMS)_;

24. assessoria, consul tõria,
organização,
coordenação,
programação
e p 1 anej amento-~
nãO _ ob_ieto de outros ..i,t_en~
desta 11sta;

45. administração d_e_ be11s e
negóciOs de terCeiros~_e_ p~
consórcios (exceto a realizada
po"F" i nS t ;·t-u i ç·õeS -. ou sõ•ç i edadeS
autorizadas a funcionar pelo
Banco Central ou pela Comissão
de Valores MobtJiários);

os fei_t.o_s fo_ra do _.estabelec_1mento i- ~ a-1 ugue-1
de cofres;
emissao de carnês (o imposto
naõ
i nc-1 de sobre o res-sarc 1me-rí-to dê- ogâS'fos. a
; nst i tu·;ções
financeiras, _inclusive
com portes de correio,
telegr-amas.-· te1 ex·. tel'etone, té1 eprocessamento.
necessários à
p_restaç~_o_ d~____§ervi_ços);

exeéuçã"o ~
por
empreitada ou
su_b_e___lllpre_i tac:ia,
de_ construção
c i v5 1_, de obras h i drául_i cas e
outras
obras seme 1 hantes e
2§_._ planejãmet~to, organ1~ação resPec:n V as enQênhà r i a cóhsu 1e administraçao de - fe1ras. tiva, lnc1usive serviços aux.i-·
exposições,
congressos e con- 1 i ares _ ou
. complementares
(e_xcet_o_ o forneci mente de_ mergêneres;
cadorias produzidas fora do
27.
organização de festas e loçal .d~ prestação dos-servique fica
suje i t_o
ao
recepç5es, buffet ( exceto _o __ ç_o_s,
forr:_ecimel)tO, Çle i;!-1 i'!lentação, !CMS); .
bebldas e serv1ços af1ns, _que
f1ca
sujeito
ao ICMS)_;
3S ._ .r~!=i~raç~o ._ conservação e
---.
reforma Cfe.. edifí_ç:los.
estra28. ·
hospedagem em hotéis, das,
Pohtes,
pOrtos
e
cõl")_géneres
(
ex._ceto
_
o
fo_r,nec
imóteis, pensões e congêneres
(exceto o forneçi~ento_Qe ªJj~ men}o ___ de mer:cadori as P!"'~duz!mentação e bebidas,
quandp o d~.~ fora._ do l.Qca 1 da_ pr_esta9ao
seU-valor não estiver incluídO dé serviços, que.. _fica suje1 to
~
--'
..
no_pr:-eço çja di~riEi.
que ffca" ao.lCMS):
sujeitoaolCMS);
·
:?SI_ demo 1 i ção;
29. -= EigeH"'iCfam~n'i:b,
drgani:ia..:_4:0. f 1 ores·tamento e r:efl cresção. promõÇão é· ex~Çução de
pro-"rama!;i -~d~ tvri smo_,_ passei-_ tamento;
os-:- excursões. guias de ·turismo e congéneres;
41 .
escor:-amento e contenção
de
enc_os_j:_as
,. . e __. serviços
so-. agei1c-i amento, corretagem congêner-e·s· - (e:i<.Céto--o_,-T-ãrnecie
intermediação de títulos, mento"O.e me·r<:;adoti as_- __ produz 'icâmbio,
seguros,
planos de daS fora Qo Jo~l. c;:ta pre~~ayão
previdência privada, ·direi tos de serviços, que f1ca SUJelto
da
propfiedaãe
indus-trial, ao ICMS);
artís~ica ou literária,
e de
qua 1 quer
ou_tJ:'a _
na tu reza
42: con~role e tratamento de
_(t:tx,.<:;eto os ser v 1 ços prestados efluentes de qu_a1ql)er natureza
po_r::-_ instituições autorizadas a e de agentes físicos ou bio16fu._nc.i.o_naR pe1 o Banco Cent-ral); gicÇts;
37 _. __

~9.m_i_ni?tração,

~

31.

repres~ntaçã_o

de _qua 1 qu.~r na tu reza;

comer.ctal

32.
distr.ibuição e venda de
bilhete de loteria, cartões,
pul_,es ou cupons de apostas e
sorte}os;

19.
regulação de _sinistros
cobertos por contratos de _seguros; inspeção e avaliação.de
riscos para cobertura_ d_e con-- 33. ~ d~Spachantes;
tratos- -de_ seguros, prevenção
34 . 1 e i 1 oe i ros;
gerência de riscos se~uráveis,
prestados por quem nao seja o
35.- cõbrança e recePimentos
Próprio segurado ou companhia
de seguros;
_ por conta de terce i r os, i ncl usive
de direttos autorais,
20. projetes, cálculos e de-- Drótéstos de títulos, sustação
senhos técnicos --de_ qualquer de-protestos, devolução de tfnatureza;
tulos não pa~os, manutenção de
titulas venc1dos~ fornecimen~o
21 .
aerofotogrametr i a de pos 1 ção_ de cobr_ança ou re(inclusive -interpretação), ma- cebi menta e outros serviços
peamento e topografia;
correlatOvs da cobrança ou recebi mente;.
22.
aná 1 i se
de . sistemas.•
3-o·.- _i.nsrt1_tuições autorizadas
programção e fornecimento sob
qualquer forma de software , a
fUnciOnar
pelo
Banco
coleta e processamento de da- Central: além dos previstos no
dos de qualquer natureza;
item anterior,
transferência
de fundos; ordens de pagamento
23.
asSistência
técnica e de-créditos; _ pagamento por
(exceto o fornecimento de_pªr- conta de terceiros, inclusive

4~~.

saneamen~o

cg!Jgê1_1ers; _

ambiental

.e

44._. paisagi_smo_, Jardinagem e
decoração texceto o fornecimento .. de mer:-cadoria.s. que fica
suje í'fo. ao: ICMS);

45. varrição, coleta, remoção
e Tncinerãção de lixo _e d~
resíduos quaisquer;

46.
limpeza e -drenagem de
portos, rios, cariâis, 1_ago~ e
lagoas;
47.
limpeza e manutenção de
imóveis,
inclusive
vias
públicas, parques e jardins;
48 . . desinfecçã_o, imuniza-ção,
hígienização, desratização e
congêneres;

49.
· 1l!Pr i_f i cação,
limpeza,
revi são, -conserto,
restauração, recondic1onamento e manutenção de máquTnas.
vefcuJOS,
motores e aparelhos, equipamentos e quaisquer
obj e_ tos
(exceto o fornecimento de pe-
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ças e partes, que fica sujeita
ao JCMS);
50.

recauchutagem

regeneração de

usuário final:

pneus

para

ou

o

51.
recondicionamento, acondicionamento,
pintura,
lustração, beneficiamento. lavagem,
secagem,
tingimento,
falvan_oplastia,

anodização,

corte,
recorte,
polimento,
p 1 as ti fi cação e. congéneres, de
obj e tos não de_s.t i nados
à _ i ndustrial ização, comercialização, ou qua1quer o_utra oeeração relativa à circualao .de

cagem,
nora;

dubalgem e mixagem so-

64. fotografia e cinematografia,
i ncl usi ve
revel as:ão,
ampliação, cópia, reprduçao e
trucagem;
65.
c6p 1a o·u reprodução, por
quaisquer processos, de documentos e outros papéis, plantas ou desenho_s:

66_.
campos i çâ;:o
_-çrá fi c a,
fqtocompos 1 ção,
cl 1 cher' a.
zincograffa, litografia e 7ptolitografla
(exceto
a
~onfeçção ou fabricação de immercadorias;
press.os e congêneres, c~jas
correspondentes saldas ficam
52.
instalação e montagem de- S"L!jeitas ao ICMS):

aparelhos, máquinas e

equ1pa-

mentos, inclusive montagem in-

ra-spagem, ca 1 a fetação,
polimento, lustração de piso,
paredes e divisórias;
54. col ocaçã6 -de tapetes e
cortinas, com material_ for-necidO pelo usuário final do
serviço, desde que não prestado pelo próprio alienante;

55. armazenamento, depósito,
carga, descarga, arrumação e
guarda de bens de qualquer espécie (exceto depósitos feitos
em
i nst i tuções
aut.o_r i zadas a
fuci onar pelo Banco -centra 1 ) : •
56.

guarda

de veículos;

e estacionamento

57.
vigilância ou segurança
de pessoas e bens;

58.
transporte, coleta, remessa de bens ou valores, e
transporte de pessoas, dentro
do territórío do município;
59.
utilização de portos e
aeroportos, atracação, capatazia,
estfvagem, armazenagem

ihterna, externa e especial

serviços acessórios;

e

§ 1~ Ressalvadas as exceções
expressa_s na_ 1 i sta do ;;;!rt. 1.2.,

__ 68._ diversões púQl ic;as: cine-

putado na base de cálculo do
imposto sobre
se_rv1ços
de
qualquer natureza.

c.o.locaçã_o

60.

61.
vetcu1aç:ão e di.vulga,ção
de textos, desenhos __ e outros
materiais de publicidade, por
meio que não _constitua serviço
de
comunicação
suj.,ei to ao

~a~:~ 0 ~ud~~r~~~~~~~~~:~áutàb~:

mas,
ntaxdi
dictngs~
e
congêneres:
bilhares, boliArt. 4~ O fornecimento de
'ches, corridas de animais e mercador i as com. a gresta·ção de
OutrOS jogos: exposições,- bai- serviços não inclufdos na lis-les, n$hows
festivais, reci- ta do _art.
t.Q. configura,
em
tajs e Congêneres; jogos ele- -seu todo,_ operação e prestação
trõnicos; compétições esporti- -suje_ i ta unicamente ao _imposto_
va-s _ou de destre4a física ou sobre operações relativas à
i nte 1ectua 1 ;
execução
d.e e;jrculação de mercadorias e
música. individualmente ou por sob~e prestações de serviços
conjuntos; fornecimento de mú_- de tr.ansporte interestadual e
._sice. _ em _ambientes fechados fntermunictpal
e
de
(exceto transmissões ~adiofQ- comunicação, de
competência
ni_cas ou de _televisão);
estadual.
1
',

69. produção,- para terceiros,
d~ espetáculos, entrevistas
e
congéneres;

70. - b.arbetrqs. cabeleireiros,_-_~, manicuras,
ped_icuros,
tratamento. de.pelo, depilação
e c.ongêneres;
71.
banhos, duçhas, saúna,
massaens,
ginásticas
e
congêneres;
7:2.
a·lfaiataria e c_ost.ura,
quando o _material for rorneci_do pelo usuário final, exceto
aviamento;

73. :tinturaria e lavanderia;
propag~nda e_publicidade,
ncl us i ve promoção de - vendas.
pl anej amen_t_q_ de campanhas ou
74._- ctatilografia, estenograsistemas'de publicidade, ela- fia, expediente, secretaria e
boração· de desenhos, t~xtos_e _c_ongênere;
dema 1 s ma teria 1 s publ i c i tár.i o.s
(exceto sua impressão, repro- - '75 .-- fUniràfs;
dução ou fabricação, que .fi c_arn
.. 76. taxfdermina;
SUJeitos. ao ICMS);
_
i

Art. 3.Q. _Os serviços definidos
nesta lei estão sujeitos aPenas ào imposto sobre serviços
de qualquer natureza, ainda
que a respectiva prestação envo 1 V? ut i 1 _i zaçã_o ou_ fornecimenta de mercadorlas.
- - --

de molduras e

si.

dUstrial, prestados ao usuário -afins, encadernação, gravação
final,
exclusivamente çom ma- e dou ração de _1 i_v:ros. revistas
terial por ele fornecido;
e congêneres;
53,

Art~ 2~ Os serviços de gênero
ou espécie idêntica à dos inclufdos na relação do artigo
anterior, mas nela não abrangidos à vista das especificações dos seus itens, bem como
os de gênero ou espécie diferente, não estão compreendidos
na competência dos munícfpios,
para efeito _de cobrança do Imposto Sobre _Serviços.

Art. 5.2.. A ali quota máxima do
imposto sobre
serviços
de
qualquer -natureza é de 10%
(dez p_o_r cento)
§ 1,Q. Quando se tratar de serviços _sob a forma de trabalho
pessoal do próprio _contribuinte que não caracterize atividade empresa r i a 1_, o f mposto
será calculado, Por meio âe
alíquotas fixas ou variáveis,
em função da natureza do serv iço· ou de QU_tros fatores perti nente_s_, ___ neste_s não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio

~trabalho.

§ 2. 2 Quando- os serv1 ços a que
se referem os itens _1, 4, 6,
7,
8, 11 , 1 2, 1 3 , 1 4 e 1 5 forem prestados por profissionais organizados em sociedades
un 1 prof i ss i__ona is que -não caracterizem atividade empresarial, o imposto será devido
pelas sociedades e calcUlado,
na forma do§ 1~. em relação a
cada profissional habilitado,
sócio ou não.

77. recrutamento-, ae-enc.j a menta, se 1 eção, co 1 ocac;ao e .. forneeimento de mão-de-obra, mesmo em c::aráter- temporário,
in,.cl.~~ i v e
.de -~mpregado do_ pres- ----Art. 5.2. Permanecem em vigor
tador_ do_ sérvi ço ou d_e traba- as disposições relativas ao
ICMS;
lhadores avulsos por ele con- impos_to --sobre
serviços de
qua 1 quer natureza
previstas
5·2.
gravac;ão e di.strjbuição tr~:ttados;
1
no Decreto_- Lei n 406, de 31
de filmes e videoteipes;
78: -, Ocação, i nc1 usi ve arren- de dezembro de 1968. e legis63. fonografia ou gravação de damento
mercantil
ou lação posterior, não modificadas po-r esta 1 e i.
sons ou rufdos-, inclusive tru- ' 1 1 ~~s. i rig 1' , de bens móve 1s.
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Em cumprimento ao determ·tnado
no inciso III do § 1R do art.
155 da Constituição Federal,
Art. a~ Esta lei entra em vi- -veiO -a lume o projet_o de lei
gor
na
data
de
sua complementar
_em
epfgrafe,
pub 1 i cação.
subscrito pe1~·eminente Senador Fernando Henrique ~ardoso,
.Just i f i cação
o·Qual passamos a examinar.

m
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tem-se: no case de imóveis, o
estado onde E!ist i_verêm si tuadõs; se iil6veí s, b' eStado do
1 nventár i o (art. 4R-) já o art.
5.2- trata da- hiPó_teSe de o
inventário .ser-· processado no
exteri_or. retornando-se_, _ então, à regra --~da -1 oca 1 i zãção
dos bens ou dO domicílio- dos
1. O objet1vo constante da
2~- A matéria, dentro dos esbeneficiários qqnfprme as siConstituiçao requer, expressa- tritos parâmetros contidos no tuações-ali expostas. No art.
mente, que a lei complementar texto do inciso ~II, referen- 6~. registrou_ o projeto as
defina os serviços sujeitos ao ciado na ementa. cinge-se à ressalvas provenientes de aimposto municipal.
r-egulamentação, por lei Càm- cordOs internacionais de biPlementar, da competência para tributação firmados· pelo País
1 . 1.
Concordamos -que cabe a a inst1tu1ç~o dos impostos so- e,
finalmente, no art. 7~ a
lei
complementar definir
a bre transmissão causa mortis e chamad~ do projeto para a exlista de. forma taxativa, para doação, nos casos em que o "de tensão ·a-o· Distrito Federal da
não frustramos ·o campo de in- cujUs 11 e o ·ctoado~ estejam vin- aplicação do que- ali
eStá
cidência do imposto, conforme culados aõ ·exterior-. Ta·l vin- contido.
observamos na Lei em vigor culação se exp11_ca por ques(Lei
Complementar n~ 56, de tões de dom i c·í 1_ i o ou de r~s_i
6.
f\!o qu_e .cor.-ce~n~ à. _f"eq_~ç_ª-o
15-12-87) e em reiteradas de- dência OLL ainda, de processa- do tex--to do p'roj e to.-- oferececisões dos tribunais.
mento de inventário;- conforme mos algumas observaç5es. No
a especiflcidade de cada híp6- -àr-t. 3~, a expressão "autor da
1.2.- Não obstante a lista_gem tese legal envolvendo-transmi- herança" padece de âspecfficina lei complementar, nada im- tentes e beneficiário. Este é d~de técnica,_ pois o defunto-.ê
pede que os municípios, prin- o escopo do presente projeto o- transm1 tente" çiá · heranÇa.' e
nor-ma não o· seu autor. E a_ li c;ão Cio
cipalmente em alguns itens, de lei complemen-tar,
editem
especificações
mais h i erárqu i·ca
competente para próprio Código Civil. Por ouregular a espécie, objetivando t~o la~do_,~ in.clu_a-se a figura
analíticas. --prevenir ou solucionar eonfli- ·do- -legado nos artigos ·~.u e 4.11.,
1 .3. Efetuamos alguns ajustes tos de cornpe·tênci a concorrente e a do legatário no inciso .II
na lista de serviços do proje- ~m
matéria
de
-direito do art ... 5 ... , pois, come disseto o~1ginal, bem como no subs- tributár-io ·que possam surgir mos acima, em ambos os casos titutivo do ~elator, visando entre os estados entre sl .- ou herar'IÇá' ----- e_ .-léga:d6 -- ..;. " fiá
o
o-ist~ito
t~ansm·1_ssão causa
mort1s,
o·
clareza
e melhor definição entre estes e
pela lei, no que se refere ao Federa 1 .
que. -~uárdará cronform1 dade com
campo
de
incidência
do
o.. i~C.l.So I_I d_o :art ._ 5~ .• , . :
imposto.
, 3.
Pr-e 1 i mi na:rmente. ·cu i dou o
projeto de ~i ndí car a herança,
Em face_do eXpost-ó, oferece2. Nos demais artigos efetua- o legado e a doação como hipó- mos as s·es;juintes emendas mod.imos alguns ajustes de redação, tese legais de incidência dos f'fcativ-as aCi_ ·proje.to _-ª_m ex~me:
visando a clareza da lei pa~a i mposto_s ora etn exame, tendo
não prejudica~ a sua aplicação em vista o advento de ~m aEME"NDA NR 1 -. CÃ_E .
pelos municfpios, o QUe pode- créscTmo patrimonial oriundo,
No art. 3/:l. ..:. _~tÚ1dEi '!:i!=- lê
ria
trazer
danos
à respectivamente,
de
uma
arrecadação.
sucessão causa mortfs a título "autor -da hera.!'l.Ça",_ lefa-se
universal (universitas iurts), "transmitente da heranÇa ou do
3~
Entendemos, ainda, qUe à de uma secessão causa mortis a l e_gadc" .
lei deva tão-somente tratar da título sing'ular e de uma cn feÉME.NDA ~N.ll. :;[ ....;.·:cA-E
alfquota máxima do imposto, de nação a tftulo gratuito.
acordo com o ~ue determina o
artiQO 156, § 4 ... , II_, da Cons4.
No per~lnente·a competênNo ar L- 4~
onde se 1 ê
titulção, cabendo aos municí- cia para a instituição _dos im- 11 aLfl;_or da. heranÇ?<" ,__ leia-J;;e
pios a fixação dealfquotas postos ___ acima ti tu 1ades, cer-ne "transmi tet1te da herança ou~ do
por setor/atividade de acordo do p~eSente projeto, procurou -~~~,gado" ... _ ·
··
·
com seus interesses e conve- este a 1 c_ariçar as ·di ve_rsãs- siniências, conforme consta do tuações
propiciadas~
pela
Assim, ·somos pel_a aProvação
artigo
-5~
do substitutivo transferência de bens, môvefs do present-e prof9to de-- 1 e i
anexo.
ou imóveis, pelo de cujus e complementar, cem as emehdas
pe-lo doador. Assim, p·ara evi:.. nlõdificativas acima propos.tas.
Sala das Comissões, 5 de de- ta r os possíveis conflitos _de
sa-l a - das Com'i ss6e5-, 5- él6 -de-:ac 1ma r·efer 1dos
zembro de
1990.
-.Aluiz1o compe'tênc-i _a
de
199·o. -- ...;.- severo
levou-se em consideração ora o ::terribr-o
.Bezerra.
estado
do
domicílio
do Gomes""" P.res i Pente · - Roberto
beneficiário ou- ben~ficiáriOs Campos, Re1at_or;- --MaUI"Q_ BenePARECER N.ll. 415, DE 1990
ora o est-ado da s-rtuação clOs Vides - Mário covas - Meira
bens, abrindo-se exceção para Filho- Fernando Henrique
o estado em que foi celebrado Lourival Baptista ~ Edison LoDa Comissão de Assuntos o contrato de doação, ao Qual bão - Nabor ~únior - Francisco
Econômiccs, sobre o Projeto competirá
o
imposto se o Rollemberg ~ ~orge Bornhausen
de Lei de senado nQ 164, de beneficiário
for domiciliado - Cid Cªrva 1 hp - Lei t_e Ct1aves:
1989
Complementar, que no exterior (arts. 1/:l. e 2~).
11
Regula a competência para
PARECER N~- 426, -DE 1S90
a 1nstituição do imposto
5. Excetuou-se igualmente, c
sobre herança e doação, nas caso de bens ex-istente no exDa comissão de AssUntos
condições previstas no in- terior, quando o estado em que
Económicos sobre o Projete
ciso III do § 10 do art. se processar o inventário desde Lei do Senado no 165, de
155
da
Constituição ses bens ~erá o competente
1989
(Complementar)
que
11
Federal 11 •
para a imposição tributária
estabelece normas sobre a
(art. 3~). Ou quando o transentrega aos estados e muniRelator: Senador
cipiós ·dos rec:ur-sos previsRoberto mitente aa herança ou legado
Ca~os
foi domiciliado no exte~ior
tos no art. 161. inciso u,
Art.
7~ Revogam-se as disposições em contrário.

<
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da
Constituição Federal,
especialmente sobre os critérios de rateio do Fundo
de Participaí'ãc dos Estados
e do Distr to Federal, do
Fundo de Participação dos
Municípios e do Fundo para
P~ogramas de
Financiamento
ao Setor Produtivo das Regiões Norte,
Centro-oeste.

Relator: Senador
Campos
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Nordeste

e

Roberto

critérios de população e do
inverso
da
renda per
capita, acrescentou-se o fator
rep~esentativo
do inverso das
safdas de me~cadorias .trib_utadas nas operações interestaduais bem como o fator representativo do esf_orço tributário
traduzido pela razão entre a
receita tributária e as despesas correntes
da
entidade
participante. O parágrafo úlii--co define e indica as fontes
de informação pare os quatro
fatores.
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bém para aqueles que se enquadrarem no mais alto coeficiente individual de participação.
Essa reserva não é novidade,
pois foi originalmente criada
pelo Decreto-Lei n.r:. 1.881,
de
27 de.. agosto
de 1981.
.
Os arts.
13' e 14 referem-se
ao cálculo e pagamento _das
quotas estaduais_e municipais.
Não apresentam riOvidade em relação à legislação vigente.

o

art. 15 trata dos critérios
distribuição do
Fundo
os arts.
5,$1, e s.s~. apresEmtáni- para Fi naíici amento do .SetOr
as tabelas relativas aoS fato- Produtivo das Regiões Norte,
distribuição ___dos
fundos
de res representativos da popula- No~deste e
Cent~o-Oeste.
Na
participação.
De fato, uma ção e inversos da renda per ve~dade, há apenas remissão à
análise de seus artigos revela capita. São transcrições. sem lei ordinária para o estabeleacentuado paralelismo com os modificação. dos arts .. 89 e 90 cimento
dos
- critérios,
arts. 86 e seguintes do .Código do CTN, que regula atualmente observando-se que se aplicam
Tributário Nacional,
que a- a m·a tér-1 a.
também a esse fundo as normas
tualmente rege a matéria.
relatiVas ao cálculo e pagaoS arts. ·7.r:. e 8.!< apresentam mento. estabelecidos para os
o caput do art . -- 1 !01. c r i a os as tabelas relativas aos novos FPI:: e FPM.
fundos de participação à seme- fatores
i ntrQ_duz i dos
pe 1 o
lhança do art. 86 do CTN, cem projeto: inversO das s~ídas de
Fiha1riíente, · os ariS. 16 a 18
as devidas adaptações aos ter- mercadoria, per
cap1ta, nas tratam do Fundo de Ressarcimos da atual
Constituição e operações-interestaduais e es- mento dos Estados e do Distriinovando em dois pontos:
forço
triQutário.• to Federal pela perda de arrer spect' vamente.
cadação do ICMS em virtude da
a) ao
incluir o fundo para
imunidade nas operações de exfinanciamento ao setor produú
art.
9,g. determina que 20% portação
de
produtos
tivo das Regiões Norte, Nor- do FPE sejam distribuídos aos industríal1zados.
deste e Centro-Oeste;
estados
das regiões Norte,
Nordeste e Centro~~Oes te. RepeDe modo geral, c projeto sob
b) só
declarar
indexa-dos os te,
assim,
a reserva criada exame cumpre, a nosso ver, sade tisfatoriamente, a função prefundos em função da variação pelo Decreto-Lei n~ 1 .434,
11 de dezembro d~_ 197_5, esten- vista na Constitu_ição, de
do valor da moeda.
reentrega dos- redendo a participação à . região gulamentar a
Os
§§ 1,g. e 2,g. do art. 1.r:. es- Centro-Oeste: Determina qUe os cu_~sos prevlstõS no seu art.
tabelecem, de maneira precisa, critérios sejam os mesmos es- 156
aos destinatârtos,
bema sistemática a ser adotada tabelecidos para o fundo em como o de estabelecer os cripelo Banco do Bras. i 1 no repas- geral, sendo que os coeficien- térios
de rateio er.~re çs
se,
aos fundos, dos créditos tes iguais óu superiores a 10% mesmos.
oriundos da arrecadação fede- serão reduzidos a metade.
-Manifestamo-nos,
pois, favoral a eles destinados.
o _art. _1 o e seus parágrafos ravelmente ao projeto QUãnto
o art. 2,g. e seu parágrafo ú- estabelecem os critérios para ao mérito, ressalvando apenas
nico estabelecem que os crédi- a dis'!.r1bu_ic;ão, entre os munf- alguns pontos para os quais
tos a cada entidade parti c_;-_ cípios, do FPM, alternando li- propomos as seguintes emendas:
pante do fundo serão feitos geiramente a legislação vigen-EMENDA N.r:. 1 - CAE tendo em vista os índices de te ao propor o aumento, de 10
rateio definidos pelos ór-gãos para 12%, de parcela destinada
federa is competente-s e que o_s aos municípios das capitais,
Dispositivo alterado: ementa
valores sejam comunicados ao incluindo,
entre elas, as ciTribunal
de Contas da União e dades cõm popula~ão
Acrescente-se,
fogo após _à
igual
ou
às superintendências de desen- superior a 400 mil habitantes. palavra Centro-Oeste,
as sevolvimento regional
na parte Na primeira faixa do critério guintes expressões:
"Fundo de
relativa ao fundo para finan- populacional
houve também al- Ressarcimento dos Estados e do
ciamento ao setor produtivo teração, iniciando com 1% ao Distrito Federal
e dá outras
das Regiões Norte, Nordeste e invés de 2%, como na legisla- providências".
Centro-Oeste.
ção vigente.
Como assinalado na justificação. o projeto pouco inovOu em
relação à atu'al sistemática de

O art.
3~
atribui ao TCU o
encargo de fiscalização da entrega dos recursos as entidades credoras.
o art. 4A estabelece os critérios para a distribuição do
fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal.
Foi mantido o crité~io de proporcionalidade à
superffcie
para a distribuição de 5% do
Fundo. Houve, porém,
inovação
na distribuição dos 95% restantes, mediante a inclusão de
mais de dois fatores na composição do coeficiente individual de participação. Além dos

O §. 3,g. tr~nscreve a legislação que vigorou até o advento
da Lei Complementar n~ 59, de
2~ de --dezembro de 1988,
referente à situação dos municí_plos. recém-instalados e ·darevisão das quotas em função de
informações censitárias.
·Os §§ 4~ e 5,g. são trasncrfç5es da legislação vigente.
o art. 11 cria uma reserva de
6% SObre os 88% destinados aos
muniCípios do intérior, a ser
destinada aoS municípios com
mais de 400 ffiil habitantes,
exceto o das capitais, e
tam-

pa~a

.Justificação

A proposta é de apenas como
medida de correção.
A _ementa do projetO. a 1 ém e
apesar de ser excessivamente
ex_tensa, não é suf.i cientemente
abrangente, não fazendo referênci~.
por exemplo, _ao Fundo
de Ressarcimento dos Estado_s e
do Distrito Federal tratado em
sua
seção
v r,
sendo
aconselhável, também, a adoção
da tradicional expressão "e dá
outras providências".
Há também uma imprecisão na
afirmativa de que os recursos
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de que trata o projet_o são
previstos n·o art. __ 1_61,
inc-iso
II. Na verdade, o texto deter-.mina a regulamentação referente aos recursos e fundos previstos no art. 1 59.
cresmos que·· a redação propos-

ta fornece uma indicação sufictente para a 1ocal1zação do_
assunto, que já é tradiC1Qnalmente rotulado de fundos d!=L
participação·.

dada

pela Lei Complementar n.2
de 22 de dezembro de 1988,
na ·suposição de que representa
me1hor o desígnio- dos congres--siStas
que
a
ãpf<o~a.rall)

59_~

recentemente.
Sala

-O·~

das Comissões,

5 d~_ de-

zerilbrO
de- 1990 . . -.severo
Gomes_, Presídente
- Ra~erto
CãrfiPos, -R-elator --Mauro BeneVTàes Mário Covas - Meira
F_ilho .,.;. Fernando Henrique CardOso - Lourival Baptista- Edi son Lobão - Nabor
l..lúni o r Francisco Rollemberg - l..lorge
Bornhausen- Cid Carvalho
L.ef1;e Chaves.
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6. __O_ art._ 7s:. trata da utilização do trib.ut:o com ~f~it·o- de
conhscQ,
prática ve-dada pelo
art. 150, in-ciso IX,. ela constUuição_ federal.. T.

cJicta ··a art.

·a~- ct~

1 ecer a abrangência __ da

esiabe-

i muni-

dade co.nf_erjda pelo a_r_t. 150,
inciso VI, allnea a, da constituição Federal. Para tanto,
relaciona os impostos de competência da União, dos E.stad_os
e--dos Munic_ípios que não dev_em
EMENDA NSI. 2 - CAE
incidi r sobre eventos de na'tureza tributár.ia,
na hip6tese
Dispositivo alterado: § 2S~._do
contemplada_ no. :dispositivo
art. 9SI.
const"i tuciona1. N_o paráQ_raf'o
único,- dispõe~se a defin1r as
Dê-se ao § 2.Q do art. yg.Q a
expres·s.ões "património,
renda
seguinte reda"çáo:
e -$erviÇoS vincLLl.âdos às_ fi_na_"":"
PARECER N.Q 427, DE 1990
1 idad_es
es_se_n_c;iaísn
- é
"Art. 9S1.
"patriruõniq,_ renda e ser-viços
Da Comissão de Assuntos decorre_ntes das
fi na_1 i_dade,S
Econômicos sobr-e o Projeto essenciais".
__ de Lei COmplementar nQ 168,
§
2jt. Os cb€!f1 Cí entes do.- ...,de 1989, que nr-egu1a as li8. O art. 9.Q disciplina a ma"'"
art. 4S1., I I, que forem sU-- -- mitãções constitucionais ao téria
disposta
nas
per i ores_ a 1 O, serão redut
tb
t
t
alineas
b e c do· inci.so .VI_do
d
d
z i dos para esse v a 1 or, pa_r~ --~ser
doe 1~ci~oar±In~; a~~~ art. 150 da ConstituiÇão Fedeefeito de di s;tribuiçã.o__da
__ 146
da
constituição ral, ou seja, a imunidade conreserva
prevista
neste
Feder-alu.
cedida a _templos ~d~_ qualquer
artigo."
culto, a entidades diversas e
Relator: senador Roberto eam- a
partidospolíticos.
Os
Justificação
parágrafos 2SI. e 3~ .do ~rt .. e~pos
tabe-1
ecem
_as co_ndi ções
i
mposA redação dada ao § 2_~ d.o
tas aos candida-tOs.. à .fmunidade
art. gS~. visa a corrig1r uma
e a pena prevista para a sua
Análise do Projeto
distorção do proJeto, aliás já
i n_observánci a.
existente no decreto-lei que
criou originalmente a reserva.
9.
A imunidade constante da
O
i i ust_re Senador
FE!!rnando
Ima~ine-se
uma unidade fede~
cardoso submet~ à de~ a1 ínea d do inciso VI dó" -art.
rada cujo 'Índice r_esul_tant~e__ da HenriqUe
150
da
i tui_çiio. F_ederÇJ: 1
1 iberação. do Senado Feder~1. o (livros.., Const
multiplicação dos fatores p- Projeto
jorna.is, periQ_di·ços e
Lei Cqmplementar nQ
tinja a 11 (onzeY. Pela regra 168, de de1989,
pape 1
des·t i nado .. -- a .sua
de -sua_ autoria, o
ex1stente, será reduzido a 5,5 que "regu 1a
imitações impressão), está regulamentada
enquanto outra uni da de - que, constitucionais as ao 1poder
no
art.
1
o.Q
do. _ projeto ~m
de
por hipõtese, tenha um índice tributar, nos termos do inGiso
exame
9,
permanecerá
com
. essft
146 da Constitufção
índice. Será uma ínjusti_ça, ou II do art.
11
10. O disposto-no art. 151,
pelo menos Um;;l __SL!bversão ·- dos_ Federa 1 •
inci_so I. da Co_nst.1t.uição~- F.~
critérios
estabelecidos·. _Urr1_
2. O art. ·-1~ do pr~jet-o proí.:.· dera 1 ~é ·o obj etc;> _óa ..r_egu l_amenmodo mais ade-quado de 1 im1''far__
que. a cqmp~tência __ excl_us.iva. tação _do_ ar.t.- -,1. ç:lo _ pr_ojeto
a participação de cada unidade be
análise. __ Estabelece o .Qis ...
lei, de exigir ou aumentar so_b
federada e est~belecer um teta da
tributo (art. 150,
inciso I, positivo _regulamentador que a
para o- índice, como propomos da_
vedação
à União_ para institl.lir
CF) seja delegada às a~to
na emenda.
t-r-1 buto, que n_ão sej~ u_ni_for,n,e
ridades administrativas, es- em
t-o.do_o-território nacional,
tendendo_ -O art. 2SI. essa pro iEMENJA N.Q 3 - CAE
bição à reduç~o de tributos, ou que-implique distinção ou
preferência
em relação a EstaDispositivo alterado: § 3~ do- soO qualq~er forma.
cio, ao D_istrito Feder_al. ou ~
art. 1 ~
3. o art. ~..Q c_u_i da de concei- Mun_j_cípio_. __ _em ___ de.tr1nlen-to deDê-se ao § 3jt.___ do art. 1 O a tuar tratãmento desigual e si- out-ro, não abrªnge _as taxas e
seguinte redação:
tl,!_ação equivaJente, _,expressões as contribuições Qe nJ;eJ t)or 1a
de
usadas pelo inciso II do art, exigidas em decor.rência
serviços que aproveitem apenas
"Art-,--,0.
150 da CF
a uma determinada r~gião, a um
4. A aR1icabiliqade e a ex- estado ou_a um_municipio.
daS normaS es1;abe1eci§ 3S1. Para Cfs efeitos des- te_nsã,Q
11.
o art.
i-:!· r_efef.e-se_ ao
pela al~ínea a do. inciso
te artigo, __ consideram-se os das
III
do
art. ·150 da Constitui- adicional do Imposto de- Renda,
municípios
--regula-rmente ção Federal.
o assunto de.que de competência dos Estados,
instalados,
fazendo-se
a trata o art. é 4SI.
do projeto sob ins.tituído pelo inciso ~I- do
revisão das quotas anual_- exame,
-155
da
ConStituição
.. pelo art. art.
mente, com base em_ d~~~~ 5SI., que complementado
no
veda à _lei
tributária Federal. Estabel e_ce que,
oficia is de popu-1 a9ao pro-:- ~stabe1ecer
caso
de
pessoa
jurídic~ com
sua
vigência
a
duzidos pela Fundaçao ·Ins- parf"i r de data ante r i Or -à sua mais de um est~be1ecimentQ,
tituto Brasileiro de Geo- pub 1 i caçã.o.
considera-se c_ada estabelecigrafia
e
Es~at fst i ca
mento, no Estado, como cont_-ri(IBGE). 11
buinte
autónomo. Isso sem afe5. o_art. 6SI. enumera as exceções previstas no art. j50 da tãr a sfstemática de apuração
'-'Ustificação
Constituição Federal, relacio- de_ Jucros e de recolhimentq do
IV, in1Post'o previ.st_a' na_ legislação
A redação data ao § 3.2 dO nadas _no a_rt. 153.__ r, I!,
QQ_ Imposto de Rend~. no dfze~
.art. 10 estabelece a redaçáQ V e art. 154, I_I.
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clusão. de expr_essa referência Que ess_as _contribui ç5es são na
ao princfplQ -da
Gapqcidade Verdade tributos, sujeitos por
contributiva, ~revisto-no§ 1.2 isso. à regra gera 1 _da 1 etra
12. o art.
13 dispõe que a do artigo 145 da Cons-tituição "8 11 ,
inciso III, do -artfgo
vedação aos EStadoS, ao Dis- Federal; assifn pen-samos, por 150, não estando incluídas natrito Federal e aos Municipfós entenaer qu~ uma lei Comple- exceção do § 1~ do mesmo artipara
estabelecer
diferença mentar, por sua natureza e fi- gO 150. Em --Ta-Ce do exposto,
tributária entre bens e servi- nalidade, tem_como missão com- somos favoráveis à supressão
ços, em razão de sua procedêri- pletar ou complementar o sen-- da expreSsão 11 e contribuição
cia ou destino, aplica-se tam- tido da lei constitucional, de melhoria.".
bém a isenções,
íriCentivõS e qOãse -sempre constituída de
O a~~igo-7.2· trata do princibenefícios fiscais que sejam normas gerais e imp1_íci:tas.
concedidos entre as
partes
pio da_ nêo-confiscatoriedade.
No artigo 4~. o projetO-con- Ela GJUãrda. afinfBade com o
contratantes. Regulamenta, assim, a matéria tratada no art. signa o princípio da irretroa- princ1pio- da capacidade con152 da ConstitUição Federal.
t i vi_çiade c:_q_ns_~at!_te do artigo tributiva e, fundamentalmente,
150, r-r-I-;- a, da Const i tu 1ção com o direito de propriedade.
13.
o -art. j4, cujo objetivo Fedéral, segundO a qual não se Acontece que essa disposição
é disciplinar a matéria de que pode cobrar tributos "em rela- do pr-ojeto somente considera
trata o inciso III do § 3,g_ do_ ção a fatos geradores ocorri- haver confisco,. qu.,ndo o ya J or
art. 153, esta5elece que a não dos
antes
do
início
da de uma incidência ou incidênincidência do IPr sobre proctu~ vfgência 11 • Essa mesma disposi- cias sucessivas superar o·vatos industrializados destina- ção ir~mo~ manter_ qu~ndo da lor .. de !Tjerc.ado de __ben_s, direidos ao exterior abrange as ex- apresentação de nosso Parecer to e _servi ço_s envolvi dos nO
portações efetuadas por inter- no P LS 1 73/89 - Comp 1 ementar, respectivo fato gerador:- _ou ulméd i o de empresas comere i a is· de autor_ i_ a dq_ i 1 u~tr:e "Senador t~apassar 50% _tcinqüenta por
de exportação ou de outras que Fernando_ Henri que ~çardoso. o_ cento} _do v a 1 ar daS rendas ge..;:
radas- numa- mesma _incidênci.,_,
a lei indicar.
~tual Código 1ributario Naciona_1 fixa como regra gera 1 a ~sse limite é matéria polêmiÉ o relatório.
_aQ_Lfcação da lei a fatos gera- ca, e cremos que deva ser
dores futuros e aos pendentes ra~oáveJ , e, assim sendo. esParecer
(artigo 105 do atua1 CTN e tamos. propondo_ 33_% (_trinta e
art. 80 do PLS 173/89).- e, em três por cento) dos bens. -renOs artigos 1.2 e -2.2 do projeto segui da. indica as excec;_ões de das _ou ut i 1 idades Qravaáas. o
tratam do principio da legali- retroatividade (art. i06 do 1 i mi te de 50% f i.x<;!._do pe 1 o prodade tributária, talvez o mais atual CTN e art. 81 do ·PLS jeto é excessiv-o, principalimportante dos princípios in- 173/asr; çom ~riiêlhqr técnica do mente se considerarmos
que
formativos
do
direito que o apresentado no pfo.oj e to esse limit~ poderá ser_ usado
tributário,
baseando-se
no em aná J i sé, Em _relação _<ao~ 1 tem n~_apliG~ção _de-=aéa uma das
princípio ---da reserva absoluta rr- oo_· a_rtigo _ 4.2. do projeto, leis __tr:ibutárias. Outr.o pohtO
da lei.· O artigo 1.2. ressal- que pf-óp6ê- à nãó-ap l i_cação do imp_ortan:te a__ destacar no artivando as hipóteses do § 1.2 do princípio da--irr'e'tróatlvidade go, é o que permite que _a i nartigo 153 -da ·constit-Uição F-e- prevH:i"ta no art_igo 150, III, cfdênciã pode_alcanÇar_q-valor
deral, em que se· concede ao da Constituição_ Federal, aos dq. mercado__ dos ben~. dir_eitos
Poder Executivo a ·faculdade de fatos geraqq~es COmPlexos em ou serviços.· Como. está_red,igf.,;
alterar as alíquotas de deter- cvrso, todos sabemos que o dO, equ1va1e a uma expressa
.minados
impostos
federais, fato gerador complexo é aquele autori_zaçãO_do confisco~ A dedispõe que não poderá ser de- que se completa após a ocor- claração
de
que
a va ror
-.eventos tr:ibLitáv~_l_ f.j xadQ po-de ser em
legada competência à autorida- rênc la_ ___ de__ _d_j_ ver:::iQ.s
de administrativa para aumen- conj LnitOS>" ou __s_u_ce:ssi vos. como relação a uma incidêncía ou -a
tar alíquotas e
bases
de é o casO do . fatq gerador do incidências sucessivas.
não
cálcUlo de tributos, o que e- Imposto
de
Renda
por ab~anda a regra, porque em Se
quivale a dizer para aumentar declaração. E.-.f:oi à __ vís-t_â- -dos tratando _de incidências sucestributos.
Isso rea 1mente é grandes conf 1 ftqs_ e cont_rovér- s_ i Vas. - . as
ri'le~mas
-devem
prerrogativa de lei' como tam- sias surgidas sobre o assunto, referir-se apenas a um tribubém a instituição de tributos que o·-projeto_p__ dest_acou. Di- to. e não__ ao_ t_oelo da car!;la ·
que o
projeto
dei xol! _· _Q_e versas
vezes
o.
Pode~
tribu~ária o
que nesse caso
incluir. Outra -n~.Cüna-dos ã:r.;. JUdi c i ár_i.o _ acabou . por j Ulg8r seria inadmissível.
t 1gos 1.2 e 2.2, ·no nosso enten- i n·cansti-tuç:i_ona] ã_· ~:;iret.ensão
Os artigos s~ e 9.~< reg-ulamender, é a falta de declaraçã_o do fisco ·_-Federal dé ·tributar
de que também a cominação_ de eventos ocorridos antes da en- -tam o _di_sposto no al"t i go 150,
pena 1 idades pOr- fhfração de trada em vi_gor da lei _fiscaL V!, e § :3 2 • da Const i tu_i_çã_o
lei e normas tributárias so- Por esse_motivo e por_ respeito Federal, relativamente à imu-mente por ser estabelecida por aos princípios fundamentais do nidade tributária, fazendo-a
lei. Para resumir e simplifi- nosso ordenamento jurídi·co. e até com mais detalhes do que o
car nossas observações. esta- a des~eito da ressalva do ar- atual Código Tribu-tário. Desmos propondo nova redação para tigo 5 do projeto. entendemos tacamos a possibilidade
da
os artigos 1.2 e 2~, amalgaman- que,
para maior segurança, suspensão,
pêla
a.ut_oridade
do os dois em um só.
deve _!?_e r_ supri mi dp esse i tem co~petente,
da
imunid,ad_e,
- por
exempr-o,
(II _do art. 4A), que, pura e quando
o artfQo 3~ do proJeto cuida simplesménte, veda a aplicação configurar-se fim lucrativo ou
do pr1nclpio da igualdade. o do pri nCfp-; o da i rretroat i vi- repartição de lucros das entii tem
I desse art 1 go define "-o dade aos fatos geradores com-- dades beneficiada. Manteremos
tratamento·
desigual
- como plexos ou c'omplexivos.
a metodologia.
cálculo
.ou
incidência
No que -_=se_ re!fer·e- a_o arti ga·
tributária diferenciadas parã
situação equiva-1ente 11 • Enten- 6A, que cohte_mp 1a exceções a_o
Em relação ao artigo 10. que
demos que essa definição seria princípio
da anterioridade. regula a imunidade tri_butária
com
base
no
artito
150,
§
1~.
melhorada
se
a 1i
se
dos lLvros, r;>eriódicos,_e paeel
acrescentasse: ou a "mesma · a- da Consti_tui_ção Federal, temo_s dest i né\-cios a sua i mpressao.
"supressão das exlíquota ou base de cálculo ou a obS9rvci"r'- que o -·proj_eto in- somos pela
incidência
para
situações c 1 Lfí U _ a 1 f. Como exCl udente pressões 11 de leitura" relativa
desse
-princípio,
as
contribuidí ferentes".
Outra sugestãO
aos livros e "de circulação
para o artigo 3.2 seria a in- ç~es de melhoria. Entendemos externa" ·relativa aos jornais~
do parágrafo único
artigo.

do

citado
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o artigo 11 prevê que a vedaArt. 1~ Somente mediante lei,
ção à União para instituir~ a_União. ós estados, o Distritributo que não seja uniforme_ to_ Federal e os, municípios_ pcem todo ter ri tório nacional ou
que implique _d_istinção ou pre-

ferênc1a em relação a Estado,
ao Distrito Federal ou a Munici"pio, em detr-imento de outro,

não

abrange as taxas e a con-

tribuição de melhoria exigidas
em decorrência de serviÇos que
aproveitam apenas a determinada
região,
_ Estado__
_ou

Municipio.

Manteremos

--a

proPosição.

dem

exer--cé_r

slia

competêncfa

tri_butárta cóm_o efeito _de:
·
·
I
instituir, aumentar ou
extinguir tri-buto;
-lÍ ~·defini~-o fato gêradOr:
e o s~jeito passivo da obr1gação tributária;
I I I __ ;_; defínir
a base de
ç_ãlcufo_ de 'fributo,--ou modifiCar 'as normas de Süa determinação de modo a torná-lo mãis
oneroso;
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pletado antes do inicio
vigência.

~a

sua

§
1~
-A lei que _moditica a
base de cálCulO ou as norma~
de sua determinação, de modo a
tornar o tributo mais onerõso,
somente se aplica aos eventos
de __ fato gerador em cursQ. que
ocorrerem após o j_níci_o da sua
y-igência.
§,2.~~. A lei que aumenta a aliquota de tri~uto cujo fato geradOr _ ocorre dur-ante período
de tempo e cOmpreende eventos
acontecidOs. an1;e_s dç tnfcto do
exercfcio financeiro da cobrança
de
tribut-ó somente
poderá apllcãr-se a fatos geradores
cuja oco_rrênc_i a _se
complete mais de 90 dias após
a publicação.

o a~igo 12 refere-se ao adicional do Imposto de Renda de
que trate o artigo 155, C-II.
Embora já tenhamos emitido paIV - estabelecer ou aumentar
recer no PLS-1 70/89, cum-pre-· al-fquóta de- tributo;nos informar que opinamos no
sentido de que esse adicional
v
definir ou modíficar as
é um acessório do imposto de hfpót6Ses de eXClusão, suspen~
§ 3.11. o- disposto no e~ut
renda e _portanto o EStado a s?o
e ex~lnção do créditO
ele tem direito quando o I_m- tributár_iQ,_ ·ou de dispensa ou deste _a_rt i go e no seu _§ 1 .11.
posto de Renda efetivamente re,duc;:S.o de _!?ena 1 i dades; e,
aplica-se à alteração de alíquota por ato do Poder Execufor pago. De outro lado, c.óncordamos_çom o parágrafo úniéo _VI_- cominar ·penal idades par-a tivo de que trata o § 1~ do
do artigo, quando esclareCe a tos con.trári os à_ 1 àgi sl aç:ão artigo 153 da
Constituição
qu_e o disposto_ no caput não tributári_a ou- infr8ções nela Fãdefa 1 .
afeta a sistemátic;a de apura_- "de:fir'ljdas.
Art. 4R. Cons i derar:-_se-;§. cação de lucros__e "çl:e rec_ol.hJroen..;.
S 1~ o disposto n~s itens I e racterizada a utilização de
to do Imposto de Renda prevista na legislação fed~ral.
I ! não se aplica a
atualiza- tributo _qorn efeit.o de confís_co
çãO, com fundamento em lei e sempre que o seu _v a 1 o r, numa
segundo índice que denote as mesma i nc i d~n_c·i a, ou em f nc fQuanto ao ar~igo 13, trata da v c;,; r i ações _ do poder aqui s_i ti vo dências sucessivas. supe_rar o
vedação às Unidades Federadas cte moeda nacional, da expres- valor normal dé mercado dos
para
estabelecer_ diferenças são monetária do valor que é a bens, di rei tãs .cu serviços_ en-_
tributárias em razão da pro-ce- Oàse-do-cálculo dq trit;Juto_.
vqlvidos •. no .re:;;p_ect,v_o fato
dência dos bens e serviços.
gerador ou ultrapassar 33% do
das rendas geradas numa
aplicando-se também à conces~
2~
O disposto no item IV, vãlor
são de isenções e demais bene- nqo ~e ap11ca à alteração de mesma. i~cidência.
fícios fiscais, mediante con~ _ al ígu_9ta do 1mposto de_ ·que
véni o
entre
Estados
e trata o §__1.2 do a_rtigo 153 c:l.a
§ 1~ Para ·as efeit.os deste
Municípios. Enquad_ra-se o di _s""'" Consti~,uição Federal.
artigo, computar-se-ão todos
posto no arti9o 11, item VIII,
§
3~ Somente com observância
os _tri_b.,utos. federa Ls, estaduda Constituiçao Federal.
do disposto'·neste artigo e no ais Ou municipais, ·que incidam
No que diz resp~ito ao artigo §
1 .~~._ pode a União ex-ercer a no bem,
direito, serviÇo ou
14, nossa proposta é no-senti- competência de que trata~ os renoa, com fato·s _geradores sido de que se 1nclua o ICMS, arti~os 146, 145, e 195, § 5.11. mUltâneos, superpostos ou deque, como o I P_I , não deve i n- da Constituição Federal, para cor<reotes de -'-<!m único neg_óci o.
cidir sobre prçdutos indus- 1nst1-t_uir · efnpr"éstniios compu1§ 2~
Caberá._ao contriQuilite
trializados destinadOs aO ex- s6r i os· e cóntr i bu i ções soei a t s
terior (artigo 155, § 2.11., in- de- intervenção no domínio e de provar _a ocorrência do confi sciso X, alfnea a, da Consti- i ntec._~sse -d~ cateqor i as pro- co ·-- co.mo aqui _conce_i tu ado.
tuição Federal), inclusive nas fi ssi onai s ou econolrii Cas. §
3ll. -Contigui-ad6 o c_orít:isco,
operações por intermédio de
Art .-- 2~ __ ·Para os efeitos do reduzir-se-ão proporcionalmenempresas comerciais de exportação e outras que a
lei disposto no inctso II do arti- te as. insi_dêr:"~cias dç)s tributos
indicar.
g'o
150
da
Constituição em <:~ues ta o, de forma a que
seja atendido o limit~ máximo
federªJ_;
Isto posto·, ·somos favorá:vei s
estabe-leCidO heste artigo.
à aprovação do Projeto de_ Lei
tratamento desigúal é o
ComPlementar n~ 168, de 1gss. que se mãhifesta através da
~
4~
As norma-s deste artigo
na
f'orma
do
Subst i tut 1v_o adoção de alíquota, base de nao se aplicam ao imposto de
cálculÓ
ou
· incidência importação ut 111 zadp como i nsabaixo~
tribu:tária dire_fenciada P!!ra ~r~mento regulador do comércio
s'i tuação equ i v a 1 ente;
SUBSUTUT!VO
exterior.
Do Projeto de Lei
do Senado N.~~. 168,
de 1989 - Complementar

Regula

as

limitações

constitucionats ao poder de
tributar, nos termos do inciso I I do art.
146 da
Constituição Federal.
o Congresso Nactonal

dec~eta:

II -SitUação equivalente é a
que apresenta os mesmos elementos _que são necessários
pãra a définição do fato gerador, da alíquota da baSe de
cálculo e do cont~ibuinte.

Art. 3 4 A lei com efeitos de
que trata o artigo 1.11.. não pOde
viger antes da publicação e
não. se aplica o fato gerador
cuja ocorrência tenha se com-

§ 5~ É Vedada a pena de perdimento em matéria
fiscal,
res-sal v~das as . normas s.obre
abandono de mercadorias previstas em lei,

Art. 5~ "A :tmunidade ás ,_ãUt8rqu1a_s e fundações inst1 tu idas
e maritidas pe1o Poder PVb1icQ,
de que trata o § 2ll. do artigo
150

da

Constituição Fadera1,

diz respeito aos impostos!
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I -sobre bens do seu patrimônio destinado ao exercfcio
das atividades que lhe forem
cometidas por lei;

I I - aplicarem integralmente,
no __ PaíS~ os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos
institucionais;

II - sobre serviços que prestarem na realizaçao de fins ou
objetivos
estabelec1dos
em
1 e i; e,

II I
manterem escr.i tu ração
de suas receitas e despesas em
1 i vros
revesti dbs_ de forma 1 idadaS capazes de assegurar sua
exatidão e de demonstrar a efetiva aplicação dos recursos
referidos no inciso anterior.

III - sobre renda e proventos
de qualquer natureza derivados
dos bens e das atividades referidas
nos
inciSos

anteriores.

Parágrafo úniCO-. A imunidade
de que tratam este artigo e a
alínea
a do item VI do art.
150 da ConstituJç:ão F9deral:

a) não se aplica ao património, à renda e aos serv1ços

relacionados ,com a exploração
de atividades económicas regi-

das pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados.
ou
em que haja con~raprestação ou

§ 2~ A não observância de
qualquer dos requisitos~ indicados no parágrafo anterior ou
d~ outros que lei complementar
estabelecer.- -ãCarretará a sus-pensão, pela autoridade compe-terite, do gozo_ do benefício.

Art. 7~ A imunidade concedida
a livros jornais, periódicos e
ao papel destinado à sua impressão, abrange todas as fases de industrialização, co-mercialização e distribuição.

Art~
8~
A vedãção à Uniªo
para instituir tributo que nao
seja uniforme em todo o terrib) não exonera o promitente tório nacional ou que implique
comprador da obrigação de pa- distinção ou preferência em
gar imposto relativamente ao relação a estado, ao Distrito
bem imóvel.
Federal ou a municfpio, em detrimento de outro, não abrange
as taxas e a contribuição de
At-t. e.~~: A· imunidade .dos tem- melhoria exigida em decorrênplos de qualquer culto,
dos cia de serviços que aproveitam
partidos pollticos, inclusive apenas a determinada região,
suas fundações, das entidades- estado ou Município.
sindicais dos trabalhadores e
das instituições de educação e 'Art. g.ll._ A vedação aos estade
assistência social, sem dos, ão Oistrito rederal e aos
fins lucrativos. de que tratam .municípios
para e_stabelecer
as alíneas b e c do item VI Qjferença
tributária
entre
do artigo 150 da Constituição bens e serviços, de qualquer
Federal. diz respeito aos im- natureza, em razão ·de sua propostos sobre o patrimônio,
a cedência ou destino, aplica-se
renda e os serviços relaciona- também à concessão de isendos com suas _fi na 1 idades es- ções,
incentivos e benefícios
senciais, ou próprias dâ sua fiscais, . inclusive
mediante
natureza, assim entendido os coDvênios entre estados e Distri,to Federal.
·
que incidam sobre:

pagamento de preços ou tarifas

pelo usuário; e,

I
~os bens do património da
entidade destinados ao exercício das atividades com que realiza suas finalidades essenciais, os utilizados como fontes de renda aplicada na man~
tenção dessas· ativfdades e os
que delas resultem;

I I :... os .. Sprvi ços prestados
como meio, ou no processo, de
realizar essas finalidades; e,
III -as rendas derivadas dos
bens e dos serviços referidos
nas a 1 f neas anteriores._
§
1~
A
imunidade prevista
neste artigo está condicionada
à observância dos seguintes
requisitos por parte das. ~nt idades nele mencionadas:

I - não distribuírem qualquer
parcela de seu património ou
de suas rendas,
a tftulo de
lucro ou participação no seu
resultado;

Art._ 10. A não-incidência do
IPI E 00-ICMS, de gue tratam
os artigos 153,
§ 3.s1., III e
155, X.
_a dÇl._ Constituição
Federa 1 ,
abrange também os
produtos_ industr_ial izados destinados ao exterior por intermédio de empresas comerciais
de exportação ·e outras que a
1 e i indicar.
Art.
11.
Esta 1 e1 entra em
vigor
na
data
de
sua
pub 1 i cação.
Art. 12. Revogam-se as
sições em contrário.

di.s~o

Sa 1 a das Comissões,_ 5 de dezembro de 199 o .
Severo
Gomes. ___ Presidénte -.Roberto
Carnp_os. Relator - Cid Carvalho
- Mauro Benevides - Uorge Bornhausen - Mário Covas Leite
Chaves- Meira Filho- Fernan-
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PARECER NO 428, OE 1990
Da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto
de Lei Complemen~ar n~ 171,
de 198_9, do Senado Federa 1 ,
que 11 Define. nos t·ermos do
-inciso I do art-.
1'61- da
Constituição Federal, o valor adicionado para fins de
cálculo da participação dos
Municípios na rece1ta do
Imposto sobre Qpe~rações relativas à Circulação
de_
Mercadorias e sobre prestação de s_~r-vi ços de _Transporte Interestadual e Intermunicipal
e
de
Comunicação 11 •
Relator: Senador

campos

Roberto

o presente projeto. de autoria do nobré Senador Fernando
Henrique Cardoso, tem por objetivo definir, nos termos do
inciso 1 do art. 161 .da Constitui_ção, o valor- adicionado
nas operações de circulação de
mercadorias e na prestaçao de
serviços de transporte interestadua1 e
intermun1cipa1 e
de comunicação, para fins de
cálculo da participação
de
cada municfpio.na arrecadaç~o
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Merçadorias e sobre- Prestação ·de
Serviços de 1ransporte_Interestadual e Intermunicipa1 ·e
de Comunicação (ICMS), de competência dos Estados.
Como razão justificativa, acentua o autor:
·
"O presente projeto é decorrênc_ia direta das disposi96es da nova Carta, que
ex1ge seja Oisciplinada em
1 e.i cQmpl ementar a forma de
distribuição de 75% da quota que cabe aos múnicípios
na arrecadação do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermun1cípal
e de Comunicação. 11 •

E acrescenta:
"Como o !CM varia em função do vâlor acrescido aos
produtos em cada operaÇão
de venda e demais formas de
circulação, o natural então
é que se correlacione a
quota de cada municfpio à
parcela que, acrescida ao
custo_ das matérias-primas e
produtos intermediários utilizados pelo industrial,
produtor ou prestador de
serviços, ou ao custo· da
própria mercadoria revendida, nos demais casos, perfaz o valor da operação de
venda ou similar."

do Henrique- 'Francisco Rollem- No tocante à repartição das
berg - Lourival Baptista - E- receitas tributárias. a Lei
dtson Lobão - Nabor ~úntor.
Maior estabelece em seu art.
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pertencem

158,
VI,
que
municípios:
"Vinte

do produto
do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL IS<:çao ID
aos

e cinco·· por cento

da

~rrecadação

1mposto do estado- sobre

dison Lobão- F~anciseo RolLember-g - Nabor ..Jun i or - !.lor-ge
Bcrnhausen - Cid Carvalho
L e i te Chaves .

,operações _relativas à circulaçao oe mercadorias e
sobre prestações de servi-:_
ços de transporte interestadual e

intermunicipal

de comunicação.!'

_

_

e

Tal ·parcela--de receita pertencente aos municípios,
deve

ser-lhes credi tÇlQa pelo· estado

conforme os seguintes critérios,
segundo comando· do art.

,58,
parágrafo
Constituição:

único,

da

"I
- três
quartos,
no
mínimo, na proporção do valor adicionado. nas operações relativas à circulação

PARE"cER

N~

429, DE 1990

Da Comissão de Assuntos
Econômicos sobr-e o Projeto

. de Lei do Senado no 170/89,
Complementart que 11 dispõe

sobre

conflltos

de

co~e

tênc1a~
em
matéria
tributaria, entre a União,
os estados, o Distrito Fe--'-derã1 ·e os municiptos, nos
termos dõ.._inciso I do art.
146_ da Constitutçãç F~deral
e-dá outras prov1denc1as.

-RelatOr-: Senador
CantlOS

Roberto
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digo Tributário NaciOnal,
de
autoria do mesmo insigne Senador Fernando Henrique Cardoso.
Esc 1 a recemos que t.q:mbém nos
coube a honra de termos sido
designados para ser_ relator do
CTN. Com efeito, o··art: -20 do
projeto de lei do CTN, sUómete
ao ITR o imóvel
destinado~ à
exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, animal e
mineral ou agroindustrial, independentemente
de
sua
localização. Como a matéria
está ali tratada, a nível ~de
CTN a nosso -ver de maneira
mais adequada, somos de opinião que o ca~ut do art. 1~
deva ser a l·terado. Ass 1m sendo, estamos sugerindo nova redação para o ça~ut, e incluindo um parágrafo que deftne
"zona urbar}-=ª" .

De a-utoria do i lustre Senador
Fernando Henrique CardOso, o ·C? ~r1·__ 2~_tr:S_ta d,a.tribytaçJ~·9
de mercadorias e na presta- projeto- -de lei c6mplementàr do 1movel urbano,_ que _se esção de serviços~ realizadas sob exame _d_ispõe sobre conf11- tender por dois ou ma-is munítos de competência entre a· U-- cípios-; aifld;a- ·que có-ns-t'ftUa
em seus territórios;
nião, 6s estados, _o, Distrito uma única ·ün1dáde econó_m_te;a,
II - até um quarto, de _Fe9érã1 e os·municípiós em ma- -será cons'idef-~do;·_ para __f"'ns
acordo com o -que dispuser térra_ relaciOnada com o Impos- tributários~-prop-Órcion-alnieilte
lei estadual ·ou,
no caso to·--sobre á. Propriedade Terri- aÇI~_,_m~nicípíos __ abrangidos.
aos
territórios.
lei torial Rural - ITR -,-o !!'tiPos-_
1
to sobre a Propriedadé- Predial
ó _art. 3~ traf~ dO Imposto
federa 1: '
e Territorial Urbana - IPTU, o sot:::H''é--a TransrflissãO Onerosa de
Carta Magna Imposto
Mais adiante
sobre
a BenS Imóveis, em re1âção ·ao
determina: -TranSmisSão inter
vivos de qual
incida.
Temos
a
bens l"inóvels e de direitos re- acrescentar.
Permitimo-nos,
"Art.
161. Cabe à
lei
ais sobre imóveis, o imposto entret·arrtó, i_nch,Jir um artigo,
complementar:
sobre a Propriedade de ~eícu- tratahdo,
da mesma forma, o
los Automotoras- IPVA, o adi- imposto sobre a trãrismisSão
I - defin1r valor adicio- cional de até 5% do que for
Càll~~ ~r~!s e dpação.
nado para fins do disposto pago a título de imposto de
no art. 158, parágrafo úni- -~enda e com o Imposto sobre as
No art._ 4~. o projeto trata
co, I~ 1'
Prest.ações de
Serviços
de do Impo_sto ~sob r~ a. Propr'-i E3dade
Transporte Interestadual-é ln- de Veículos AutomotOres. O auÉ
exatamente desse último - térmuniciea1 ê ~e Comuni_c~ção. i;or propõe._Que caiba ·ao estado
onoe ~ -~-êdoinici 1 iáõo-. <--o
dispositivo _constjtucion!9.1 __que
cuida o projeto-sob exame.
d
ilustre -autor de projeto contribuinte.
EntretantoL _ a
a·f""lrmã, ~na --sOa justificação, própria _tói1Sf1l.LJ1çãó F'ãdeT-al
São i nquest i onáve is, a noss-o que nela regulou apenas aque- estabelece como critério de
ver, a conveniência e- oportu- les COnflitos que não consti- fixação tributária, 6 1G9af'-clo
nidade da proposta legislativa tuem·ob_je~O dê lei específica. 1lcenclarhéflto do velcüló. (~rt.
.
em discussão_. E necessário que prévista nâ -conStituição, -ou 158-111),
lei complementar defina o mais que~ para e resPectiva definibrev~
possível
~<valor
Sobre
o
art.
5~.
que trata do
ção, não necessitem de dados
adicionado", para que os muni- coligfveis apenas quandõ de Adiçf_onal dó_tl!lPOSto dê Renda,
o aütor _estebeléce a plút"á1icípios pos_sam contar çom os. S~f- Ocqrr~ncj ~ concrt§l'ta.
recursos do ICMS que a Consti-aãde ae--Pâgâmer-ntos. Nesse artigo
do,_ pr-ojeto surgem dois
tuição de 1988 lhes atribui.
- ~o prbjétõ em"·questão _proPõese, pcl"is;· a -diSciplinar con- Pó h toS. - qUe -hoje apresentam
Na verdade o projeto -_mantém a flitos-de competência que cer- conflito. O 1A, se o adiciàrial
sistemática utilizada na vi~ tamente surgirãõ entre-as-- en- é '50 obre o _i rq:Jos_to dev ~do ou.
gência
_da
conSti~uiç~o
de tidades goverhamérita is._ Neste o imposto paso. __ o 2~, no caso
1967, mas a atu~liza de forma sent i_do, não negamos o- séu mé- de pessoa jur1dica, em filiais
a compatibilizá-la Com os di-- rito em aritecipar-_se à ec-1 osão em
outros ·Estados,
onde
..-.
-~-"'
tames da Carta-- de - 1988.
A1ém de problemas gue poderiam ati- ·recolher'"?"disso,
Traz simplificação e var
i ndesej ave is desavenças
nas trêS esferas de poder Que
No 1~ çasç. apenas dois estaaperfeiçoam~nto gue a
prãt~ca
e a nova s1tuaçao do-~afs ln- se pretende sejam har-mónicas·. dOs entêndem Que ó adici_onal
dicam como __ necessários.
~ntr~tanto,
entendemos devam incide
sObre
o
ser- 'feitas- a 1 gumas cons i çiera- imposto devido; --cremos, porém,
que
o
II
dp
·artfgo
155
da
CE'
é
Por
assim
entendermos, ções tanto de ordem formal
manifestamo-nos pela aprovação Quanto 9e conteúdo.
Oétn claro:'"'" ""Adicionai' àe até
c i nCõ :por _- cento
do--- que
do presente projeto de lei
comp 1ementa r.
E:m Que pese ô louvável intul- fc3r__~_Pãiõ • Portanto, o adiciot-o oe garantir a incidência do nal
nao pode ser cobrado gelo
Sala das Comissões, 5 de de- ITR sõbre todos os imóveis ru- "devido 11 e- -sírii pele "pago",
zembro -de
1990.
- Seve~o rais, ainda qUe não -deStinados comq aliás, já_ dispõem as leis
dos
Gomes, President_e
- Roberto ã exploraç-ão agrícola, o pro- estaduais. (côm exceÇão
art. dois,_~sta<:~os ~cima referidas).
Campos, Relator- Mauro Bene- fét-a~-de 1ei, em seu
Vides Mário covas - Meira 1~. caput, contraria o art. 20
Filho
Fernando Henri~ue Car- do PLS n~ 173/89 ComplemênComo se verifiCa,
o estado
doso - ~ourival Baptista - E- tar -que institui o novO Có- não pode eXigir o pagàmento do

•

11
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IV
rede de iluminação
pública, Gomou sem postea-mento pa-r·a-- distribuiÇão do-

adicional,•tão logo nasça a
obrigação relativa ao Imposto
de Renda. Nessas condições, o
ADIR (Adicional do Imposto de

Também inclufmos u_m parágrafo
para esclarecer que no caso da
pessoa física que -tiver recebido rendimento do trabalho e
Renda) há de cingir-se aos ca~ dé. capital o adi.cional somensos em que ocorre efetivo pa- te incidir~ sobre os derivados
gamento do Imposto de Renda d_o ç~p i_ta 1 .

mic11i~_r;

V
éscol a primária ou
posto de Saúde a uma -diStânci a máxima de 3 (teês)
qui _1 ômetros
do
imÕ\lel
ConSídet-aQo."

federa 1 .

Em- r e 1ação ao art. _s.o.- do projeto, que trata do Imposto _sobre·_ Serviço -de Transport-e inseu 1tem II,
letra c - art. terestadua 1 e i ntermunfci pa L
155, assim está redigida: II - mantivemos, em sua substância
adicional
de até cinco por a proposta -de seu
ilustre
cento do que for pago à União autor.

o 2,g_ caso. _trata do local dé
pagamento. A Constituição, no

por pessoas físicas ou jurídi_-

cas domiciliadas nos respecti- ·As_s i m,
reconhecendo o mér i to
vos territórios,
a titulo do do. projeto de 1 e- i aqui- exariliimposto previsto no art.
153, nado,
mani testamo-nos
III ,
incidente sobre 1ucro, favoráveis à -sua aprovação~
ganhos
e
rendimentos
de com as emendas que se seguem,
capi ta 1 •
e que este relator ·consolidou

Como se verifica, o item I!
do art. 155 menc-iona, a título

do

imposto

153, IIL
11

Art.

previsto

·no substitutJvo
apresenta.

no art.

~

que ao f1nal
-

EMENDA N.Q.

1
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~ustificação

TeMdo em vista o conceito estabeleCidO"fiô·c:;aput do artigo
ã1terado, para imóveis suje1tos _à _incidência Qo Imposto
·-Terri"tõf1al Rural, achamos por
bem definir c que se entende
por zona UFI::ia:na_. o atúàl Código Tributário-~NaCional, Contém
o mesmo conceito.
EMENDA

N~

3

;nclua-se um.artiQo
renumerando-se os
tes:

4,

153.

Compete â u-

nião
1nst1tuir_
sobr-e:

impostos

I!I
r-enda e proventos
de qualquer- natur-eza;"

Assim, como está_ exposto. o
adicional é um acessório Oo
Imposto
de
Renda, pago à
Un1ão. Ele só existirá se houver- pagamento ef"et i v_o do Im-posto de Renda. "
Ao atribuir competência aos
estados_ em que estiverem localizados os diversos estabeleci mentes de u_ma empresa. o
projeto contraria a leQislação
que regula a apuração _oo 1 ucro
real das pessoas jurídicas. oRegulamento do Imposto de Renda (art. 157, § 2R, Decreto n~
85.450/80) determina que Os
resultados das filials. sucur~
sais ou aQências sejam compulsoriamente incorporados à esc-rituração da matriz. E não
poderá _ ser de outra for-ma_. o__
1 ucr_o
das pessoas j ur í dicas
fica sujeito ao Imposto de
Renda a uma determinada aliquota e, se superior a certo
montante, a um adic_ional sobre
o que exceder dito montante.
No caso de pluralidade de estabelecimentos, como sería o
lucro apurado? Existem despe-sas, custos e encargos que, em
caso de pluralidade de domicílios, só ocorrem na sede, embora sejam necessários à atiVldade
da empresa como um
todo.
Ex,:
honorários
de
diretoria. Conselho de Admi~
nistração, instaiação de Centro de Processamento de Dados,
com terminais nas filiais etc.
Também, em certos casos, a autoridade fiscal pode arbitr-ar
o- lucro. da pessoa jurídica
(RIR art. 399). Nesse caso,
quando o fisco federal arbitra
o lucr-o, como repartir o resultado entre sede e filiais?

Dispos-itivo
caput.

1.12..

alterado: Artigo

Dê-se ao·· capL!t do
seguinte redação:

art .

1 .o.

"Art. 4..!2. No caso-do bem
imóvel que se entender pe~
los territórios de dois ou
mais estados. o imposto de
que trata o art. _155; i tem
I, letra
a,
da Constituição-- Fedêral. competirá a
cada um ·-deles. pr-oporei o~
na 1 mente à área -integrante
dos
- -respectivos
territórios."

a

"Ar-t. 1.12. Ff-cam suje"ftos à
i nci dênci a do- Imposto
T~r__ ri'torial Rural os imõveis
destinados à exploração a-grfcola, pecuária, éxtrati~a. vegetal,-animal e
mine- ~;a1 _ ou
agroindustr-ia1,
qua 1 querqüe -seja
sua
lbt:al ização."
l.lust i

de seguinnúmero

;f_} caçâo

.Justificação

o

ilustre _senador Fernando
Hehrique Car-doso, autor do PLS
ri.Q. 173/89 "Institui o novo có~
di~o Tributário Nacional«,
do
_qual sou também relatar' apresentou no art_. 20, conceito
diferente do que consta na redação do ca~ut do art. 1R do
PLS n.!<. 170/89.
co-mo 1 remos acatar a proPOsta
contida no PLS n.o. 173, propomos _a modifiCação do caput.
EMENDA N.k. 2
Transforme-se o Parágrafo único em § 1~. acrescentando-se
um par~graf'?.~de número 2.
· "Ç 2.12.- Entende-se por z-ona
urbana a definda em lei municipal, observado o requiSito mfnimo de
existência
_"de. pelo menos, 2 (dois)
~-melhoramentos,
constrUídos
ou ·mantidos pelo poder pú-, b 1 i co, dentre os
i nd i cados
nos incisos seguintes:

-De acordo com a juSti-ficaÇãO
do ilustre Senador Fernando
FfE!hf-iQüe Cardoso·, outros t::asoS>
de conf 1 i tos poderão aPãFecer
alêm dos apoSentadOS ho seu
PLS _ nR: 170Lª9, Com o
qUe
concof'dam_os. Assim sendo, si~
metricamente com-·o que·· dispõe
o projeto em ?eu a~~igo 3~ relativamente ao ar-t. 156, II,
da Constituição Federal, ·devese-prever que o imóvel que se
estender pelos territórios de
dois ou maiS estados fique suje~to _aq_i_mpOsto de _que-trata
6

árt~

155.

t,

letra a~ proporCionalmeryte
à
área inteQrante do território
de cada estadO.
EMENDA

Nl/; 4

Dispositivo alterado: art.
__ a ser art. s.o.)..

(pas~ando

~~

-

Substitua-se a expressão
final 'dó artigo "é domiciliado
o Contribuinte" por "o veículo
I - meio-fio ou cal·c;:amen::. ~ é l icenc1ado".
to, -com
cana 1 i zação
de
águas pluviais;
Nova redação~
Ir

-ágUa;

-abastecimento

de

III
sistema de esgotos
sanitários;

_"Art. O _ imposto sobre a
propriedade de vêícu1os automotoras cabe ao estado
onde
o
veícülo
é
1 icenciado."

Dezembro de 1990
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'-'ustif1caç:ão

Justificação

O ilustre Senador Fernando
em seu- --projeto é de opinião que o imposto sobre a propriedade de vefculos automotoras deve caber
ao estado onde é domiciliado o
contribuinte.
entretanto,
s.m.j., somos de opinião g~e o
imposto deva ser pago nao em
razão do domicLl i o d_o com:ribuinte e, sim onde-o veiculo é
1 i cenc i ado. A pr-ópria _ ConS titui~o Federal estabeiece como
critério
de
_
fixação
tributária,
o _lugar do licenciamento do veíCulo,
uma vez
que,
ao repartir o produto da
arrecadação prescreve, no art,

Em certoS· casos ·a "Contrl.b_U_i_nte -tfca-Slijeito .a _um recolhimen'fõ_ antecipad"o gue va1 ser
objeto de compensaçao na epoca
em que apurar-se ·o imposto de
renda,
a
ser
efet"ivamente
pago. o montante compensável_ é
o que corresponde ao
imposto
de renda pago e que deve ficar
suf~i to ao adiciona 1 .__ _

Henri que Cardoso,

158,
IIÍ,
que cada município
terá 50% (cinqüenta por cento)

do

produto

da arrecadação do

imposto sobte a propriedade de
vefculos automotoras licenciados em seu território.
EMENDA N,g_ 5
Substitua-se
art. 5.2
Nova redação:

a

redação

do

''Art. 5$.- o adicional de
que trata o item II do art.
155 -da Constituição Eederal. tem como fato gerador
o pagamento do imposto sobre lucros, ganhos e rendimentos de capi ta 1 • "

\Just; fi cação

EMENDA NQ 7
Item
Dispositivo a1terad9
rr--do art. s~ por um 1 2,$1.
Nova redação:
"§ 2$. Consideram-s-e rendimentos do trabalho,
para
fins de inctdencia do adicional, os resultados apurados e distribuídos por
sociedade civil de prestação de serviços profissio~
na is."

uustiTiCação
Os resultados apurados pelas
sociedades civis de prestação
de servlços profissionais, derivam· exclusivamente do trabalho pessoal de seus integrantes,.e não de aplicação- de
capital. Este fato, já_ foi reconhec_ido pela Legislação do
Imposto de Renda, que nao ma1s
define as citadas Sociedades
como contribuintes do imposto.

O item II do art. 155 é bem
EMENDA N,g_ 8
claro "adicional de até cinco
por cento do .que for pago à
União.
Dispositivo
alterado:
Item
Como se pode comprovar,
a III do art. 5$.
Constituição Federal, fala em
adicional de até 5% do que for
Substitua-se o i tem I I I do
pago à União. a tftulo de im- art. 5~ p~lo_§ 3~
posto de renda- artr-153~III_,
assim sendo, não se pode de Nova redação~
forma alguma pretender que o
- § 3$1 o sujei to passivo
adicional seja exig;vel
pelo
de adicional correspondente
estado
tão
1 ogo
nasca
a imposto de renda cujo paobrigação relativa ao
imposto
gamento vier a ser reconhede renda.
cido como indevido pela autoridade -federal
competenNessas
co_ndições,
o ADIR
te.,
ou
pelo
_ Poder
(adicional
do
imposto
de
0udiciário,
terá
direito
a
renda),
há de cingir-se aos
restituição do v a 1 o r pa·go
casos em que ocorre efetivo
corrigido
monetariamente
pagamento do tmposto de_ renda
até
a
data da efetiva
federal.
devolução."
EMENDA NQ 6
7

.Justificação_

Dispositivo
___ alterado:
substitua-se o ite~ I do art.
ó.atual Código Tributário Nas~ passando a ser 1 1~ do novo cional reconhece ao
contribuart. 6~
_inte,
incondicionalmente,
o
direito de receber a devolução
Nova redação:
do ímposto indevidamente pago,
ou pªgo a maior: stmetricamen"§
1.2 Em caSo_ de reco-- te reconhece-se ao contribuinlhimento de imposto su~etto te o _mesmo direito em decora
compensação -com crec i to rênci a
__ do
pagamento
do
tributário a ser lançado o adi'cional.
adi c i ena 1 incidirá sobre a
extinção
do
c~dito
Esta regra,
será mantida rio
tributário _por compensação, projeto do ilustre
Senador
e
não
no
recolhimento Fernando Henrique Cardoso, PLS
compensável."
173/89, de que trata o novo

m
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Códi_go Tributário Nf-Cional, do
qual sou relator.
EMENDA N,g_ 9
Suprima-se

o item IV do art.

.S"
l)ust 1 fi cação
Concordamos com a proposta
do -·_;lustre senador Fernando
Henrique Cardoso, apenas des1 ceando -o proposto para - o TI
do nosso art·. 7~.
EMENDA

N~

iO

Inclua-se a~t. 7$. com itens I
e It e parágrafo único- que
passa a ser o de número 7.
---''Art. 7R. São
sujei tos
passivos do- ·adicional:
I
como contribuintes,
as
pessoas
físicas
e
juríd_icas que pagarem imposto de renda incidente
sobre lucros, ganhos e rendimentos de capital
por
elas auferidos;
II
como responsáveis,
as
pessoas
físicas
e
jurídicas,
que nos termos
da legislação em Vigor·,--rorem obrigadas, como fontes
pagadoras, a reter e
recolher imposto de renda incidente sobre lucros,
ganhos
__ e_ rendiment-os· de capital,
inclusive os auferidos por
residentes no exterior.

ParáQrafo úriico. São pessoas _flsicas e jurídicas,
para os efeitos deste artigo, as ass i iTl . ·conceTtuadas·
pela Legislação do Imposto
de Renda."

.Justific;:as:ão
O
art i_go e
seus _rtenS e·
parágrafos definem os sujeitos
pass1vos da obrigação de pagar

o_ ad1cíonal :·como

con-t'ribuin-

tes os que auferem lucros e
rendimentos de capital
sujeitos ao imposto de renda: como
responsáveis os que forem obrigados
pela
·legislação
aplicável a reter e· recolher o
imposto de renda incidente sobre ·1 ucros. ganhos e rendi mentes de capital, que abrange às
hipóteses de tributação exclusiva na fonte a de residentes
no exterior.
EMENDA NR. 11
Inclua-se
como art.- a~ e
caput, seu parágrafo único e
suas alíneas.
_" Art.
e>< É competente
para cobrar o adicional,
o
Estado ou o Distrito Federal em cujo território o
sujeito passivo do adicional
tiver
domicílio
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tributário segundo a 1egis1 ação do ltripos to --de Rehda.
Parágrafo único. Para efeitos
deste
artigo,

considera-se domici 1 i ado:._

a)

o

contribuinte,

local do domicílio no

no

in-f-

cio do periodo de incidência que tiver servido de
base do imposto de renda;

b) o responsável, pessoa
física ou jur1dica, no ... local em que tenham sido_praticados atas ou ocqrrido_ .o~
fatos gue deram origem a
obrigação de reter e reco1 her o Imposto de Renda. 1'

Uustifi.caçãc
Embora

o

·projeto-do i_lustr.e

Senador Ferna·nqo Henrique Cardoso tenha disposto no item II

do art ~ s.sz. que o Ad i_r __ compete, no ·caso de pessoa juríd_'ica.
que possuir mais _de um est<;1be-

7869

ê o 1oca1 do estabelcimento e, ·.ser contrariada a Constituição

em havendo mais de um,
o da Federal .
sé.de ou dei estábe1 eci menta: que
centralizar às operações. O
EMENO~_~N-'~ 12
lucro, ou prejufz:o da pessoa
Inclua-se Como art. g.Q. e seus
jurídiç~ é 4m
só, Se houver
vár-íos - eStaDelecímét1tõ5 .~ um par-ágrafos a ·seguinte reda_ção:
poder apresentar resu1 tado ne_,-A·rt.
9_,Q. -- A · base . . _do
gãt i vo e_ --os demals, positivo.
Mais ainda, existem despesas,
cálCulo óó ·-a:ctféfb,na1 ~ e o_
custos e encargos que, em caso
,_rnonta.nte do .Imposto de Ren-de_ pl ur_i:l: li_ dade de domi_cfl i_ os,
da efetivamente pago, não
só Ocorrem na -sede,- embora secomputados_ _ _acrésc i _mos
a
qualqUer
título, - eXci:d:o
jam necessáriàs à atividade da
co·rreç&.o- ·ma_hetãr<-1 ~ e juros
empresa
com _ o
1,.1m
tqdo-.
Exemplo: ·r'i'ofibrários de direto_de ~mora.
-"'
r-; a, conse1 ho de administra§
1_~
Nos casos de que
ção," instálação de centro de
processamento de dados, com
tratã q § 1·~ do ar!._6~. a
Por
base de calculo e o valor
te_rmi na i_s nas f_íl i a is.
fim, o 1-ucrp- dãs Pess_oas jurído crédito extfnto na data
dicas fica ·sujeito ao Imposto
da cõmPenSãção.
de Renda a uma determinada a_ § 2 .Q. -S~e o_ tmpos {o de _Renlíquota e, se superior a certo
da pago pela-pess_Oa f-ísica
montante, a um adiciorta1 sobre
o qUe exceder. o ditO_montante.
""Ç:iver i_Qcidido"_sobr.e a renPois bem:. o-luCro de·ca.da esda formada _por
rend_i_me_n_tos
'!:<;belecime.nt_o, --poae hão ultrado trab.3.1hó e dO. ca:pfta1, a
paSsar a···.quantiã Prevista em
ba'se·de cát"cul:o d_o, adicTo1 éí, ·mas a S:orfla ~ do ~ 1 ucro
de
-- na l
será um~ _pa_rte ,dó i mto_dOs _os estabe1 eci mentes pode
poSto ~ago, em proporção
s_JJpêr_ãt esta ciuant i a.
s-e- não
i.Qua_l
a_ rel açã_o entre __ os
o:OseFy§da, a regra _dõ d_omtcílucros Qanhos e rendimentos
n~Q. prevista na--le~islação
_do_
de ç~p_i ta 1 e O tO: ta 1 da
Imposto de Renda, como imputar
renda."
a cada estabelecimento este
exCE)!:ã-ent-e. Ter1a-alguma coisa
.JListiffca;:ão
o _-estabe-1 ecf mente_ que tivesse
CoJTÍo ·já foi e-SClã-recido,- o
dàao __ é_re_j~!zo?
-fato gerador do adfcio_fial _çle
Tãmbém,
em certos _casos, _a qu-e trata o___ art._15_5 ~ I l , da
CF,
é a· pa~arrien·to ~~~do Impqsto
au~_ç>cid~dé _f._i_se_a1_, pode
a·rbitré:l;_r -0 lucro aa pessoa jui"ídi- de_ Renda a União, sua base de
ca -CRIR - art. --399). o-., ucr.q cá-lculO, há de ser o ,montante
poóe ser arbitrado com Case_- na- do_ _ _Imposto ·-de Rénd~ pago. Da
ret:_!9 i .i:Q. bruta, quando conheci- rrie'srila "f_orm2l. estabelecemos qoe
da CRIR - art. 40-D_), mas tam- no casO de pe'ssoa física que
bém pode· ·sé- ró·- COm bas_e no va- venha ·a- ter
rendi mentes de
lor do ~tive, do capital so- traba 1 h-o,
rila i_s_ réndã .de c~_p_i
cial, do -·patr_ímônio 1 fquido.• ta 1 , somente_ sobre o capi ta 1
Oã.. folha de pagametito.dos- em-_ incidirá 9 -..aài c i ona_l.
·
pregadOs, daS c-ompras, do alUguel daS _lns_tal{l.ÇÇ)e_s ou do 1~.
F.MENO-A _N.Q.. '1 ~
cr_o__ de_ perfodos
anteriores(RIR ~- art. 400 - § 4-'~) ...:__ Nes·Mõdi'i')ql,le-se
a . ~-~_dação .__ _.do
se~ casos, quando o fisCa
fe- art._ q~, renumeraOo_ passa
-. --- á
dei"'_ar arbitra o luc-ro, ·como- se_r art. ,1 a_.
r-eparti r o resu 1 ta do
~ntre_
~eae e filiais?
·
Nova Redação:

lecimento. aos .estados em que
estiverem 1 oca 1 1 zad_os, e cre-_
mos,
s. m. j_:, que - Os és'tadós·
não podem pretender que o Imposto- de Renda seja calculado
de outra manei r a,
senão- =ã
prescrita pela
lei
feoeral
apl icáve1, nem usar de
Crité_rios que esta últ'ima contenha.
Diz a Constituição Federa-l;- n'o
art.
155-Il,
que "os estados
podem instituir adicional Pe
até 5% do qwe for pago à União
por pessoa físicas ou jurídt-:
cas dom i c i 1 i adas nos respe_ct ivos territóri-os, a tftulo ào
imposto previsto no art. 1~3_,
I I I, incidente sobre
1 ucros,
ganhos
e
rendi mentes
de·
cap i ta 1 .
Portanto,
suje i to
passivo do adi'c_i_onal é a pes_soa física ou jurldico domiciliado no estado. No Imposto de
Renda, a noção de do_micflio
não tem papel meramente de au~
xiliar, nem·é possfvef supor
pluralidade de dom1cflio~. AS
pessoas devem pagar o Imposto
de Renda mensa 1 ou anua 1 • Par·a
isto, o cálculo d~V(? engTobar
a totalidade dos rendimentos
tributários, porque, de outro ~pp=ci_erTãri"las· ·con_tínuar _com a
modo, a progressividade do Im- su-stfficação ·da nossa p·ropoSposto
de
Renda
ser i a ta, nia_s· por t:uàO _quanto· já foi
inaplicável.
di to, as pessoas j ur i dicas sãO
tributadas em seu domicílio
Para as pessoas jurldicas.- da fis_cal' ou sejá, no ioca1 de
mesma forma, o Imposto de Ren- s-eu e_$tabelecimehto, se únicO-.da é calculado sobre a totali- Q.l.f n6 da sede Ou do- - estabel e_centraliZadOr'
-"(RIR
dade do 1 ucr:'o. A.. esc r j_t!J:""a_Çãq c1ment0
- . . .
.
.
deve abranger todas as oper_a- 144) ' .
ções do co_ntr i bu i nt~. qem comoos resultados apurados anual~
Para terminar, voltamos a amente em suas atividades no
território nacional (RIR art. firmar que o adiCional é ace~
157 - § 1 •),
sôr i o do . tmpos t__o _de 13enda,
caso cont_rar1o,_ passana
a
É facultado às pessoas jurí- r''eQér-se por ·normas· pr6pri as.
dicas que possuírem_ fili_ais,
Em surha;
pela· o qUe foi exsucursais o_u: ar=;~ênc i as, manter
contabilidade nao .centraliza- posto·, entendemos- que o _ adi~
da. devendo incorporar, na es- cion?l eStadual, acess6rio do
necescrituração de matriz os resul- Imposto de Renda deve,
seguir as normas
tados de cada uma delas (RIR - sariamente,
art. 157- § 2.Q.). ó dom-icflí·o' ~plicâve}s a este, sob pena de
C.
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- "Art-._ 10. Considerà-se locaí da -pr:e_s-ta.Ção. -de_ s_ervi_ç-o_ de.
transporte· i nterestadua 1 e _i nte_r_münTclPal, o est_abelecimentó -pre,Sta_dor ·~a ~serviço. assim
entendidO ·fifja1 ~ agencia _ou
posto d~e ver:;oª_dõ serviço., e,
na. fa 1 t-a· de estabe 1 ec i menta, a
sede- da ·em~iresa ·ou o dori'li cTl í o
do presta_d_or autónomo."
·~

-- -

- -

-

Just i fi caçã"O --

Mantivemos a _mesma proposta
do- àutór. re-tirando a expressão "ponto" e incorporando o
parágrafo único no capu~_ do
artigo pr9posto.
... EMENDA N.2. 14
Süj:trima;;:se
do art. 6,Q.

o parágrafo úni20
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Yustificação
Ao procedermos a modificação
do caput do art. 6~ (de nQ
10 na nossa proposta)", incluímos o proposto pelo autor.
Sá 1 a das Com i ssões. --5 de dezembro de 1 990 . Severo Go-

mes,

Presidente

Roberto
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V - escola- primária oU pos-to
de saúde a
uma
distância
máxima de 3 (tr_ê.s) qutlõmetr6s
do imóvel considerado.

Art .- 2.Q. o i móve 1 urbano que
se estender por dois ou mais
municípiOs será tributado em
cad·a um de 1 es, na proporção da
área que integrar a respectiva
zona urbana.

Sexta-feira 7

Art-. 7~ São sujei tos--pB.sf?.ivos
do adi c i ena 1 ~
-__
como contr-i bu 1ntes' as
pessoas físicas e jurfdicas
QUe
pa·garem Imposto ·de Renda
incidente sobre 1 ucros. ·ganhos
e rendimentos de capital por
elas auferidbs;

Campos, Relatór - Mauro BeneI_l
como ·resPOnsávers, as
vides - Márto Covas - Cid Carpessoas ffsicas e
jurfdias
Imposto sobre a Transmissão
valho- Meira Filho- Fernando
que,
nos termos da legislação
Henrique - Lourival Baptista O~erosa de Bens Imóveis
em vigor,
forem
obrigadas,
Edison Lobão - Nabor Uúnior como fontes pagadoras, a reter
Francisco Rollemberg - ~orge
Art. 3.Q. No caso de bem imóvel e recolher Imposto de Renda
Bornhausen- Leite Chaves.
que
se
estender
pelos t nc i dente :;;obre lucr-os_, ganhos
SUBSTITUTIVO - CAE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N,g. 170, OE 1989
COMPLEMENTAR _

Dispõe sobre conflitos de
competência,
em
matéria
tributária,

entre a União,

os estados, o Distrito Federal e os municfpios, nos
termos do inciso I do art.
146 da Constituição Federal
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural e sobre a
Propriedade Predial e Territo~
r i a 1 Urbana_.
Art.
1.Q. Ficam SUTéi-t-os à incidência do Imposto "Territo~
rial Rur-al os imóveis dest-inados a exploração
agrícola,
pecuár1a, e~trativa vegetal,
animal e mineral ou agroindus"trial, qualquer que seja sua
1oca 1 i zação ..-.
.·
§ 1.Q. Sujeifa-m:..:-se,

entr"etantã",
ao Imposto Predial e Territoria1
Urbano, ·e não ao Imposto
Territ-orial Rural, os imóveis
que, embora situados fora da
zona u_rbana, sejam comprovadament-e -- ut·i l i zados COmO "sítios
de veraneiro" e cuja __ eventua_l
pro_dução não se destine ao
comércio.
§'

2-g ~ri"tende..:-se Pór _zôr1a "ur-:

territóriOs de dois ou mais
munic"ipios, o imposto de que
trata
o art.
156,
II,
da
Coristitu'fção Federal 'competirá
a cada um deles proporcionalmente à área integrante dos
respectivos territórios.

Parágrafo _único. _São pessoas
fisicas e jurídicas, para_ os
efeitos deste artigo, as assim
conceituadas pela _le_gi_sJação_
Imposto sobre a Transmi ssãó - do Imposto de Renda.
causa Morte e Doação
ArL B_.Q. É_ _cqmpetente para_ co.:-:
Arf; 4.Q. No cãso de bem 'imóvel brar o _adicional, o Estado ou_
que __ se
es te.nder
pe 1 os o Dist-rito Federal .:--em cLij_o
terri_t.ó"r"iOS de dois ou mais territ~r~o o .:suJeito passiVoesta-·ctos, o imposto de que tra- do- ad1c1ona1 t ver domicfli.o.
ta
o art.
15.5,
I e a, da tributárfo
segundo·
-a
Constituição F.edera 1 co"rilpet ff'á legislaçãodO
Imposto
de
a cada um deles, proporcional- Renda.
mente à área integrante dos
respectivos territórios.
Parágrafo único.
Para os efeitos
___deste
artigo,
Imposto sobre a -Propr-iedãde
considera-se domiciliado:

- de Veicules Automotores

lmposto s-obre a
de Veículos Automot-ores cabe ao estado onde o
veículo é __ l_icenci_-ado.
A_r:_t_,__

s.Q."

PróP~iedade

o

-Adicional Estadual sobFe

O ImpoSto de Renda
Ar't.
5.11:- ·o , adi c i o na 1 --de que

âó·~i~ i ~u ~-~~~--I ~eg~r:~tte~ ~o~~
5

fato gerador o pagamento de
Imposto de Renda sobre 1 ucros,
gánnos
é
rendiffientos
de
capi_tal.

§- i_.Q. Erri caso de recolhimer1.to
dé -írf(oosto suje i to a· Compensação com crédito tr1butárf_o a
ser __ lançado,
o
adicional
1 nci d_i rá sobre a _ex"t i nção do
crecrno - tr-ibutário
- por
compensaÇão, e não n'o reco 1 h imentaCOmpenSáve
1.
-·
.
--

bana a definida em léi municiobServado o requisito
da existência -de, pelQ
menos, 2 Cdo f s) ·me 1 horamentos.
§ 2.Q. cOnsideram-se rendtmenconstruidos ou mantidos pelo_ tos óo tr'B.ba-1 h o~ para fins de
Poder Público. dán-tre Os itidi- incidência do adicional, os
cados nos incisos seguintes:
resultados
apurados
e
distribuídos por sociedade ciI
meio--fi o ou -ce 1 çame-n-to-,:- vil de prestação qe serviços
com canalização __ de águas plu- profissionais.
viais;
§
-~'~< "'o suJei to ·pa_ss i vo do ·áII ~abastecimento-de ágUa;
dfEfOnal Correspondente a Im-·
posto' de Renda cujo pagamento
III
-~ -sTS'rEfn1a
de esgot<;>s vi e r -a ser reconheci do como
indevido pela autoridade fedesanitários;
ral competente, ou pelo Poder
IV
terá direito à
rede de iluminação _.Judiciário,
pública, com ou sem posteamen- r'estitüfção do va'lor
pas;~o,
to para distribuição domici- corrigido monetariamente ate a
1 i ar~
data da efetiva devolução.

~7~imo

e rendimentos de capita_l,
inclusive os_auferjdos por residentes no e~terior.

a) o __ contrtbuinte, no local
do_domicÍlio nq -infcio do per í ado de i nc fdênc 1a que ti ver
ser_vido _de .base ª-o lançamento
do impoSto de renda;
b), o r~sponsável, no 1ocal em
que tenham sido praticados as
atas ou oc_o~r:iOos..os fatQs que
deram origem à obrigação_ de
r::.ete_r e r_eco l_l:'ler _q ~mpqsto __ de
Renda.
Art. g.Q. tz base de cálc.ulo _Qo.
adicional e o montante do Imposto de Ren-da efet i vamente
pa_go,
não
computados
acrésCimos a qualquer tftulo,
exceto -_cor_reção monetár1a e
juros de mora._
§

§ 1.Q. Nos casos_ de que trata_ o
1.Q. do ar-t ~
6.Q.,
a base de·

cálcUlo
extinto

é

co~mpensação.

o valor ·do créd_ito
na
data
da

§
2.Q.
Se Õ -Imposto de Renda
pago pela pessoa fisica tiverincidido_ sobre renda formada
por rendimentos do _trabalho _e
do capital, a base de cálculo
do ad_i c i ona'l s_érá- um_a parte _do
impos--to pago, em propor-ção i_guar· à relação entre o_s _lucros, ganhos e rendimentos de
capital e o ·total da re~da.
~

t,.Posth sobre Serv; ço de

Transpo_rte Interestadua 1
· e IntenmuniciPal

Art.- 10.~ Considera-se local
da prestação- de serv1 ço --de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;!io II)
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transporte interest~dual e intermunicipal, o do estabeleci-

mento

prestador

do

serviço,

Art,

_11 .

1 e i entra em

vigor

na

assim entendido qualquer fi1 i a 1 • a~ênci a ou posto a venda
do serv1ço, e, na falta de estabelecimento,- a sede da empresa ou o domicí-lio do prestador autónomo.

pub 1 1cação.

. Esta

data

de

sua

Art. 12. Revogam-se as dispo-

sições em contrário.

O

SR.

PRESIDENTE

(~ornpeu

de

Sousa)- O Expediente lido vai
à publ1cação.
Do

Expediente

lido, constam

os Projetes de Decretos Legislativo

n~s

114 e 115, de 19SO,

que terão trarriTtaÇãO com prazo

determinado de

~Yarenta

e cin-

co dias, nos termos do art.
223, § 1~. da Constituição,
combinado com o art. 375 do
Regimento Interno.

De acordo com o art. ·122,
II, b, do Regimento Interno,_
as proposições poderão receber
emendas, pelo prazo de cinco
dias, perante a Comissão de
Educação.

O SR. PRESIDENTE (~ompeu de
Sousa) - CQnstam ainda, do Expediente 1 ido os Projet·os de
Lei da Câmara n~s 104 a 106 e
111, de 1990, de iniciativa do
Presidente da RepúbliCa, que
terão tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco
dias. nos termos do art. 6~. §
1~, da Constituição, combinado
com o art.
375 do Regimento
I_nterno.

Parágrafo único. Para pleite~
ar a aplicação das normas previstas nesta lei. basta a de~
claração escrit~ do interessado sobre a existência d.e imperativo de consciência, entendido como os mot_ivos decorren:·tes de crença_re11g1osa e de
corivícção fi losófica..ou_ pol í-tica, vedada a exigênCia_ de
qualquer c~mprovação.
Art _,
2ll Competirá ao Es-tadoMaior das Forças Armadas coo r~
denar o servi ç·o a 1 ternat i v o,
qp~ervados o_~_: seltu 1 ntes~ _c r i t_é_rios na atribuiçao.de encargos
ao selecionado:

f 0- c6rTipatib-ihzação das tarefas atribuídas com sua formação profissional, aptidão ou
interesse;
II
sua

--: --: manut_enç:ão do homem na
cOmUftldade_region~l; e

I!_I_-...;.. ampl_i_ação- daS possibilidãdeS de prestação de serviços à comunidade, mediante a
celebração de convênios coro
outros orgãos da administração
federa·l .
estadua 1 ·
ou
municipal.

P?J,rágrafo úri1Co .. o· .aYistado,
reQu1armente matricu1_ad_o · em
curso superior, poderá requerer o adiamento da Prestação
do _S.erv-í ço a l :terna ti v o, ate a
ço-nclusão do r_eferido curso.
Art.
3~ Consideram-se como
áreas prioritárias
para
a
prestação do serviço alternativo as de relevante i nt:eres_se
p_úbiico, taiS como.}
I ~ saúde púb 1 f ~a;
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(ci_nqQenta_) Bõrws
Nacional BTN.

do Tes_ouro

Parágrafo~ 'único. A inter_r~up
ção _do serviç.o a_1ternat1vo por
1 ncapaci dade
_f fs_i c;a
ou __mó'f_a1
dp $_el_ecionado _ensejará a_ emissão de c_ertfficado-__de ísenção do serviço alternativO;
qua 1 quer _ que tenha s i_do~ sua
si tu_ação. ante r i o r.

Art. 6~ _O, Poder ~x~~utivo
regulamen.tar_a esta le1 no prazo .de 180 (cen~o e oitenta)
di a~--ª contar da -qata de sua
publicação.
-·
Art. 7ll Esta -1 e i_- entra' em vigor na data de sua-publicação.
Art.

siç~~s

- 9~ Revogam_- se aS- dispoem contrá~io.

.Justificação
A COnstituição F~deral consagra, no art. 143, § 1~. a pos ..
sibilídade de o jovem alistado
prest;_ar· _$9.rvi ço _a ltf:!_rri?t i_vo,
quando· houver a a 1 egac;ã_o de
imperativo
de
conscJência
"para se exjmfr_ de atividadeS
de
c_aráter
e_ssenci a 1 m~ente
militar''
Relativamente
à
matéria,
o Pafs, com esse
dispositivo, a outras nações
que já adotaram tal hipótese.
h_pj ~ . vj sta_ a per-_cepção :de que
·a~cidadania se compJeia,
tambem, mediante outras formas de
preStação
de
serviço_
à
comunidade.
_Res.sa J :te-se que
seme1_1:1ante p_ossit;:Jilidade vis-a
a _evita r cert_a f_prr:na. de. constrangimento aos que, diT"icilmente, consegui ri_am _se adaptar
à vi da na caserna: equip~ra-se

Destar_te, urge regulamentar o
citado dispositivo da __ Constituição, com vistas ao aproveitamente de_ u_m __ potencia 1 s í gniI I I .- educação;
ficativo dos recursos_humanos
IV - infra_-estr:utura:· ~
do Pais f3rn.ârEaas .. de
reãl
carênc·i a ,___s_abi çfamente-, ---uma naV -·prOteção_ ambiental.
ção se constrói com o esforç_ode, todos _e_ a contrtbujção de
Sobre a mesa, projeto de lei
que será lido pe~o sr. 1ll
Art.
4~ Ao optante pelo sercaOe_ um, segundo svas aptidões
Secretário.
·
__ _viço alternativo serão assegu- e possibi 1 idad_es_. E, pois, com
rados os mesmos direitos con- base nesses parâinetr:-Os,_ funda~
É lido~ o seguinte
feridos ao que -prestar o ser-- mentados
essenci a_l mente·
no
v_iço militar obrigatôri_o, ob- respeito_. aos_ .Oire_i :tos natura 'is
PROúETO.DÉ LEI DO-SENADO
servado,
inclusive,
o mesmo d.o indiv1duo. que foram conce-_·
bi das as 1_ i nhas gera 1s deste
NO 229, DE 1990
tempo de duração ..
projeto ól!t.. lei.
Art-. 5ll Aquele que se re_cusar
Dispõe sobre a prestação
~qUlPar~-se.
em suma, o serde serviço militar alterna- ou interromper, sem justa _cautivo de que trata o art·. sa, a prestação do serviço. viço alternativo. ao mi 1 i ta r,
143, § 10, da Constituição a 1 terna ti vo:
conferindo ao selecionado. os
Federal.
mesmos direitos básicos,_ não
L~-·ter-á os seus di rei.tos po- só d.Ura_nte_ a. sua prestação;
1 fticos suspe_nsos, até o- cum- m<:Js,- tar:nQém_, - após
o
.s~u
nesse
sentido,
o CongressO Nacional deCreta: primento integ~l de sua obri-- termino.
gação;
·
res~a 1 te-se gue a remu_ne!:ação,
a 1 nterrupçao e duraçao -_do
Art, __ 1 SI. P_restará serviço a 1II --perderá o direito de op- serviço, os_ dirªitos individuternativo a9ue1e que, em tempo
ção
para
a
prestação-ao
servia i_s, __ entre outros_:: _aspectos,
de paz, apos alistado, alegar
não poderão __ sofrer qualquer
imperativo de consciência para ço alternativo; e
discriminação, em virtude de ose eximir de atividades de
II!~
caráter essencialmente mili~
pagará multa no valor alistado ter feito_opção pelo
entre
tar.
2_9
(vinte~
e
50 servtço alternativo.
De acordo com o art. 122-,
II, b , do Regimento Interno,
as proposições poderão receber
emendas, pelo prazo de cinco
dias, perante a Comissão de
ConStituição,
Justiça
e
Cidadania. (Pausa.)

I!~

social;

assistência jurídica e
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Estamos cônscios de que esta
iniciativa se somará aos esforços do Congresso Nacional,
cujos 1nteerantes, por certo,

não pouparao contribuições es-

pecificas para consolidar
legalmente
tão
relevante

conqu·i s ta .

Sala das sessões, 6 de dezem~
bro de 1990. Senador Márcio

Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERAT!VA DO BRASIL

Art. 143. o serviço milftaré
obrigatório nos termos da lei.
§ 1A Às Forças Armadas compete, na forma da lei,
atribuir
serviço alternativo ao~ que,
em tempo de paz, após alistados,
alegarem imperativo de

85.148, de 15 de setembro de
1980, e 99.188, de 17 de março
de 1990, resolve
Designar
O _Senhor
Senador Má r_ i o Ma i a
para, na qual idad_e d-e Qbse!rvador Parlamentar,
integrar a
Delegação do Brasil à XLV Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas.

Brasília
19 de dezembro de
1990: 16·91 da Independência e
1_0-2 -'t

da

Repúb 1 í ca .

-

FERNANDO

COL_I,.,OR. Francisco Rezek.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) _- o requer i mente 1 i do
s-e-rá votado-- após a Ordem do
Dia,
devidamente
instruído
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
'Há OradOres Thscr·i tos,

Concedo palavra ao nobre
nadar Albano rranco. -

sone_gar; __a so_ci__eda;~e. t.estemunhou o respe i t·o do Governo federal pelo dinheiro públ ice;
os consumidores viram a possib i l fdaáe - dé barganhar; a econem i a_ coni~Ç_ou a se_ abr. i r , e o_,s
cartórios a cair, marchando-se
para o 'f'im_das PrCrteções e~ em
direção ao realismo económico.
Ni_rigliém _apoiou mai9-~ o Plan-o
de EstabilizaçãO Econõmica do
que eu. Tanto como Senador do
PRN quat"'t.o como Pre_s i dente da
Confederação Naci ena 1_ da_ -Indústria, fui dos primeiros a
aplaudir. E __assim continuei
fazendo.Mas com o mesmo 8s~fr1to de
colaboração co1oco-~e do 1ado
dos que desejam_ for-talecer o
P 1 ano_, dos _ que visam eVita r
prpblemas_ maio_res. A inf_la_ção,_
embora 1 onge dos tenebros-os
85% ao _mê_s ,___ameaça recrudescer;- os efeitos seCundá r i os da
_RQtít_iça ec_onômica pre_ocupam .a
todos. Afinal, ___ela, que foi
estabelecida para conter a demanda, e_s_tá agora comprometendo_ a _ _o~erta. Com_jUr9s de 25,
~e ÇJt~-30% ao_mes. E
imposs 1 ve_1 ªo - produ:tor des_contar
seus t f tuJ_os, pagar· suas contas, recomprar matéria-prima,
manter emprego e, nem pensar,
expandir seus negócios.

SR. ALBANO FRANCO IPRN Pr_onunci a
o
segu-inte
discurso.
Sem
rev (são " do
orador.)
Sr.
Presidente,
Srs. Senadores, volto uma vez
caráter essencialmente mili- mais a ~sta tribuna para apoiar Ul]la solução_ voluntária para
tar.
o problema da inflação e o
fantasma da recessão.
Pof...tánto-,-- preCi samós c-orr-í grr
(À
Comissão
de -RelaçõesOeSide·--1984- defendo a idéia de essas perigosas distorções. Um
Exteriores e Defesa
Nacioum acordo harmónico e negocia- Plano de Estabilização Econónal
-de c i são
termf nat ido entre as partes. Participei mica, assim como a negociação,
va.)
de
todas
as
tentativas não é_ um ato acabado_ ou __uma
anteriores.
Nenhuma vingou, escritura passada. Ele é-- um
O SR. PRESIDENTE (Pomoeu de mas
nenhuma
fracassou processo a ser ajustacto a cada
Sousa)- o·prõjeto liOO será i ntE';l i ramente. A , negociação_ en- momento,_ para_ que cheguemos no
publicado e remetido à cernis--_ tre as partes é um processo ·e porto pretendi do_.
são competente.
não um ato acabado. Cada uma
delas foi um passo essencial
o Brasil tem sofrido de uma
Sobre a mesa,
requerimento na construção do complexo e das mais terrive_is crises: __ e
que será
l_ido pelo __ §r. 1.2. necessário acerto entre traba- crise de confiança entre as
Secretário.
lhadores,
empresários
e partes. É dif.fci1 _-cqnstruir
governo.
uma Nação unida quando seus
É lido o seguinte
;-rmãos est.ão d~su_ni Qos.
Iniciamos o ano de 1990 sob
REQUERIMENTO
duas forças contrárias: de um
Fel izrriEú'lte esse. Clima_- está
NO 482, DE 1990
1 ado,
a força ameaçadora _da mudando. A confiança come·ça a
hiperinflação; de outro,
a vo·l ta_r. O respeito entre as
reconstrutora
da partes_ ressuscita das trevas.
Tendo sido designado pelo Se- força
E neste contexto, Sr. Presinhor Presidente da República esperança.
para integrar, ne qualidade de
dente e Srs. Senadqres, que
Observador Parlamentar, a OeA legi~imidade ~opular e a desejo analisar os documentos
legação do Bras i 1 à XLV Ses-são- coragem pessoal do Preside~te "Brasil: O Pafs que Queremos"
da Assembléia Geral das Nações Fernando Collor levaram-no a e o "_Esfor:ço Naci onaJ pela
Unidas, solicito autorização lançar o mais ousado programa Esta:bí 1 iz;ação".
do Senado para desempenhar a de recuperação da economia e
referi da missão; nos termos da moralidade. O fim da espeo
Sr.
Afonso
Sancho dos arts. 55 da Constituição e culação, a eliminação do ano- Pe~mite-me_V. Ex~ um aparte,
40 do Regimento Interno, no nimato, a guerra à son~Q~ção, Senador Albano Franco?
perfodo de 10 a 18 de dezembro o combate ao desperd1c1o,_A
do corrente ano.
luta pela austeridade, tudo- O SR. ALBANO FRANCO
Com
isso era o que a sociedade muito prazer, Senador Afonso
Sala das Sessões, 6 de dezem- queria e muito contribuiu para Sancho.
bro de 1990.
-senador Mãrlo o restabelecimento de um clima
O -Sr-. AfOnso Sancho ~ Estoü
Maia.
de esperança para se reerguer
o Pai's.
ouvindo com muita atenção o
o P res 1dente da Repúb 1 i ca, de
importanti'ssimo pron~nciamento
acordo com o disposto no art.
Os primeiros resultados foram que v. Ex~ faz neste momento,
2.2. do Decreto nA- 44.72.1, de 21 animadores .• A i nf 1ação caiu de referente à __si.tuação atua1 da
de outubro de 1958, combinado 85% para 4,5%; os que especu- economja brasileira. Sou da-com os Decretos n~s 71.733, de lavam ficaram sem o seu espor- queles que_ pensam igual a V.
18 de janeiro de 1973, 75.430, te predileto; os sonegadores ExA Plano nenhum é feito de
de 27 de fevereiro de 1975, viram encarecido o crime de cimento armado; todo ele tem
consciência,

entendendo-se

como tal o decorrente de crença re·l i ~i osa e
de conv 1cção
filosóflca ou política, para
se eximirem de atividades de

O

~e-
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seus

contra

reajustes.

lsso é ser ca-

turra, e ninguém pode

caturrice

em

usar

assunto

a

como

este. Acompanhei o trabalho de
V.

Ex A.

juntamente

com seus

companheiros da indústria e os

representantes

da

c1asse

operária, sobre este importante assunto, que irá criar uma

luz no fim do tWnel para essas
dificuldades que se estão agravando, ninguém pode negar.
Este não é um país europeu, é
um pafs da América do Sul,

onde as mudanças ocorrem rapidamente, exigindo

um

razão quando traz

este

nhamento

de perto.

V.

acompa-

Ex;& tem

tema,

com a eloqüência com que está
falando, para que o congresso
Nacional
tome conhecimento do
magnífico trabalho, que muito
engrandece e enaltece não somente a sua ~essoa como o ca~
go· que v. Ex ocupa, de Presidente da entidade máxima da
indústria brasileira. Espero,
nobre Senador, que a equipe da
área econômica procure equacionar aquele plano que foi
apresentando.
Não que venha a
cumpri-lo ou a aceitá-lo como
um todo, mas que venha ao encontro dos interesses de todos
os segmentos sociais, para que
possam ser feitos os reajustes
necessár_ios a fim de que a sí-:tuação que estamos- viVendO
seja amenizada. Eram·as pa1~
vras que gostaria de dizer,
neste momento, sobre o importante pronunc1amento de V. Ex~

O SR. ALBANO FRANCO - Agrade-

ço muito, nobre Senador Afonso
Sancho,
homem de espfrito público, homem do trabalho, que
reconhece o esforço que a sociedade toda está fazendo no
sentido de ajusta~ a economia
à real idade brasileira, principalmente dentro de um clima
de lealdade e de disposição
para
a
redistribuição
_de
sacrifícios.
Muito obrigado,
nobre Senador Afonso Sancho!
principalmente porque V.
Ex
acompanha
atentamente,
que~
como empresário, quer como polftico,
as dificuldades por
que passa atualmente
nossa
economia.
Sr.
Presidente e Srs senado~
res, o primeiro documento estabelece os princípios e objetivos de um entendimento· nacional em torno do desenvolvi~
mente econômico. O segundo reconhece que para se chegar lá
temos de arcar com sacrifícios
emergenciais.
Mais importante do que seu
conteúdo que, a1iás,
está aí
para ser discutido, os documentos ora em debate têm um
grande
sentido
PolíticoInstitucional. Através deles,
empregados e empregadores deram uma grande lição à Nação.
ao demonstrarem ser possível
tra~sformar
divergências
em

convergências quando prevalece
o respeito mútuo e a confiança
entre as partes.
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Esta nãõ é-· opOr"tUni dade,- ta·mpouco,
para
exerci ta r
perfeccionismos.
É .hora de
juntar forçªs. unir a família,
encOntrar soluçqes. Ao colocar
suas 1d9iaS também· -nas mãoS
dos ·parlamentareS, ãmpreQados
é empl"-egai:jores,
re'l/e 1 a.tam. . um
extraordinário amadurecimento
do que
seja
a
resolução
democrática
de
uma
Crise
Profunda.
·

Os
dOcumentos
não ·são
perfeitos. Mas isto não é- O
fundamental,
pois as própri~s
partes os colocaram como base
para se chegar·a um consensO
negociado. O ·fundamental a ser
aqui
ressaltado, Srs. Senadores, é o fato ae-eles refletirem a existência de um trabalho VoH.rntário e deinocrático
Fl-or isso, sr·. Presidente, deentre
grupos de
inte~esses
sejo ressaJ .ta r aqui
o avanço
divergentes.
social
__ dessa
. soluçao
concertada. Como P~esidente da
Este .. é
o grande fato a COnfederação
Na c i ena 1
da
comemorar. Enquanto em muitas IndúStr-ia-. Poderia estar draNações~~ multiplicam as guermatizando as dificuldades das
ras intestinas, aqui no Brasil empresas. Minha visão não é
os
irmãos acertam diferenças corpora~iv1st~;
o momento é
·trabalhando extraordinariamen- par_a refleti r mos sobre o a 1 to
te nas horas de descanso por S19níficado do esforço desses
entender gue, sem um mínimo de 5rà.s i 1 e·; ros abnegados que pucompreensao entre as partes, é Serãm .suªs diferenças de lado
impossível sair da crise,
para chegar a alguns denominadores comt.,ms.
As tentativas anteriores, assim, não foram em vão,
elas
ajudaram a amadurecer nossa
capacidade
de
administrar
conflitos.
Ali aprendemoS, de
uma vez por todas, que. na iminência de rolar a ladeira,
nenhuma_d~s .P~~t~~.
isoladamente,
tem forças pa~a Se
Salvar. E nem mesmo para proteger
seus
1 nteresses
fundamentais. Nessas c1~cuns
tâncias,
elaS têm de juntar
esforços, agarrem~se umas· às
outras,
para que todas se
salvem.
Esté é o féto a ser celebrado
neste momento: o esforço dos
empresários
e
trabalhadores
exiQe das outras partes a atitude de respeito, ·humildade,
có"Tabora<;:ão ~·Por isso, não se
pode co'ntrapor __ o referido esforço com prepotências.
arrogâncias e superioridades.
A
hora é de compreender o profundo significado político do
gesto,
apresentar con~rapro
postas, negociar e, sobretudo,
respeitar.
Se destruirmos o
Clima de entendimento a que
chegaram emp~esários e
trabalhadores, estaremos destruindo
o _mais_ precioso .capital para a
supera9ão da crise de forma
democratica.
.

TUdo isso aconteceu quando o
éeticfsmo se espraiava e,
em
certos casos, assumia o tom de
desafio..
comq ~aq~e1e~·. que
torcem para ver o incêndio da
choupana. Foi
no meio desse
çlima, que empregados e emp~e
gadores el abora.ram e trouxeram
para o_- Goyerno e para ·e~ü:~
Casa um cQ~junto Qe. _sugestões
obj et i v as com. vi ::;tas a a_perfeiçoar o ãtuaJ. l?lano d~ Estabilização EconªmJca.
Esta é a Oora de bã;Xar a
guarda. deixar o orgulho de
lado,
abandonar o narc1sismo,
e partir,
com boa vont~de,
par~ o exame_ respeitoso do que
nos foi ap~esentado.
In~nsto,
Sr.
Pré$iªente,
Srs. Senadores, não estou preóCupado com
eventuais
imperfeições e inConsistências das sugestões,
estou interessado em manter
acesa a chama de cooperação
que se es~abeleceu, finalmente. entre empregados e empregadores no Brasil.

o destino dessa integraçãO
está em nossas mãos.
Entendo
que nós,
parlamentã:re·s, e óS
representantes do ~oder Executivo,
temos o dever de manter
e fortalecer essa importante
un.i_ão de forças.
o momento.
portanto, é de somar esforças.
o momén~O é de irmanarmos aos
Se h~ imperféíções de lingua~ nossos pa~ceiros e, aqui
tam~
Qem, que se deixe para lá.
Se bém, em horas extraordinárias,
e
poss'fvel derivar significa-· tantas .
quaDtas
forem
dos diferentes, que se releve. necessárias.
apararmos as aEsta não é a hora de demolir a restas· pa~a vi abi 1 i zar de uma
fMtegrãção atingida mas,
sim, Vez por todas o encaminhamento
o momento de preservá-la. Os das
soluções
P~ra
nossos
pr6pr·i os protagonistas daquele problemas.
· es fC)rço
reconhecem a nece.ss i dade de se incorporarem outros
os documentos do Entendimento
importantes segmentos na·cons- SocJ à 1 sy_gerem que pe_nsemos o
trução de um entendimento su- Bras i 1 ___ Qe ttoje e o. Br_asil de
perior,
como é o caso de inú- amanhã. Nós, como parlamentameras:e expressivas entiDades res,
não podemos abdicar de
da sociedade civil: os poderes pensar o Brasil
de todos os
Legislativo e Judiciário.
tempos.
Por isso. não podemos
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espe-

sido poucas as vezes que, nes-

já nos convocou. Os

povo têm-se ocupado, empenhadamente_,_ na busca dessas so 1 uções que compatibilizem os interesseS
de
patrões
e
operários e, coriseqüentemente,
tenhamos condições de fortalecer o próprio desenvolvimento
do Pais.
Falando especificamente das diretri_zes da política salarial,
o
Congresso
brasileiro,
em junho passado,
aprovou, unanimemente, projeto
neste sentido, e isso ocorreu
na Câmara dos Deputados e,
da
mesma forma no Senado___ Federa 1 ,
e- o Congresso_~foi surpreendi do
com o veto do Senhor ~residen
te da Repúb 1 i ca. AqueJ a proposiÇão Que resultara de soluções consensuais, buscaDas na
Câmara e no _Senado_, portanto
no- ârTtbi to do. Congresso,
foi
subestimada e desprezada pelo
SenhOr __ Presidente da_ Repúb 11ca,
que exercitou, naqueia ocasião, o direito de veto que
1 he
é
_asseQurado
pela
Constituição. Alem disso,
nobre Senador Albano Franco. em
outras oportunidades,
utilizanOo até abusivamente o inst-ituto da medida provisór_ia, o
Senhor_ Presidente da Repúb l i ca
tem tentado legislar em matéria de pol ftica salar1al .·Lamentãvelmente, estamos prestes
a ver f índar..:se a Sessão_ .Le":_
gislativa _sem que
tenhamQS
che;tado; até agóra, a uma so"1 ué;ao que de.f i na, rea. 1 ment.e. a
polftica salarfal a ser adotada pelo Brasil. Neste instante,
falando pela Liderança do
PMDB, acredita __ que _o ape 1 o de
V.
Ex~
não deixará de se~
atendido_. Pelo contrário, _Ja
nos senti mos_ integrados nessa
luta e na busca de uma solução
qUe
Vai;
--sem
dúvida,
tranqüili_zar o Pais. Se trabalhadores e empreSários conjugarem esforços na apresentação
de uma proposta básica e inicia 1,
vamo_s _trabalhar sobre
essa proposta e buscar, através de instrumento legislativo
adequado. aqui lo que possa repreSentar o anseio geral
de
milhões de brasileiros nesta
conjuntura.

nos isolar, muito menos

rar que o Poder Executivo nos ta e na outra Casa do Parlaconvoque para acudir o País. A mento. os representantes do
sociedade

documentos q~e foram entregues
às lideranças do CongresSo Nacional e a esta Presidência-.
refletem a disposição patr_tó-

tica

daqueles

que

produzem,

geram empregos, sustentam famílias, pagam impostos, garantem o funcionamento desta Casã

e, até mesmo, do próprio regime em que vivemos.

Humildade, respeito, confiança. colaboração,
patriotismo,
e
isso que nos cabe exercitar

com todo o empenho
mento diffcil.

neste

mo-

o

Em vista disso, Sr. Presláente, proponho à Mesa desta Casa
que nomeie duas comissões para

participar da gestão das alternativas,
contrapropostas e
soluções a que a Nação tem de
chegar até o-fim deste ano. E
que essas comiss5es se pautem
pe 1 o respeito ao traba 1 ho_ realizado e
fiscalizem os que
normalmente usam nessas oportunidades para exibicionismos
ou dividendos políticos pessoais ou corporat1vos.
O momento já não.é mais para
contemp 1 ação,
-discurso
oo
perorações.
O momento é para
ação. O Senado Feder~l,
sem
prej u f zo de suas _a t r 1bu_i ções
normais, precisa se juntar imediatamente a esse enorme mutirão nacional a que trabalhadores e_ empresários se entregaram para-ajudar a Nação. _.Sr. __ Presidente, Srs. _Senadores, esta não-é hora para criticar pelo ~osto de criticar,
e muito menos
para
t1rar
diferenças. - Esta é a hora -ae
dizer como fazer, de ajudar a
fazer,
de fazer e
refazer
quantas
vezes
forem
necessárias.
O
Sr.
Mauro
Benevtdes Permite-me V: -Ex A um aparte,
eminente
Senador
Albano
Franco?

O SR.

ALBANO

FRANCO -

Com

=o _SR. ALBANO -FRANCO - Nobre
Senador Mauro Benevides,
V.
ExA,
com a lucidez e espfrito
o Sr. Mauro Benevides - Sena- púb11co que lhe é peculiar,
dor A1 bano FranCO, V. EXA_ pro- vem
honrar
nosso
fere, neste instante, discurso pronunciamento. - Aprovei to
a
da maior relevância, na Condi- oportunidade para ressaltar o
tf'ábalhõ.que
vem-sendo
f_eito
ção de Senador da Repúbricà,
encarnando, também, a lideran- pelo- ·conQresso ---Nac-fori'al. Não
nobre Senador
ça de uma das mais prestigio- tenho dúv1das,
sas categorias económicas do Mauro Benevi des '· esses dois
País,
no -caso a indústria. No document-os. que esse entendiinstante em que V. Ex~ clama, menta entre trabalhadores e
também
no seu pronunciamento, _por uma empresários. ---' vi eram
participação ativa do Congres- para ajudaf o Corigresso Nacioso Nacional, mencionando espe- nal na solução da própria Lei
f 1 c 1 camente o Senado e a Cêm21-- Sãlarial.
E assim o nosso enra dos Deputados, obviamente foque, porque foi com este ob.que estamos fazendo
as duas Casas que comeõem o Jetlvo
Congresso
Nacional
nao têm este trabalho.
muito prazer,
nobre
Mauro___ Benevi des_._

Senador
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Por isso, ressaltamos, novamente, a importância do __ Congresso Nacional, especialmente
do Senado F edera_l , quando sugerimos à Prestdência dest~
casa a c r. i ação dessas __ duas
ComissõeS-.
Sr. Presidente, esta é a hora
de prestar nossa ajuda aos administradores _do Plano de Estabilização Económica que têm
demonstrado tanto empenho.

o

Sr.

Lourival

Baptista

Permite-me V_.
gx~ _ um
parte,
nobre Senador Albano Franco?

o

SR .

ALBANO

FRANCO -

Com

muito prazer, nobre conterrâneo e amigo, Senador Lourival
Baptista.

O Sr. ~ourival Baptista - Estamos ouvindo V. ExA com muita
atenção, como ouvimos o aparte
do eminente
Senador
Mauro
Benevides:
~elic1to
V. Ex~
pelo seu pronunciamento
e,
conhecendo-_o como conheço, homem equilibrado, sensato e sereno, sei o que faz e está fazendo é com seriedade, de_monstrando a. .c vontade_ de acertar.
Tenho certeza de que esta Casa
reconhecerá o seu interesse
Pe 1 o assunto. A.dmi r o o __ trabalho que vem desenvolvendo e o
seu desejo de que tudo seja
conc~etizado. v. Exa solicitou
que os senadores participassem
dos_ entendimentos,_ o Senador
Mauro Benevides já referendou
a sua solicitaçao. Desejo que
tudo dê certo; porque precisamos •de trabalho, de entendimento entre os interessados,
em __ benefí_cio do_.Pafs. Desejamos que com muita paz _alcancemos
esse
entendimento
e,
conseqüentemente,
um
Brasil
melhor.

O SR.

ALBANO FRANCO - Nobre

Senador Lou_ri val Baptista,
as
palavras i ncent ivadoras_ e amigas de V.
Ex A
mui to _ nos
sensibi 1 izam. Realmente v. Ex 11.
aprecia o nosso pronunciamento,- no sentido dess_e entendimento, mostrando ao_ Pafs os
caminhos,
dentro da di_reção e
da objetividade da colaboração
e da compreensão de todas as
partes.
Sr ... Presidente, se há defeitos a corrigir, nossa missão é
co-laborar __ com_ el_es, juntaresforças e, _sobretudo, apoiar o
Presidente_ Fernando Col lor na
sua d t f í_ci 1 missão,
r_econhecendo que sua Excelência _tudo
tem feito para reduzir e superar
o sofrimento de nosso
povo. o Brasil precisa disso.
Noss_o povo _mais___do que merece
um
esforço
extraordinário.
Es-se é o_ nosso papel . Essa é a
nossa obrigação.
----

S_o 1 i c i ta mos,
portanto,
Sr.
Presidente, que a Mesa tome as
devidas. providências para ma--
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terializar com urgência
duas sugestões.

e·stas

Era
o
qUe ·tínhamos a di:z;er,
Sr. -Présidente.
(Muito bem!

Palmas prolongadas.)

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

O

NE~SON

se.

Pronuncia

WEDEKIN (PDT o

seguinte

discurso.)
sr-:· P_resf_dente,
Srs. Senadores, ontem, use'1
à

tribuna

~oJe vºu _fa faJ:

para falar do mesmo e

pol êmi co assunto: as pesquisas
eleitorais. Desejo, na data de
hoje, complementar
a_s minhas
observações a -respe fto e J u_s;;.ti ficar porque sou o
primeiro
subscritor
de um pedido de
constituição do CPr no
s-éhado
Federa 1 sobre as pesquisas eleitorais, bem como sou,
também,
o primeiro subscritor de
uma emenda constitucional -que
permite a possibilidade de a
lei ofercecer restrição à <11berdade de
infQrmação.
para
assegurar a 1 i berdade, a !")o r_":'_
mal idade
e_ a legitimidade dos
pleitos eleitora:is.
-

colOcam

teCi

sob_

-~~_%.

q__l_t;lppe. _38'%,_ e o

Outras_ resu1 t.ado ·fi na-1 :- 28_% para
lio

apen~~ __ dos

Garcia.

···

-

_Hé-

daS

_er--

pest(ui s·as

eleitorais.

A
de

traz densa reportagem, que tem
na. capa o
título' Eleições

90. Por que as pesqui_sas erram
1

tanto?' A matéria
iriter11a se
ch-ama: ·- rrA"- · fm_ag_em - dupla 11 •

O léad des·s.a ·matéria

resume

todO __Q ~Seü-~ont_e-úd_ó_·, -:-PesQUi §_às
muitas vez_e=?_ ._talhp.s
tnf1,ue~n_çiam o ele1tor e âistorcem os
resul_ taOos cjas urrias. _Para a
rev-ista- -pãul_ista as 'Pe'squiSás
eleitorais c_resceram tanto em
fliflilénci~ã- que s~- tornaram -um~
fa-tõr Crú'cia:-1 e.- -·à-S' vezes, de'ci_s:ivos
no
r~_su_l_ta_do
~das
efeiç{j_~-~- A revi:sta __ IstoE _:/
Sénhor, alinha
inúmeros exempíb.s- do~~~Elrf_ós dá:s
pesQuisa_,~_c

To dós RS . i t")SJ.l t(.!t:,Ds.. prev l a.m
vit6ria. de.Ren_an C~aJhe_lr:c;>...s. e!T)
Alagoas
ja no primeiro tu~no,
e_ ~-o. que aconteceu
foi
__Q
contrário,
quase que o _se~
ontem questionei
as pesqu1- a_dve_r-sário.,
Geraldo Bu_lh_ões,
sas, perguntando
se
elas se fo_i- - 9---.ve_nc~_c;lor:- _n_q -mesmo pi"'i_enquadram no conce1to de in-- meiro turno.
·
formação j orna 1 í st i ca de que
- ·
·-- ·
trata
o art. 220,
§ 1 ~. da
o IboPe e
a
llataFOConstituição Feçleral.
Demons- lha _garantir:am, em. Pe_rn_ambuco-,
trei que nenhuma liberdade es- a__ )~Te-i_ção dõ ~e_nac:J_qr;.. ~ar~Q_ ~a
sencial é abs·oluta e que meSmo c1e]_ c..om-19%_ a mens do que __ o
a
1 iber•dade de informação tem s~eu-·- adver~á_t-io, José QUeiroZ,
restr i ç5es, a 1gumas
aplicadas para o Senado. As urnas
fq_ram

~:~ ~ q~~~~~i ~en~~~~-i ç~r~6~~~~~ ~~~r!a20n~~a~_g0_~~;e f~r~~-f-;~~~~~

do horário
gratuito,
quando
simplesmente suspende e
tira
do ar
esses mesmos programas
ou quando concede o di r e i to de
respoSta
a
cand.i dates
entre

~arcj_a
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No
_ Par-aná,
s_eigundo
o"OataFolha, José__ Carlo.s
Marti n'~z ,__ qüe
de"po"i s perder i a o
segundo 'turno,
ter:1 a
2.8%_.
O
revista IstoÉ/Serinor --de- 17 Ib_ope previu 34%, contando s_eu
_qu_tubro_._ próxi_mp · pa~S~do,_. resultado ~eal foi de 26_% ...

- ros c1 amoro_sos

S6uSaJ- Cincedo a palavra ao
nobre Senador Nelson Wedekin.

SR.

ent.re st. se
__ suspeição.
.E
considerações.
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menor,

Em _santa
catar'in_a, afnbos os
1 nstf.tutos, pr-e.vír·am para ·w; 1~on. _K_1einubin_g 43%. _Resultado

qo TER' 37%.

·

Na -Bahi a, ·o pataFo1 ha- p·re_vi u
Qara -Antônio Car_los
Magalhães
41%,
o "Ibope, 'Como d1sse entes, 50%, e o· r:~s~l té!:,do_ fina 1
fo1- 34%.
Em

Ala9oa·s,

o

·"' OataFoCáTheie o ~e

ltla previ_u para Renan
rps

39%. o Ibope 45%.
~J.!ltâQQ_ final 31%.

_Em

PernarÍlbu_co,
pâr-a
DataFolha,_ na última pesquisa,· Joa"qú-im Francisco __t_er:·ia
46~Co Ibope previu -49%. O
resul_tado final foi_ ,.38%_.

o

_-N~- .cea-r~à;' _o -b~taFo1h~;- Pre\·'i u_
para c_; r:.o.~Gq_m"es 4_8%; o· Ibope,
5_4%_.._ ~ .. 9 ~esul 'Ç.ado.. ft_q_a_l, 44%.

Destes·-o:nze 8:s'fados, ·-sr_•. Pre·si dente, Srs. se-nadores, · apenas
no R i o Grand_e do su 1 e- n_o
QLS:t_r_l_to F,:tc:te.ral ,..,ó_s in.stitlJtos_
Qe, _ pe§qu"fSa : acêf-_t.ar~;;rm~·dêt1tro
da margem_de erro-de 3%.
o

Sr.

Afonso

Sancho

~:erm; :te~~me_· \C:~- E)<:..a 4m ~p~r~e?

5%.
. _
O SR.
NE~SON
WEDEKIN - Sem
Em Bra-sília,
o -carididato do- dü~Tda.
senador:<: _ A -t:onso
PT q~_spontou __ çom .~rn .Pf':?rC~ntua_l San.Cho.
s_uper-i or
a todas _as _previ s5es
o sr-.
AfonSo Sancho ----I nfede__tqdQ.S_q_s íns_ti'fu~9s_._
-si.
1 Ízmerlfe', ·ontem- eu ·não ês--tJYe.
Na Sahia, o- candidato _Ant_ôn_i_o aqui presente para acompanhar,
Observei,
no meu pronunciamento de ont_em,
que existem Carlos Magalhães apar'eCla para ma_is _a.t,e.nt.amente_, o pr-onunç_ia-·
Ex.a sobre esse asmecanismos
legais para co~ri o Ibope com 5Q% _da pref_erênci a merito de__
úl~i.ma
gir toda espécie de informação do __ :- _e-lei_t9rado .- na
S_i.Jr):tO ,_ -qu~~_çfrec'i.S_a de um estu-fa 1 sa
ou i ni dônea, ou me.smo a pesquisa_, O resu'1 taJi.o. rea 1 fói
do profu_n_do
de um_ er:tcátninha-simples
desinformação,
ainda que 6 Sr.~-Ant6tú0- CarrOs_ ~-;a.-ga-· mento sério;-, No nosso-_ Estadp;
que ela seja de _boa-fé. No en- l_t;_ªes mal_ c:h_egou aos _34~(.__
~-- dttrant_e~- a _cairiparihã, __ f_omos vftanto, tais mecanismos não- et i mas -do _I bópe__ qUe deU ao can~
VoU- faze"r agora ·referénci a _a dl.da_tQ ~.G1r-Q . ,go_mes_ 48%_ e ao
xistem quanto às pesquisas, se
elas forem falsas ou manipula- vários eStados e a· dados com- qfnâi datb Pau-ro· -Lus:foSa "àPena_s··- Einctuantó
que·
das ou se simp1esmente estive- parGttivOs ctas última,_s pesqui- 22%,
rem erradas. Não há nada a fa~ s_as
do Ibppe e
da
DataFo-; o OataFol ha previu 32%.. E esSa
Dr:. Carlos
zer da parte de quem se sinta lha,_ seg_undo a_ r_evj st~ Is_toE indagação_ flz __ ao
Senhor~ em
onde
Estad_os - _da Al..lgusto_ MOnterl~egro aqu·l,
que
prejudicado.
Federação~.
·-·
de!\f
.uma
resp-osta
si mp_l es_:,
Assinalei
que é inquest-ioná-o OataFolha tev~ mais sorte do
cflle MóS na p_esquiSa. Quer~ di-ve 1 , i nd i scut í ve 1 _ a
pode_rosa
i nf 1uênc i a que exercem as ·pesz·En•, _e~fsa- pes·qu i sa,
ninguém,
quisas sobre empresários,
po- d1dato Paulo _M21Uf p_ DataFo- nem mesmo v. ExA, pode saber o
quanto
-p·rej
udi.c.a.
Q
e-1 e_i to r
líticos,
mfdia
e militãnci~.
lha previ__ a_ ;3~8%;
o Ibope, 42%~
sobretudo sobre amp 1os cont i n-- e
o-re~!.Jl_taôo fin_al
foi d~_.a- gosta mui to- de votar em _quem
·
·
gentes
do eleitorado,
e que penas 34%.
ganha. Se há um candidato com
essa idéia - a
influência do
48% e _ out_r_o_ apenas com 22%·.
No_
Rio
__de
,.:Janeid r O, sâgur-amertte :..._o
poder
das pesquisas- é uni-e1~i:tqr __
não
ç""'_pataFolha· n,...,.v1 u Para Leonel votará- nes·te último. -No ·serversalmente aceita.
Brizola 54%, o lbope, 57%. Re- tão. ·a repercussão_ é 'tremenda.
Registrei
que é mais do- que sultado do IRE: 43% para o Dr. Neste_ momento dou Çl. v-.- Ex .a
JUSto desconf1ar da lisura dos L~p\Je L -·~r.~_zOl a~,. ___ _
todo o _meu apoio. O Congr·esso
próprios
1nstitutos.
Já que
Nac_l o_na 1. _precisa enéôn:t;rar um
Em
Mr[úú~Ger-a is, ineio, ainda que-através de reeles mesmos, entre si,
trocam
acusações, já que eles mesmos, o Datafolha previu para- Hélio fOrma cõnstítuc-ional, -evitar

v::

.e

P~fme~l~~~~r6g; :~~ãga~~Li~o~·~~~·
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essa maneira de se fazer pes- .a Que tende a _ser a _mais
quisa
à
custa
de
muito acertada.
F aquí entra outro

dinheiro. As pesquisas são pa-

Ponto que -jUlgo central nessas
discussões sobre pesquisas eleitorais, os desacertos e as
encontram
uma meia solução discrepâncias não se dão apepara não ficar vergonhosamente nas em face do resultado final
desmoralizados. Aceite os meus das eleições, não apenas na
parabéns a v. Ex 4 pelo assunto relação .da ljltima pesquisa com
que
está
tratando
nest_e o reSultadO final, mas em meio
momento.
e
na
reta
fina1
dessas
Campanhas.
gas e, às vezes, alguns cinicamente, na última pesquisa,

O SR. NELSON WEDEKIN - Sena-

dor Afonso SanchO, nesta minha
intervenção
faço referência

exatamente às últimas

pesqui-

um

na reta

sas eleitorais_. Os institutos
de pesquisa tendem a
realizar

acerto,

final das

sobre~udo

campanhas,

porque,

Ê preciso que se diga o~que
eu já disse aqui, que os lnstitutos tendem a acertar mais
exataniente' nas úl tiril.cis pesquisas, ou seja, essas cujos nú~eros_ acabo de. relatar.

Na verdade-, os números das
pesquisas finais são os únicos
que _podem ser conferidos com
quisas
e
os
. _ .resu 1 ta dos os resu-1 tados rea·; s, e só nes~
_ -quadro
eleitorais. De onze EstadOs os. te
institutos de pesquisa erra~ da IstoErsenhor houve nove erem
nove,
tanto a
DataFo- ros . clamorosos e as pesC;u i sas
1 ha quanto o_ lbope,
fora .da finàis erram em outros estamargem de erro que eles mesmos dos, como relataremos adiante.
elegem
co_mo
_aceitável,
.Nas deri)? rs· PéSC!i.J i sas, a·ntes.
tolerável de 3%.
no começo, ·no me i ó ou -nas SeOntem, quando fazia meu pro- manas f_inai.s _da campanha, não
nunciamento, dizia exatamente há modo de se-- conf'er i r se o;;:;
do enorme poder de fo~o não só Qados. divulgados são corretos.
sobre o eleitorado, que_ é in- E uma ca:ixa preta impossível
fluenciado por aquele que está de ser cooferida, pois só os
na frente das pesquisas, como institutos detêm, dados, planos comitês_eleitorais, na mi- nilhas e detalhes da pesquisa.
litância, n~-âmbito do próprio
Pais - ~- exat.amei1te no começo.
candidato, mais do que isto,
na análise dos cOmentaristas no meio e nas semanas finais
políticos. Na verd~de, na dis- das pesquisas que elaS mai~
cussão polftiéa dUrante a cam-- iMfTueneiam o eleitorado. E
panha. o resultado das pesqui- antes das pesqi.J i sas· fi na 1 s Ou
sas eleitorais subordinam todo das pesQuisas de boca de urna
o restante:· os programas dos . que os resu 1 ta dos reais. a·s
canditatos, o horário eleito- posições
reais
vão-se
ral gra~ufto, as teses defen- cristalizando.
didas nas reuniões e concenNão temo-_ df:ié!:r- qi.J€ as ·pes-qu itrações. porque as pesquisas
ele1 tora 1 s d_om_i nam 1 1 tera 1 men- sas finais são uma espécie de
te
o
cenár_io __- po1 ítico de consagração das pesquisas ancampanha.
teriores,
uma
espé_ci e
de
resul t_ante.
É por esta razão que apresento não apenas uma emenda cons- .Qs resu 1 ta do-s fi na is j ão estitucional _na direç:ão_ do que. tão condicionados pelas pesV. Ex_A sugere
c·omo tambér:n a
idéia da consti~uição da CPI. ~~ i e~~_ce~~;e~~~~~~~, ~e 6~ 1 ~ dé ~ ~
para se ver com que grau de déla de que-há e não há -seguni ntens 1da de,
com que grau de do turno e de quem vai e quem
profundidade essas pesquisas não vai para o segundo turno.
de
opinião
influenciam
o
eleitorado.
Mesmo ríOS resu 1 tactos fi -na is
há di fer.ençaS --tão eScandi!i lesas
Nos onze estados em que a entre os próprios institutos,
revista IstoE/Senhor fez esse como esses a que· me referi
levantamento, o lbope errou em acima. Ou seja, diferenças tão
3%, que ~ a margem de erro a- gritantes entre os inst1tutos,
ceita
como
to_l erável
em e, em relação ao resultado
pesquisas. De on'ze estados da real_ das eleiçõe!;i, sugerem que
FedEfr"aÇão, ·as·--1nStitutos erra- algumas pesquisas são falsas,
ram em nove: São Paulo~ Rio de m~_oipuladas ou erradas.
Em
Vaneiro, Minas Gerais, Paraná, vâ:r i os moi'riehto5~ pe To menos um
Santa Catarina, Sahia, Pernam- dos institutos está mentindo.
buco, Ceará e A1agoas- tanto
a DataFolha como o Ibope.
Há o caso do candidato ao Senado Franco Montoro, em São
As datas das pesquisas é a Pavlo. No mesmo dia em que
última, todas elas próximas, a Datafolha indicava
franco
sempre no mesmo período. Esta Montoro empatado com Eduardo
co~aração é
fei~a
no mesmo Sup1Jcx em primeiro lugar, com
período, e a última ~esquisa é 20 ~pontos, o Ibope descia

na verdade, este é o único momento em que é possível
confrontar os resultado$ das pes-

Sexta-feira 7

F~anep Montoro para o
4~
lugar, com 11 pontos. - o ex-Governador e ex-Senador acabou
com 6%, "prejudicado, sabida_mente, pelo voto út11. em favor
de
Eduardo
Supl i cy'*, como

assinala IstoÉ/Senhor.

Vejo adentrar a eSte plenário
o Senador Mário Covas- ontem
c i te i o eXemPlo e tor·no a
citá-lo aqui. Em determinado
momento,
ho mesmo p'eríodo,
a Oatafolha passou o Sr. Luís
Antonio. Fleury para segundo
lugar, com 20 pontos percentua i s ·; Co 1o~ndo o Senador _Má r i o
Covas em tercei ,r o 1 ugar, com·
15 pontos, enquanto q~e o lbope dava 1 5 pontos para Má_r i o
Covas e 1 3 pont_os para Fl eury.
É mais . dq que -,eV; de!:}i; E< não
quero aqu1 entrar no merito de
qUem estava c~rto ou qe quem
estava errado, e_ evidente gue
um desses institutos errou er-:
rou, rec;londa e dr.amat i camente,
de modo a influenciar o resultad_o do prime 'f ro turno da e1 e i ção _ em São
Pau 1 o. _Esses_
dois casos comprovam, coMfir~
mam oue um dos dois _iostitütos. naquele momento, ou esta-va mentindo o_u __ estava redondamente equivocado.
Como se -falar, portant·o.-~-em
l i berdade de _i nfo~mação di ante
desses
dados que acabo _de
relatar? Liberdade de informação não pode ser equivalente à
1nformação __ falsa, mani.puJada
ou simplesmente errónea.

No - A'!iap_a, ,0_ Ibope asseQ"urava
que Am ba 1 Barca 1 os es.tava e_leito já no primeiro turno. As
apurações, entretanto, chegaram
a resultado diferente,
pois Barcelos_ SÓ alcanÇpu__percentual de 34%, enquanto seu
principal opositor, Gilson RoCha, que pelas pesquisas estaria fora já no primeiro turno.
foi a 25% com direito ao seQ_Uf"!:c!O turno.
No -E.spí_ritq""--S-antõ,_ O _Ibope,
na última peSquisa. deu José
lgnác'fo Férreira e Albino Azer-edo ~.errípatados tecni c;:amente.
Errado!
Azeredo terminou o
primeiro turno com nove pontos
percentuais à frente.
Como se observa, são__ erros
sempre superiores à
margem
to1er:áv~l ·de
3%. todos eles
pass1ve1s de ter IT!Odf.ficado
resultados eleitorais, ·alterado a vontade do eleitor, prejudicado a normalidade e alegitimidade da escolha popular.

o que acontece quando os institutos erram, Sr. Presiden~e
e __ ____srs. Seheciores? Pri m~i rq,
fazem um grande esforço para
p'rovar
o improvável. Dizem
eles que não erraram ou, então, minimizam e reduzem~ o
signif'icado de
seus
erros
clamorosos. Arrumam descul.pas

Sexta-feira 7
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so~te

E nada mais.

e de toda ordem.

Na última estada neste Senado

Federal do Sr. Carlos Augusto
Montenegro,
do Ibope,
S. SA
reconheceu que, em vários mo-

mentos, o seu instituto errou.
o erro dos_ inStitutos de pesgu i sa não é pago por e 1 es -, nã6

e pago pelos responsáveis por
erros -dessa natureza e dessa
ordem. Na verdade,
quem paga

por

Fleury, enquanto o Ibope dava
e_mpate técnico entre Fleury_ e
~ãulo Maluf.
O Ibope no Maranhão, dava vitória praticamente assegurada,
com _mais de 8 pontos percentuaTs,- em favor do Senador 0oão
cast-elo, frente ao senador E_d·i san Lobão, no Estado
do
Maranhão. o resultado final
mOstr-ou que se inverteram, to_-talmente, os dados· da pesquisa
no segundo_ tyrno:

esses eguívocos são os
candidatos, sao os Partidos, e
é, em última análise, a socie- -Nas e1_~iç5e~ em Minas ~Gerais
dade brasileira, o eleitorado - tenho_ recorte comigo -, tanbrasileiro.
t_o Héf(O _Costa- _quanto HéliO
Garcia cr-iticaram os instituNeste primeiro turno, alega- tos de pesquisa. Um e outro,
ram os i~stitutos que fqr~m_ dlante
das
pesquisas
sur-preend 1dos
pe 1as -~aPs_ten ôã___ DataFo_l ha e cfo bope, cri tições, votos nulos e brancos. caram os resul~ados das pesOra, as abstenções não contam quisàs--finais.
porque

s~

supõe seja uma amos-

~

.
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ria,
dariam voto nulo ou em
branco, verificando esse avanço atribufdo pelo lb_ope_ao Sr.
Paulo Maluf, praticaram· 6 voto
útil no d-ia dã eleição e, ~ra
ças a isso, o sr·. Lufs Antonio
Fleury elegeu-se. Está, af,
demonstrado que as pesquisas
de opi ni_ão podem, realmente,
influenciar o ânimo do eleitor
·no_
d 1a:
e na Vés-pera das
ele_i ções. outra consi deraçãi
que desejo faze~ é que _S. Ex
apresentou um guadrb,- na coml ssãO - V. Ex~ deve -te-r rece;..
bi d_q -. de que o lbope andou
mui to perto de acet'tar nõ _re:sultado fina1, mas essa pes-·
quisa ·a-· que S.. s~ se referiu
foi a de boca de urna,_ Essa
daí.
realmente, é no dia' da
eleição. E muito difícil aQroximar ao máXimo do resultado
final, mas a·s p9scjuisas feitas
com ant_ecedência, na maioria
dos
- estados.
fa 1 haram
totalmente.

todo. Se uma pesqui·s-a
É importante dlzer, Sr. ~re
em São Paul o pode· ·ser
feita sidente, para finalizar este
com dois mil formu1áriQ's, com meu pronunciamento, que cada
duas mil pessoas pesquisadas e veZ~- ma; s amplos se tores da soO SR. NELSON WEDEKIN- Muito
se a abstenção v a i. a 1 P%, por- ciedade brasileira se preocu- obrlgado a- v. Ex~. nobre Senatanto,
número _ rnLfi to - ma i Or, _pãfn éom- essa Questão que con- dor Nabo r_ Júnio-r. V. Ex .a 1 esupõe-se que e_sse resu__Lta_c:lo, sidero
das mais relevantes vanta o ponto_ cent'r_a l_ -em todo
que esses que não f=o·ra·m à' Urna pâ'f'a' á.' I ;--sura do
pro_c_es_so est~ _debate q_ue e$_tou procurando trazer a esta Casa. Renão podem intervir, não podem 'el'eí toraJ.
alterar o resultado das pesa 1me_nte,- se o o 1 reter do lbQqu i sas . por_que uma é amos t r_a
0 ~SI"'. Nabor .Júnior
Permite- pe, Sr. Carlos AuguSto Monteda outra.
me V: E·?<:~ l:lm _aparte?
negro,
reconhece que a§. Qesquisas influenciam os polftiTambém não consigo entender
0
SR.
NELSON WEDEKIN - ouço cos,
os empresários, a mí 1Tos erros bruta1s Po~ 1nst1tu- v. E;.::a, _flObre. s~·nador Nabor táncia, a mi dia impressa e ~
--·-=letrônica, não é possível não
tos quanto a votos nulos e JúniOr:-.
brancos,_ Até mesmo aqueles. Que
se conSiderar ~ue influencia
b Sr. Nabcr Júnior- v. ExA também o eleitorado, e ·v. Ex~
foram candidatos nesse ple1to_,
à ___
colação __ es·?_e
aqueles de algum modo que par- se reportou, há poucõ, no seu tra.z
tic_iparam da eleição nos comi- pronunciamento,
à exposição extraordinãrio
reSultãdo ·as
·São.
Pau
1
o,
porque,
- func:; i ón'oU
tês eleitorais, sabiam que a f·r=!_l..ta pe 1 o Dr. Car 1 os Augusto
avalanche de votos nulos e _-Montenegro",
na Comissão de aí às avessas- o eleitorado
brancos ser_1a desSe níve·l ,_se- .C:Ons_1:ftUição, Justiça e C1da- não foi exatam'ente para aquE!Xe
ria urn número formidável! ·ea;:;_- :áãt1ía Oo Senado _Federal, Na- que estava na frente, mas para
tava andar nas ruas, bastava quê 1 à oportuní dad9, i ndague-f a ·o qUe estaVa em segundo 1 ugar·.
encontrar, falar com o eleitor S._ s~, se acredita v a que as De modo .que não há como dis~
si_mples para se saber que esse peSCíUiSa_s i nfl ue_nc;:i avam di re_- t i r,_ quando s. s~ di :z: que não
número de voto seria, ~ealmen tamente o eJeitor_. S .. s.a negou i nf 1 uenc i a, - aperias
a 1flUnlaS
te, elevado. A_lém do ma.is_t-. o-s. peremptoriamente essa possibi- pessoas. A verdade d,os fªtoSi é_
1
i_daçle,
admi
:ti
ndo
que
a
pesque
ela
influen·cia
amplos
conentrevistadores . perguntam sobre os votos_ nu 1 os_ ou _sob r;: e _os quisa po_deria influenciar qua- tingentes do eleitorado--_ in.;..
votos em branco. _ Essa e .uma tro·_ Sêtores -=·_os"empresáríos,. s1sto· em_ dizer Que ess_e--vato é
das perguntas clássicas- do _Ql.le 'pode-r i arr1-- inVesti r mais_ no pacífico e por tOdo!? a·cer-to.
formulário de pe~guntas. Não candidato que estivesse com
só se pergunta em q~em o elei- maiores possibi_l idades; a mfEncerr-o ci meu prOnunciamento
tor vai votar ou em quem iria dia, d~ modo geral; a imprensa - pot-que vejo que o Presidente
votar na que 1e momento, mas, escrit-a, falada e televisiona- já está me advertindo- lemtambém se pe-rgUn"ta_ sobre votos da; os chamados cabos eleito- brando que há. nesta- casa, o
nu 1os e bra_ncos. Se o -- entre- ·rars ·e tamoêm os candidatos a Proj e_to HumbertO Lucena pará a
vistado mentiu sobre os dados deputado - es'tac(ua 1 '
federa 1 regulamentação das pesquisas,
dos votos m,.1l,o!;. !2 branc9.s, é e't.C.,.-Ora, se influenciam esSes e· que os pr6pr i os i nst i tu tos
de se perguntar por que tguál- q\.láYro_ segmentas, por que não estão pr_eo_cupac:los,
sen·t indo
mente eles. não podem_ mentir influenciam o eleitor? O dis- que os seus equívocos. a disobre
candidatos
de
sua curso que V. Ex~ está profe- -vu 1gação das suas Pesqu i_ sás
preferência?
ritld'o
d_emonstr:a
exatamente pode perturbar a lisura, a
isSo. ~or exemplo, no sábado clareza do processo eleito-ral,
que
ante~cedeú.
a
eleição.,
eu me Nesse se-nti do. estão tratando
Os erros e manipulações não
encon:trava t"lo Acre e sinto!1i-·- da
busca
de
uma
autoocorrem apenas _!'ain
~-1 e_ i ç:ões
complexas, como foi o caso da Zéi a Ré.de GlÕbo, no 'horár-io reguLamentação. o nosSo enteneleição do_ primeiro
tur:no, do Uornal
Nacional, o Ibope dimento-· é
um
pouCo_
mafS
al tás com candidatoS nas elei- colocava o Sr. -Paulo Maluf, rígido: é preciso haver--uma
ções
majoritári~s.
QcQrrem 'êáhdi dato ao GoVerno d9. s·ão regUlamentação, é preci_so --na-também em eleiÇões _mar:s ~ifm: Paulo, co·m 39%. 2 pontos à, ver uma lei. Nós, senadores,
pl es como as do segl.!nd_o_ turr}o. frehte- do ~r.
Luís Antônio nós, deputados, som-cHo; os for-Fleury, com 37%. E f·oi
exata- mu1adó~es da lei. Se nós, na
Em
São
Paulo,
em algum mente isso que influenciou o C~t")st i tu i ção. escrevemos 't!Ue
momento, Datafolha dava
nove e_l~itorado a praticar o voto nao pode haver o abuso do popontas na frente para o candi- úti r. os eleitor-es ao PT que, der económico. a pressã_o -do
dato do PMDB, Sr. Luis Antônio inicialmente, na grande maio- Estado, porque_ isso influencia
tra

do
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o eleitorado, às vezes influencia apenas o eleítpr irid 1vi dua 1mente, não podemos s-1:..

lenciar diante deste fato
tõr-1 o que é a -; nf1 uênci a

pesquisa

no~

da

sobre amplos contin-

gentes do eleitorado de nosso
Pais. Por isso, reitero que,
no começo do_ano que vem,
o

Senado, -já com-- aS ·assinàtura_s

suficientes, instalará uma CPI
cuja função será analisar o
peso e o efeito· na formação
das tendências das pesquisas
eleitorais_ do Brasil, os custos
desses levantamentos e
seus financiadores e as razões
de sucessivos e graves erros
nas suas

proj eções.

a 1 ém-

da

emenda
constitucional cujas
assinaturas devo Cbmeçar_ a -cb ....
lher hoje, para que excepciot,-e
da liberdade de informação a
divulgação_de pesquisa.
O Sr. Mário Mata -- Permite-me

V.

Ex~

um aparte?

-

O SR.

NELSON WEDEKIN - Ouço
V. Ex~ com mui to prazer,
apenas peço que seja breve, uma
vez que estou sendo advertido
pela luz vermelha.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) -o senador Mário Maia
é o próximo ora~or inscrito e,
dessa
forma,
vai-se
prejudicar.
Seja breve, nobre Senador·.
o Sr. Mário Maia- Exatamente. Quero ·al=)i:ft'tear para f1 car
dispensado de fazer o pronun~
·c i a menta, nobre Presidente.

O SR. NELSON WEDEKIN- Vejo
por antecedência, sr. Presidente, que, se S. _ExA vai dis_~
pensar o pronunciamento, o aparte será certamente longo.
O SR. Mârto Maia- Se V. Ex~
permitir, não abUsando da paci ênc_ia e da-complacência da
Mesa. ·farei um breve aparte. ·
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Breve mesmo, porque
temos uma Ordem do Dia com
mui tos i tens e há várfõs oradores inscritos.

sande de me i o_~ de comun i ca-çá o,
é púbi iCa·· e notório que
ele tem influência ha formação
do património dessas empresas.
Ehtão-. acho que deVe ser corrigido o abuso do_ poder econômico, porque, pela Lei ETeitoral presente, é difici 1 de ser
comprovado_. Acabam_os de ver ificar isso_- no·--_ j u 1 gamento de
duas representações que fizemos contra o Sr. Flaviano Melo
Batista, que, provavelmente,
vai ocupar a nossa vaga no Senado Federa 1 , se o Tr 1 buna 1
superior Eleitoral não acudir
o nosso_ recurso-; F.oi púbi ico e
notório. Infelizmente, o Tribunal Regional Eleito~al não
teve meios para apreciar rross_as proVas, porque. quase _Che·gau· a exfgf-r que pro"vássemos o
flagrante, ou seja, o candidato oferecendo o dinheiro pelo
voto. O art. 23 da lei compl_ementar- diz que a justiça eleitorãl não deve se ater apenas
à materialidade do ato de comt?rã de ·voto,_- mas a:os indíCiOs.
as aparências e ao que é público e notório. E foi público
e no·tár i o q_ue houve orna_ negociação- escandalosa da cúp~la
do PMDB com o suplente do Sen_ador _Nabor Júnior, Sr-. Zami r
TeiXeira,
que
praticamente
vendeu os - votOS que - ter 1 a,
para beneficiar o candidato do
-PMDB,
_sr_.- Flaviano
Melo
Batista. E_sse fato foi objeto
de representa-ção nossa no- Tribunal Regional Eleitoral. In-felizmente,_ não logramos êxJ_to
e apelamos para o Tribunal SUperior -Eleitoral.
Iremos até
ao Supremo_ Tribuna 1 Federa 1
para que, de uma vez por todas, se façam as correç6es
desses abüSos; --cressas verdade i r as 1 mora 1 idades durante _o
pleito eleitoral, de que fomos
vitimas no pleito passado. De
modo que louvo a exposição de
\o'_._ Ex A e as intenções de corrigir essas anomalias que, infelizmente, a lei vigente per~
mi te, deixando que- os useiros
e vezeiros como esse candidato, que não é a primeira vez
-que a-ssim prOcede, _façam campanha por vias tortuosas, usanao ·e abusandO do
poder
econômi co_. _ Agradeço a v. Ex A.
e o meu aparte vale pelo discu_rso- que eu faria spbre_ o assunto,- agr-adecendo a Mesa a
atenção __ · desta
intervenção.
"Mui to obrigad_o!
~onde

O Sr. Mãrio Maia - Vejo que
ExA está termi nantio o seu
pronunciamento, mas, pelo enunciado, pretende, no
ano
vindouro, apresentar; proj et_o
para que a lei eleitoral seja
O SR. NELSON WEDEKIN- Muito
aperfeiçoada, no sentido de obr·; gado, Senador. Már i o Ma i a.
coibir o
abuso
do
poder I_ncorporo as suas _pa 1 avras ao
económico. Em verdade, essa é meu pronunciamento porque, sem
uma providência que louvamOs e dúvida alguma, a manipulação,
pode ser que não estejamos os erros das- p·es-qui sas, o abumais aqui, Digo· isso no tempo so -do poder- econômico_ ou o uso
condicional,
porque estamos da máqu1na estatal são todos
apelando para o Tribuna 1 supe- 'fat-ores capazes-- de i nvertar a
r i o~ ~leitoral. numa represen- vontade eleitoral do povo nas
tação que fizemos contra um de urnas.
nossos concorrentes, que usou
e abusou do poder económico
Muito obrigado, sr. Presidennas eleições de 3 de outubro te; Srs. Senadores.
(Muito
próximo passado, inclusive u- bem!)
V.
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DOCUMENTOS. A QUE. SE Rõf't·,
RE O SR: NELSON WEDEKIN EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
M3.rceu Viet r-a
O Di re-tOr-Execut i Vo do lbope,
Carlos Augusto Montenegro. vai
propor ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE),
Min_i_stro
Sidney Sanchez, a
naO-OiVulgação de pesquisas em
véspera de eleição. A idéia
será de~endida em audiência
que Montenegro irá marca~ para
o_s pr_óx i mos di as com o Sanchez e representantes de todos
os i nst i tu tos.
"Gostar i a que
iso partisse de nós, e não de
Uma lei esdrúxula do Governo",
di ss~-- o di retor- d_o Ibope, comentando declarações do Presi_den.te dp_ TSE _(na véspera, -s-an-;.
ches afirmara que as pesquisas,
"mesmo quando _di vu1 gam
dados- corN~tos, influem no_ resultado das eleições"}.

"Admito que as pesquisas 1nfJ uenc i em a 1 gumas
pessoas",
reagiu Montenegro. 11 Mas são
poucas.- -s-e fOssem mui tas, não
terfamos acertado-- os índices
de todOS os -candidatos no primeiro turno das eleições presidenciais, porque a maiOria
iria votar em Collor, Lula ou
Brizola, os únicos com _chance
de CJassifica~ão para a segunda fase. " A proposta de Montenegro,
que defende a nãO~
divulgação de pesquisas três
_ dias antes de ele-ições, inc1u-i
a criação de um conse1ho de
étJ ca integrado por representantes dos institutos.
Acertos - A apuração dos votos nos estados onde houve segundo· turno mostra que o Ibope
acer-tou todas as pr_ev-1 sões ao contrário da primeira fase
da eleição-, quando o instituto
errou em A1agoas, anunciando a
vitória de Renan
Calheiros
(PRN) sobre Geraldo Bulhóes
( PSC) . "Em A1 agoas,nenhum
instituto
poderia prever
a
1
fraude de 15% dos vo-tos ' , justificou
Montenegro.
"Sem __a
fraude, ter f amos acertac;lo. ",
Cruzamento em computador feito
ontem por técnicos do Ibope
revela que Montenegro tem razões para comemorar. Em São
Paulo, por- exemplo, a pesqUisa
de boca-de-urna deu 50,_5% para
Luís António Fleury (PMDB),
contra 49,5% de Paulo Maluf
(PDS)
resultado
confirmado
pelo }R~.

o acerto em São Paulo levou
Montenegro a responder crfticas fe1tas pelo Governador de
São Paulo, Orestes Ouércia,
quando Ibope e Dat~Folha di-vergiam sobre os percentuais
de Lui:z Antônio Fleury (PMDB)
e Pau_l o_ Ma 1uf ( ~_ps) - __ enquanto
o primeiro apontava o empate
dos candidatos, o segundo dava
dez
ponto$
de
vanta~em
a
Fle_ury_ Quérc1a, na
epoca,
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O .SR.
UAMIL . HADDAD
Ouço,
nossa P~tria,_ esses horrieris são éorn' mUita sS.tisfai;ãb, _o "áparte
uma pesquisa esse ano mostran-- _responsab i 1 i zados. pena 1 i zados do nobre Sena,dqr , Pr,-és _i c;:leht.e
do que 70% dõ-s bras i 1 e i ros
a~
por- fa 1 catruas, por c r i mes que Nelson Carne i r o, a reSpe·; tO. do
creditam nos institutos-. en- ocorrem den.tro da Previdência, assunto; porque sei que $. Ex:a
quanto apenas 18% confiam nos ~;>ela não entrega de numerários é um defensor· intransigente da
po 1 i t i_cos",
disse.
·segundo a_. inStit.uição, que ale!f!a
não Permanência da -E_mbr"atur__-na c_iMontenegro, os principais a- poderem receber benef f c_, os pe- da de do R i o "'"9~- _Ja:fle i rp _:
certos do __-lbope no segundo quenos, pois, irá à falência.
turno foram no Paraná e no
OUÇO, _V. E~_A, nobre Sei"l_e:_ÇIO_r.
Pará. No primeiro, o instituto
De1xo consignada· neste momenpreviu a reação de Roberto Re- tç - Sf?i que f_a_lo_ em nome _dos
O _ Sr._
Nelson
Carneiro
quião (PMDBJ: no segundo, a- aposentados de todo o Bras i 1 - - Senador !o.l.ãini 1 Hadda(j,
o_s
a
repulsa
pela
manutenção
do
problenlãs
do
türlsm-o·
nacional
pontou o erop~te dramático entre os ca~didatos Jader Barba- veto que, lnfel izmente, ocor- têm-me preocupado_desde o ~:no
1 ho
( PMt-9)
e
Sahi d
Xerfan reu
ont_em
no
Congresso d~ J93.4, e __a_té: hoj~? .cpffi ~l_es
(PTB) .
Nac1-on_a 1 .
esto-u
i ndi ssol uvel m-~nte
1 i gado.
Por i_sso mesffio, já" o·ExmR. Sr. - Sr>: Presidente, outro assunto __cupei
a
tribuna destá Casa
me tráz à t·ributi.a hoj_e: a .mu- -quando se an\-.fnci__ava que ~ra
Senador_ Nelson Carneiro
dança da Embratur para o Dis- iTítenção do G-overno transferir
trito_Fede~al.
Todos .sab~mos a Embratur dó. Riº" de Janeiro
MO. Presidente do SenaOo fede- do ·esvaziamento ecQn6mico pro:- para_Bras_íl_ia._O RTO de Janeigressivo que vetn sofrendo o ro- é·,· féalfJ1e11'f"e _ ,- ·a· pbrta de
ral
Estado do Rio de Janeiro. Além e'rTtrada c36 tuiiSmõ'_no OBrasi_l,
Brasília- DF
de vir sofrendo um processo de está I"'O eixo Rio-S.ãci -paul o". De
esvaziamento .da sua atividade modo que naQª __1!-,lsti_{__i_c_ava que
os senadores ab~ixq__ assinados econõmi ca e_ perda da imt?ortãn- essa... trél:nS'ferencta _ ocorress_e
requerem de Vossa Excelência a c_ià po1 ítica, qUe ··leva a de.!?Je- para Brasil ia. Infel izrnente, o
const.ituição e. instalaçã_o de neração da;:; con_-di_çQ_es_de v1da Governo- teimou __ e_ está transfeuma comiss8o Parlamentar de dos seus filhos,_ o· Rio .ó.e Ja- f-indo_, mas, como-v. EX~-- .a.ç.enrnquéri to ."::.-CP_ L compostã dé 9 rie1ro· está diante" -de mais esta ·tuou a .sede_-da t:mPratur:_~ tiÇl
membros, ·com praz.o de -- 12-P ameaça: perder a sede da Em- R i_o .de Jane i r o, j:ior ··u:mà dispodias.
destinada a investigar bratur, em raz·ão dO Projeto n-2. siç__ão __.1e!;Ja1: Embora hajâ _um
as pesquisas eleitoras no Bra- 5. 429, - dé
1990,
do Poder P.roj et-o da -CâmÇ~..r9 do~f D~putasil, o seu peso e efeito na Executivo.
·dos, C!Ue ainda nao foi apr:o\::a.f_ormação das· tendências do e_do pelo Senado _Fede_r:.al.- pol'"leitorado,
os custo.s dos le- . A Eritb-ratUr {Ói criada por ta_nto,
não _se conV~rteu em
vantamentos. _e__ seus -fi nanei adO--_ le_i, e; -atraVés- c!e Umâ pOrta- lei, o· Gove-rno se anteçipou ou de __um decr_e;to presi- ontem,_ atr"â.Vés dos jornais,
res, e as_ _razões dos SucesS i- r] a.
vos e graves _ err__oS na§.- .sueis denCiaí, já está sendo _feita a pude Ver1fTC-ar~ ~_já éStá-·reprol· eções .. _ Nelson
Wedek in - mudança
da
Empresa
para al izando _a trànsf"erêhc.la -·:ç~a
~am 1 Haddad-~ Mauricio Corrêa Bras í 1 i a. É f 1agrantemente i nsede
. da
_ Eni15_rat!:Jr · _pãra
~asé
Paulo Bisol - ~utahy c.onst i tu c i o na 1 ,
Sr. Bras f l_i ~. _ Se a.manh~-- q. Senc;;_dp
Magalhães --Humberto Lucena - Presidente. Inclusive se en- Federal nao aprov~r esse_ proChagas Rodrigues - Cid Sabóla contra em tramitação, já aPrO- j9't0, --~---0 · ___ que.,.- aconte~erã?
de Carvalho - Alexandre Costa vado na Câmara, remetido ·ao Vol.tar:_i).._~a l:f!1bratur__ para o Rio
Márcio Berezoski -Alfredo Senado.- proJeto para a trans- de Jane 1 ro? ~Vi dentement·e· ·teCa~os- F~ancisco
Rollemberg ferência da nossa querida Em- ria sido maís -pruden\'e . qi.,Je:_~ __9
Gov~rno
aq_ __ me1;1os ..~sper_asse __ a
- Mário Covas - Mauro Borges - bra tu r para Bras í 1 i a.
decisãO _ do Senado
.FederaT.
Mendes Canal e -- Pompeu de SouSr. Presidente, qual o brasi- _certamehte- ·a .se.hado- Fede1'~1
sa
Iram Saraiva - Ronaldo
Aragão - Ronan Tito - Uoão Me- leiro que não deseJa, um dia, não havérá de -aproYar _esSe
nezes- (ilegível) - Amir ~an se tiver meios. fazer turismo projeto .. - que nã_o_ tem nenhuma
do - ~ose Fogaça - Lavotsier no Rio de Janeíro? -oua1 o es- razao .d.e s"'r_._ A F.mbrat-ur__ deve
Maia - Almir Gabriel - Márcio trangeiro que não fica, à por- continuar~ no RiO de ..Jaheir-o-.
Lacerda - Ruy Bacelar - Mauro ta da entrada do turismo no porque _ali 'é 6 centro _tu_r:Jstinosso _Pais, C!Ue é a··cidãde do cà çi_O j3r_asi 1; al t a:por't.:iin -toBenevides.
Rio. de Janeiro, embevecido com dos os :tJué vêm faze_r turismo
O SR.
PRESIDENTE (Pompeu de as_ suas belezas naturai_s, com no Bras_i_1_, o Rio de Jane;l:iro é
Sousa)- Co~a palavra o pró- a sUa .capacrdad_e criativa, a- um poli_to obr_ig_Çlt6rio ~de _preximo orador inscríto, o nobre pesar- ae· todas- as ma·ze_las que sença de _todos os_ t:_uristas.
Qossam ser col-ocadas çon·tr_a o Quem c'Pnbéce o inundo' ·~fàbe- ·crue
Senador Jam i _1 Haddad.
meu querido E~tado?!
a pr8sença:- tfo--' Bi--a~.d 1 no nii.mljO
O SR. ~AMIL HADDAD (PSB- RJ.
turístico se- simboliza no Rio
o- problema da vi o 1 ênci a oco r- de ,,Jape-1 r o. O~ Ri o de Jane-i r o é
Pronuncia
o
seguinte
não 'só no_ a entrada
do
tlif-TSmo----no
discurso. )
Sr. Pres i den·te, r-e no mundo todo,
Srs. Senadores,
1nicialmer1te Bras i 1. Não se ·aiga· que o Rio ara·s~_l. ,._ N~d? ,_ jufftJ_~i-~a__ .:. _a
quero deixar consignado nos de Janeiro _seja uma çidade transferenc1a áa Embratur par.a
Anais do Senado o meu incon- violenta e as ovtras. cidades erãsllia·. D'ê rilodC __ que man1fesformismo, que é também· o de-30 extf-emairiente ·tranqo-; 1 aS_. onde to a minha so 1 i dar i edade . à
Senadores_desta_Ças_a, pela ma- as pessoas possam transita_r crí~íCa que v.- _ExA _faz. na ~S
nutenção,
ontenf,
do veto .do _sem r_ecéi o_-.__ A v_i o 1 ênci a é fru- perança de que -O Gover-no_ revePresidente da República
ao -to do problema social, que se ja ainda a ~u9- deci.s_ão, porem razão que, além--do problema PeSsoa·l
Projeto
de
Custeio
da agrava a cada dia,
Previdência.
·
daS péssimas condições em que que
vai ·trazer
para ·- os
vive a população brasileira.
funcionário-s que a1 i- _t-e_Sí_gem,
Sr.
?_residente,
a maneira
há também esse gr-_ande preju í_;zo
Sr.
Presidente,
a indigna- que
c;ausará
ao
turisfno
pela qual são tratados os __ ?IPOÇãc:i-•.
~.
pr-ªsileiro.
sentados neste Pais é, na realidade, chocante.-·ouando a Na;..
O
Sr.
Nelson
Carneiro ··o SR. ~AMIL HADDAD- Nobre
ção deveria reconhecer o esnobre Senador NelSon _carne i r-o. V_.
forço de homens que chegam à - Permi te;.;me um aparte,
Exa. carioca honorário, sabe,
ida9e avançada, após uma luta Senador Jamil Haddad?
gel ir as

pesquisas.

"Fizemos
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sem demérito_ para_ nenhum outro

estado, que o Rio de Janeiro· é
a entrada do _t_u_rismo nacional
e internacional.

Soube,
por- alguns funcionários da Embratur, que um mandado de segurança estava sendo

preparado, justamente em razão

de a Embratur ter· si dó_ criada
por lei, e agora, por um decreto ou uma por_taria, estar o
Governo antecipando-se a aprovação,- no Congresso Nacional,
dessa 1 e i .

Ó---~SR.

Vi
em fotografias, hoje, em
alguns jornais, a retirada de

móveis

d_a

sede do Rio de _0a-

neiro, para qUe haja a
ferência

da_ Embratur_

Distrito Federal.

trans-

para o

o
Sr.
Cid
Sabóia
Carvalho- Permite-me v.
um aparte?

de
ExA

O SR. JAMIL HADDAD- Com mui-

ta satisfação, nobre

o

Sr.

que venham cio Brasil
- ~q~
limpeza,
com segurança,
com
beleza.
Para
isso, é impresci nd_f_vel o .órgão administrador
desse
turismo. Daí porque fiz
_o aparte, para
concordar com
v. ExA, nessa satisfação de
i nc 1 ui r o meu di scur_so num espaço
histórico em que eu nem
ex1stia• ainda. quando já havia
a
preocupação do nosso nobre
Sehador Nelson Carneiro,
a
quem saúdo nesta opo~tuntdade.

Cid

SenadOr~ ..

Sabóia

de

t.IAMIL - HADDAD .:.... Nobre

Senador Cid Sabóia
de Carvalho,
jovem Senador~
v: EX~.
ju_ri_sta, Presidente da
Comi_ss.ão d_e Consti.t.ufção, Justiça e
~CJdadan i a desta _casa, corrobora a minha.colocação_de que os
a tos que estão send_o cqme_t i dos
contra a Embratur, pelo Governo,_-- são __f 1agrantemente
11 e-
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C)_uai1c;io estive à
freri-te aa
Prefeitura da Cidade dp Ri_ o de
Janeiro,
durante nove meses,
procurei estimular o
turismo,
que é, na realidade, uma grande fonte de renda para a nossa
cidade_;
no entanto, asvazi_am- .
as
se,_ a cada di a q1.,1e passa
_co_ndições para a sobrevivência
da ~idade e do Estado do Rio
_de Jane i r-o.
Sr. Pres-idente, estão opi:!ran:...
do uma ,_mu:tJ 1 açã.o no R i o de ,Ja_nei~o.
estão mutílando o Rio
de Janeiro. O projeto do pólo'
petroqufmico vem sofrendo embaraços de todos os
modos,
para que
lá não se instale.
Fala-se, inclusive. na
transferência da Mesa de Open para
Brasí1 ia,

·gâr·s. ·

ouvi
do Presidente do Banco
Central, em uma reunião da Co-.
mtssão de Assuntos Econômi G..OS,
·quando. lhe pergunte_;.
e _pedi
_que respond_esse taxativamente,
se. a Mesa. d~ Open cont1.nuar1a
no Ri o de Janeiro, -ouvi de S.
-Sz. a i nfol"':mação de que não
sairi_a
em hipótes~ alguma.
Pr_e"sidEmte, qu?ll ~ o sen:- Vár_ios Senadore.s estavam pratido de trazer para Brasflia a Sentes •. - inclusive
o Deputado
Embratur? Os seus funcionários Franc i seo DorneJ 1_ és, e ou_vi ram
não terão onde
residir;
têm essa· decl_aração do Preside.ote
SaláriOs, __ em __média. de-·eo a 70 do Ban_co ·central. Mas
como a
mi 1 cruzei r os,
que roa 1 dão . pa 1 avra dos Membros deste Gopara pagar uma vaga numa p-os- ver no- não tem v a 1 i da de,
passo
sfve1 pensão. em _uma
cidade:- a
ter_ dúvidas sqbre a permasaté~l i te.
nência da Mesa- de Open no Rio
de Uaneiro~ Mais_uma tentativa
S_e exis_te .uma seide funcionan- âe esv;;~.ziarilento' econõmiCo do
do correta_rnente no Rio de Ua- naSço estãdo!
nei r_o, qual o meti vo de trazer
a
Embr:at_ur pa_ra
o Distrito
.sr-. Pr-esfd_ente. na expectatrFeder'aí?· .. V~=~- afhda de que
_a cidade do
Rio .de .Uane_iro,
em 1992, vá
Quero défxar- b:em Claro que .ser sede .~dO Encont,ro Ecq_lógiço
não tenho náda cpntra
o Di s- t-"lvndi a, 1 qUe contará com a pretr.i :to
Federal - gosto de Bra- sença de ecologistas de todo o
síl i_a. mas- não
faz
sent1do, Mundo, nes~te momento retira-se
SJ:. Presidente, não há lóg1ca! a Embrat-ur do-·_R_i_o de Janeiro.
_Sr:.~

. Pres i dent_e, S.rs. Senado-res.,_ o m.undo é c-1 íeÍ1te do _Rio
de Jane i r o;
o·- Ri o de Jane i r-o
tem uma_ tradição. de __ .comércio
1nt.er.naci ena 1,
tem _uma tradição __tur_í_s_t_i ca.

carvalho- Estou
o~v1ndoA _o
pronunc 1amento _de __ V, _ E.x e,
com mu1ta atenção, ouvi a fala
do
nosso Pr_es i dente Senador
Nelson Carneiro,
que,
des-de
1934 - um ano antes de eu nascer - _ -se preocupa
com essa
problemática. _Na verdade, s_enador Uamil_ Haddad.
concordo
com suas considerações sobre o
Rio de Janeiro.: julgo o Rio d_e
\Janeiro vi tal. para o turtsmo_
bras i 1e i r o; é uma c 1dade 1 i gada à nossa História _de um modo
tão forte que não·podemos oermitir
toda a
decadência que
possa ocorrer_quanto aos
seus
pontos
turfsticos principais,
porque isto viria em prejulzo
do restante do __pafs. o argumento de V. Ex 4 está realmente
perfeito. ~e.e:d i
o aparte para
dizer que, na verdade, não se
pode extinguir um órgão criado
por lei através de um ato administrativo -ou mesmo de um
_Com. es-sa diminuição da capadecreto, que,
na
democ_racia,
cidade t._ur_ística da cidade do
não pode
ce_der à d 1mensão de Rio de. ...Janeir-o, _c_o_mo f_tcarão
regulamento de uma lei: somen- ~os hoteleiros da cidade?
como
te uma lei poderia extiniufr·o ficarãO os agentes de viagem,
órgão de gue trata v. Ex_ Cabe as famfl fas _que dependiam _ou
mesmo ate uma ação popUlar -dependem dos serviços, include
~ tra·nsporte,
_os
para impedir_ a consumação des~ sive
se
fato. Também 9uero dizer a funcionários
que não terão
V. Ex A que isso
e
apenas u_m como. residir__em_BrasfJ ia, como
lance a mais nessa desmontagem já expliquei? Não há como, Sr.
que está sendo feita no· Pafs- Pres_idente!
. ,
desmontaram todos
os órgãos
culturais;
desmontaram todos
Lamento profundamente o_desos órgão.s de ap-oiO à pintura, "t-in_õ_ que Querem dar ao nosso
ao teatro,- à
1 i teratura,
ao Ri o
de .Uane iro.
O i go nosso,
livro em si, ao ci_nema primor- senador Pompeu de Sousa,
pordialmente, e de nada
valeram que V. Ex_A é_.também um carioca
que viveu
os protestos ~acionais. O tu- honoráriO;~ v. 'Ex.t.,
rismo é, acima
de
tudo,
uma grande parte de sua v_ida jorindústria,
é
também
uma nalistfca na nossa cfdade,
rto
indústria. O protesto- de v. Estado- do Rio de Uaneiro, ananEx 4
está vazado
na melhor t __igo Estad_o da Guanabara,
razão. e- evfCente que o R Lo_ de tigo Distrito Federal! Vemos a
úaneiro precisa de apoio para situação em que querem deixar
nosso querido Estado do Rio
restabelecer toda a sua imagem o
de outrora e poder ser um pon- de Janeiro e a cidade- do RLo
to que atraia os estrangeiros de Janeiro.

-sr-:

Não dá para entender. -A 16gf:..
·ca
o
ra-ciocínio comum não
dão
a
dimensão
real - dO
problema.

-e

Sr._ eresidente. recebi um telegrama do Pre_sidente da Associação Comercial do Rio .,.de Jsneiro,
Dr.
_Paulo
Manoel
Protás_io,
reVoltado .. com esse
ãto, cOm esse atentado contra
a economia da c_idade do Rio_ de
Janeiro_.
Tenho -a
es-perança de :que o
mandado de segurança 1 mpetr~d_o
pelos funcionários da E_mbratur
seJa aco-lhid.o pelo _
Suprt9ni0
Trlbunal
Federal. e que a Embratur continue com a SUa _sede
no Rio de
Janeiro.
Sei que
-ser.á apresentada uma emenda
-nes·ta Casa, .da quãl___Sou um dos
subsc~itores. visando
retirar
da mensagem enviada pelo Poder
EXeCvtfvõ- o dispositivo
que
_tira do Rio_de Janeiro a sede
da Embrat_ur.

Sexta-feira 7

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secl\o II)

Sr.
Presidente, se a final i--~ Dividindo o podium da pobreza
dade é permit1r ma1or agi1ida- com na-ções como Honclur:as
_a
de no trato do presidente com cl_ássica
rep-úb_l íC"a
das banaas autoridades governamenta_1s, nas,
explorada
pela United

que se instale a Presidênciada Embratur em Brasília. Mas
daf a trazer todo _o_ órgão,
trazer todo o seu funci alia 1 is-mo,
que,
como já _disse, não
te'rá condições de
sobrevi_vêt"lcia,
com seus
salários,
no

Distrito Fecterãl, é,

na real i-

dade, chocante, não só - tenho
cer-teza_ - para a popu 1 ação do
Estado e da cidad~ do Rio de
Janeiro como também constitui
uma afronta àqueles que se de...:
dicam ao turismo como um todo.
Ninguém pode negar a _fo_rça turistica do RiO de JaneirO, ·as
suas belezas naturaiS, o humór
daquele povo, o carioca alegre,
festivo, os desfiles das
escolas de samba,
os grandes
jogos no Maracanã, atrações
internacionais --agora mesmo,
para quem gosta de jazz, será
realizado ali um grande festival de jazz.

Frut_t-_na primeira metade do
SêCün5-e -oe;~ada hoje pelbs
exér-Citos·- do próprio-Estado,
dos--c-ontras e dos Estaaõs Unidós-.;; -·ê ·se-rra Leõã _'-:" CUja él ite de funci_onáriõs Púb1 ices _e

Comer....tiantes s·e une aos chef"es
tribais Pàra manter o controre
sobre os gac_i mpe i ros de di amantes ~ o moryopó 1 i o do ·comEj!:rcio ·aos excedentes agrícolas
-, o-Brasil-_ocupa uma posiÇão
ini'Qúã pára um país COm'-'suas
dimensões ---e potencial idades,
cfrcUfistãncra-·- qUe co:rnprom-ete
seu conceito--l_nternacional e
coloca sua de.m:ocrací_a sob per.;..
manente_ suspeição.
--

O '}"éYatõrio . dQ e,IRD não jnclui essa_ cl_a9_~if._i_ca<;ão
na
forma corno _fel
publicada, e
a_j.~ _mesmo des-aconselha i 1 açõ_~s
estatísticas dessa natureza,
porque -nem s-empre as Var i á.vei sfornécidas
pela organizaçãO
Neste momento_, uma das gran- têm a amplitude e exat i dão redes metas do Governo, que di;_ queridas para possibilitar a
que quer fazer economí_a, e flae1 idade das -comparações. Etii
gastar muito c:linheiro __ com a_-- _todo caso_, vale lembrar que em
transferência da Embrat"ür:_p_~ra 1985,
com base ern cálculos
Brasil ia, sem nenhum sentido tetido p6F re-f-erencial QS maSprático e criando problemas mas··fndice~ do Banco MundiÇ~.l,
inso-lúveis para aqueles agen- o Brasil foí o líder abso1~to
tes de viagem, para os hote- da pobreza mundi_al_e_podia toleiros do meu estado~ ~qu~}eS mar lições de -distribuição de
que dependem dessas atividades- renda a nações co_mo o Paquisparalelas ao turismo para po- tão,
o
Egit:õ
ou
mesmõ
derem
sobrevi ver
com ·Sua-s Bangl ades h.
famílias.
FõSSé es·sa
á base correta
Era e.sta, S'r: Presidente, a para um mergulho na avaliação
colocação que eu queria -fazer L do ·esta:ao SOCial brasileiro,
na espet'ança de que o Senado -sr-.--Presidente e Srs. Senadohaverá de aprovar uma emendá res~· 'têriamos·--monvos para-·esretirando do textQ do projeto tar a 1 i v 1.actos com o progressà
remeti do pe 1 o Poder ExecutTVo que _representa o terceiro lua vin~a da Embratut' para o gar _Cjue nos_ coube em 1 989. No
Distrito Federal,_ (Muito bem!) entantO, inferências dessa ordêrii-Sãó per'fei tamente i n6cuas,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de porque a essência ética da
Sousa) Concedo a palavra ao questão tem passado ao_ larQo
nobre Senador Márcio Lacer~a. da compreensão a da decisao
polífiCa do GOV-~rno e. -Sem
essa concepção, nada muda. Ano
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMD8 - a ano, década a década - à exMT.
Pronuncia
o
-seguinte ceção da efêmera experiência·
discurso.)
Sr. Presidente, do Plano Cruzado os goverSrs. Senadores, causou profuri~~ nantes
têm-sê
notabiliZado
do impacto na sociedade braSi- pe_l_ o_ abso 1 uto c;lescompromi s-so
leira a divulgação, pelos veí- Com -a distr1_bu'ição da 'renda
culos de comunicação, do últi- nacional.
come
pressuposto
mo relatório do Banco Mundiãl, básico da democt'ã.Ci a 'e 'da jusque confere ao Brasil o ter~ t i_ç_a-soci a 1 .
ceiro lugar entre os países
onde as desigualdades sociais
Ao contráriO, laboraram exasão mais diS"crepantes, ·em---de- temente para concentrar a rtcorrência da péssima ·distt'i- quezã e socializar a miséria,
buição de renda. Para um país com_ ext;elentes
resultados.
que na década de ·40 já repre·- Mufto einlbora__ o Produto lnterno ~
sentava a 15a .. .economia mun-- BrUto tenha-se
mu1 tipl icado
dial e chegou, meio século de- pór ~rês, nas duas últimas dé:pois, à privilegiada posição cad~S. ·as proprietários -do cade oitava economia,
e cujo pi tal
não ultrapassam duas
PIB, nos úl-timos 15 anos, s6 centenas. registrando-se, confoi superado peio japonês, o comitantemente, uma queda na
fato evidência a escandalosa pat't~~ipação dos trabalhadores
disparidade na repartição da nê ---·renda nacional de 36,7%,
riqueza entre os Qife~entes num process·o que coincidiu com
segmentos sociais.
a ascensão
os mil i tares ao
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poder. Entre 19IO e 1980, os
20% mais pobres da populaçãoque detinham 5,2% da renda.
viram esse íhdice cair para
3.8%, no mesmo Qeríodo em que
1% dos mais ricos tiveram sua
participa~ão -~le.~çt:da de ___ 10,!5%_
para 29,3% __ .
_ . -:
Graças ~ a . d f~torções .. Qe~se
pot'te. 50% dos mais pobres so- ·
brexiyem .Presentemente com.a:
penas 13,6% da renda total,
el:'lQUanto --- os_ · _ · mafs· __ ricos
apropriam-se dã 46,4% e os- 5%.
alçados ao. patamar mais.alto
da ri_quezc3, .r~pa,rtem et}tre s.i
os 33% restah't:8$-.
Em outr~s
pa 1 avras e húrfler'Qs,
i O%
dos
brasileiros têm renda de 160
bilhões de d61ares~- mOritánte
mã1or do que·o PIB da Suécia-e outt'OS 20%_de~frutam de ren~·
da per capita
de .10.780_a
18.430 _c;!ólª_res_, equívale_nte _à
doS
ingleses e ameriCanos,~_:
respectivamente.
Como resultado desse verQadei.ro apart heid económico,·
apenas 1-§2 dqs mais ci~ .Quatromi,l __ mun,iclpfos _ _6r_~si_l~~ir:os__ ,-~
mehós de 5% do ,confunto_.- _asseguram a seus habitantes uma
àl_!a qLialla~de de Vic;ia. aferi.:.~
da por pa-rãmetr_o~ que incluem
taxas ~e ··esco-1~c~zação~ ~ o~.
alfabet1zaç~o,_ med1a
de ãnos
de estuçtc;r pa:râ pêSSoêls ·com 1 Oanos ou ma5s~_ Oisponibi_n_d~çie __
de ágUa encanada~e de rede de·
esgqto, habitaÇão ·adequada -e
renda per capita. Quase 2.000
municípios situam:se no- pata-·
mar da m$çqa q4al_i_qa.de _e_ 1 .as~
- 4 7, 1% do ·to ta 1 - _ suómérgernno padrão da baixa qualidade e
da completa penúria.
Nesse_ con~~Xtq,
nãõ há como
ignorãt o amplo espaço que se
abre à inquietac;ão .social, ao
cre~.éi_mfi:!nt"Q~c;ià' .~1ol_~hCia_ ·e
da
marginalidade.
tanto_ no-_Camp·c
como na c i dad~ ,_ num ·p-ermanente
desafió :ao ·est~bllst)rt:lent qqe-perpetua uma ordem social __ injusta, -em· di reta oposição aos·
dir'eitos básiCos dos seres humanos,
prociamados em" 1948
pela organização das Nações
Unidas e consag~ados sistema~
tfCamén'fe·ern quase- todaS- as
constltuições ___ -brasileiras;·-,
part 1cu 1 arffiente
de 19_88 ~· ·a-~
prime i r a - · carta
denioc·r--áti ca
ap6s_duas déçªdas Qe prevalência qo r:e91riie _d~- exceção. ·

a;:

Não é de surpt'eender-se que
estando a teoria :e a prática
em campos tão opostos, as coisa_s andem mal, mUito mal, Sr.
PreSÍdente e sr a-s Serladores. O
suporte -estatístico pafa cé.m'--firmar
tài s cõntradiçõ_es é
vasto e __ sintomátjco·. e-_ percorre praffCamente todo. _o espectro que permite aferir o
estadO social de um pais, fUndamentado em indicado~es universalmente aceitos,_ c'omo õ
acesso à_ e.ducaç~o. opo~tuni,da
de de _emprego, nfve1 dê"·rê-nda,
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condições habitacionais, ex- de 5 mil dólares, contra os
pectativa de vida, assistência . 560 dó1 ares anuais que cabem a
p~evidentiária,
proteção
ao cãda nor'des ti _no, não são adtrabalho e segurança social,
missíveis
numa
sociedade
democrática, do mesmo modo que
Num país de população essen-- a participação do. trabalho na
ci a 1 mente j Q~em - .49, 6% t_ f_nham réhOa nãcl ona 1 v_enha decl i nanmenos de 20 anos em 1980 -, há do prógfessivame'nte ·até chegar
7 milhões de menores abandona-· aos 35% de 1988, Rraticamente
dos e 36 mílhões vivendo com a met_ade _ da que ê apropriada
famílias cuja renda familiar é pelos
trabalhadoreS
norte~
~-de até 2 salários mínimos; 67% amer; c'anõS-.
do povo não atinge os níveis
mínimos de consumo recomendaA Oeter i or_~ção do produ_to d,o
dos pela FAO/OMS,
de 2.240 tr~9a1ho n~ r~nda configura,
calorias/dia; 24 milhões são al1as, uma das maiores perveranalfabetos; 50,2% integram a sidades-que têm sido perpetrapopulação economicamente ocu- das . contr_a os assa 1 ar i a dos. A
pada e 64,7% dos quais situam- promessa do Presidente Collor
se em níveis que variam da mi- de Mel lo, feita solenemente no
séria (até um salário mínimo) seu _discurso d.e posse, de não
até a estreita faixa da pobre-- defXar '1 o problema da pobreza
za
(percebendo
até
dois à
mercê do automatismo
do
salários); ·e a esperança de meréado", choca-s-e fronta 1 menvida do brasileiro,
em 1980, te com sua política sal_aríal
era de pouco mais de 60 anos- de i_neguívoco arrocho, em cCmpara o conjunto do Brasil.
traPiçao com a política de
comp1 e ta '1 lôerdadé de -preços.
o
leque
es-tatfstico
é Renovou-se o modo_de gerir a
inesgotável, e enfoca não ape~ economia. interna, mas prevalenas as discrepâncias de ordem cem .a i,nSensata concepção do
geral, mas também regionias, sa 1 ar i o
_ . -.como
_
fator
discriminações contra a mulhe~ il')flacioná.r_io e as pe~al iOades
e a indiscutível VQcação pú- decorrentes dessa opçao,
_
blica
para
reforçar
as
desigualdades. Tanto
assim,
Os_ efeitos dessa política
que os habitantes do Centro- saltam .?os olhos. De que_ .. maSul são dotados corn três vezes . nei r a ir~terpretar o aumeiito do
mais recursos do que os nor- custo da cBst_a básica, · que
dest-inos; e as cr _i anças com chegou a 107% em agosto, Con-menos de 5 anos -que repre-- tra os 64,~% de reajUste? que
sentam 13% dã populaçãO- são incidiram
sobre_
o salário
contempladas com apenas 7% dos mínimo? Os reflexos dessa degastos sociais, enquanto aos fasagem sobre a populaçãO eço5% de habitantes na faixa dos nomicamente ocupada, que cons55 ~·Qs 64 arios São d.estinados titui
a caniada mas vulner:.áv.el
44%,
embora componham apenas do mer:cado de -trabalho_, _são
9% da população..
- avassaladores,
mais incidem
- tamb_ém, de modo -_gera 1, sobre a
No relatório _ teito em 1988. clã-Sse- média, partl_cularme_nte
referente ao ano de 1987,- o os funcionárioS públicos, ~
Banco Mundial reporta-se a uma leitos vilões de uma socie9ade
soma de benefícios e transfe~ que não pode dispensar seu
rências fettos pelo setor pú.,. concurso para o funcionamento
blico no Brasil, para o setci_r dã máquina admini~trativa.
social, equivalente a 18% do
PIB, mas de n_ada adiantÇI. acioO
neoliberal ismÕ do GQ'!er:-no_
nar um volume de recursos des- Co1ior,- se obJet1va o max1mo
sá ordem se eles não são dis- de
eficiência na produção,
tribuídos com base . num bom d~spr~Za ~ jUstiça na reparti~
diagnóstico da situação, qu~ çao da r1queza gerada. Essa_ e
subsidie politicas sociais vi- a i.l"'!terpretação mais exa ta da
gorosas e consistentes. Sem doutrina
Que
seus
esse respaldo, dilui-se o es- novéis sçhollars vêm implemenforço, em prejuízo de toda a tando, voltados para um Brasil
soc1~dade,
incapaz de superar mo_derno, eficiente, dinâmico
os embaraços interpostos ao edificado à imagem e semelhandesenvolvimen~o
do País e de ça de seu lfder -, sem enxerassistir à sua arrancada -rumo gar a tragédia e"extensão do
à modernidade.
déficjt_,social que se abate
sob
as sombras desse país
O futuro do Brasil estará ir- imaginário,
remediavelmente distante
se
não houver, Sr. Presidente e
Não é se'ni apreenSão, Sr. PreSrs. Seriadores ,- uma ---correção sidente, Srs. Senadores, que
da toda que passe pela melho- assistimos à retomada das neria substancial do perfil da gociações com nossos credores
distribuiçãO-de renda no pafs, externos, tendo em vista o rede forma a romper o c i c1 o da- torno dos pagamentos do servipobreza e permitir, a ricos e ço da divida. Para um pais que
pobres, a fruição dos di~eitos ch~gou ao fundo do poço exatada
cidadania. Contradiç5es, meDte por tentar honrar seus
como o fato da região Centro-_ comprem i ssos, que passou da
Sul deter uma renda per capit:a condição de importador a ex-
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portador de capitais, retomar
os acordos ind-ica uma sobrecarga extra de
·sacrí ffc-íos
para um povo que, há muito
tempo, chego_u ao seu 1 imi_t_e. __
Estamo_s de voTta à mesa de_
negociações, sem nenhum trunfo
senã_o o de haver tentado reordenar a economia interna, a
deSpeitO do preço que f'oi_ pago
por milhares o~ famílias despojadas de s_uas pequenas economias ~-de insiStentás"denúncias de que os mais ricos passaram
_ao
1argo
dessas
atribuiçõ_es.
E
sem
-estar
tr_anqüi 1 os quanto a qua 1 quer
outro . tipo de c_onquista, como
a redução d? dívida a um patamar j_usto; desinflacionado dos
juros que a tr:ansformãram numa
verdade i r a bola _de _neve.
EstamoS, pois_, ·numa encruzilbada, em que os cãminhos inevitavelmente apontam na direção de uma recessão, q~e vai
escolher o já pouco _dtmensio~
nado mercado de t.raba 1_110, - ten.:.
do em vista o volume da oferta; . defr-ciritamo--nos
c_om
os
'sa-,-ários em· fr_a_ncri deCl fr1io,
em co_ntráste cqm,_uma _inflação_
q1.,_1e____ chegou,
ém aQos to, a
113T6õ%,
aferido pelos maiS
baixos indicadores económicos;
·e; íguafme_nté -grav-e, depl!lramonoS- com uma larga fãixa de
traba 1 ha_dores
completamente
despr_otegidos, sem acesso ao
segu_ro-.des.emprego e_ a n_enhuma
cobertura Rrev i denci ár-i_a.
É fato que o resgate dO défici_t soci.~l passa- pela formação
do capital humano, que preve a
adoção de politicas de edu~a
ção.
saúde
e
treinamento
prof.is_s_ion_al. O ProgrÇ!Ima Nacional de Alfabetização e Ci-dadania_, recentemente lançado
pelo ~ove r no com o prop6s i to
de redu~ir em 70% o número de
anal fabert;o~ no P.aís:l. a um cu.sto total _de 50 bi lt"loes de cru-.
zeiros_ taté o ·final de 1991,
terfa--rõéfíto se não fosse desarticulado de um projeto mafs
amplo, que_contemplasse outros
enfoques sociais, e se tivesse
um caráter mais democr~ti__ co_,
convocando.
a
soei edade
a
envo 1ver-Se ne·l·e não dO modo
vago como foi feito, mas consciente-de que sem essa participação _não- será possfvel chegar aos objetivos propostos.

e-:

A conta
grande:- 4, 5 --iiii lhões
freqüeritam escolas com três o_u
quatro turnos, o que resulta
em aulas de 2 a 3 horas apenas
e provoca conseqüências como a
baixa qualidade do ensino e a
repetência. Apenas 14,5% dos
j o_vens chegam aos s~eguhdo grau
-só iO% o concluem- e somente 2% alt:ançtam a unfversi_dade,
que pãdece de vicias· gravescomo a baixa produtividade,
capacidade ociosa, bibliotecas
desatualizadas, laboratórios e
·equipamentos obsoletos~_
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Em matéria de saúde, a situa-ção não é melhor. Cerca de
1 .600 municfpios - a maioria
deles no Norte e no Nordeste têm menos de um leito hospita-

lar por mil habitantes e doenças endêmicas como a malária,
chagas e esquistossomose infectam mais de 15 milhões de

pessoas . o gasto púb 11 co em
saúde, registrado em 1980, foi

de 55 dólares
que

por

pessoa, -o

explica a precariedade da

rede de assistência e a

exis-

tência médica de 46 milhões de

habitantes não cobertos por
consulta ambulatorial e 24 milhões sem acesso à internação
hospitalar.
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Esse
breve
contorno
da r a 1 , c_om os mesmos venci mento.s
dramática condjção do
povo e vantagens.
brasileiro-é'baStante para que
Era- o quê tinha a dizer, Sr-.
nos imbuamos da convicção de
que,· sem medidas de impacto Presidente. (Muito bem!)
para reformar esse péssimo esO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
bpço de pafs, estaremos retrocedendo em nos.~as_ intenções
e
desejos_ Pe conquistar a felicidade, a premissa básica· c-avida
de pobres e ricos. Porém
essa- vi r ada só será poss í ve 1 ·
se o goverNo- consci entizar-se
do que proclamava Cícero·,
em
Das
~eis, há mais de dois mil
anos: "Que o bem-estar do povo_
seja a 1e i suprema" . sem- ess-a
certeza,
não há- salvação
ã
vista e viraremos
o milênio
talvez mais pobres
do
que
qua·ndo - ingressamos
neste

Sousa) - Concedo a palaVrã aonobre
Senador
_~Jutahy
Magalhães.
·

O SR. úUTAHY MAGALHÃES (PSDB
-, BA.
Pron-un.c·; a
o
se_gu i nte

discurso.)
Sr-. Presidente,
Srs. Senadores, a el it~ ·.bra~i~
leira
tem sido alvo de t'ifq-teio generalizado por parte do
Presidente Fernando C_o 11 o·r- de
M_ello. Incapaz de discr_im_i.nar
entre eli_te
funcion~l. e diS_..:._
funcional~ Süa EXCélênCia bQffibardeia
cegament·e ·a el íte.
como se ela encarnasse o_ grãnde e temível inim-igo da Nação,-=Peca ele, mais uma ·vez-, .. por ·ignorância e leviand_ade_.

o problema é agravado, Sr.
Presidente e
Srs.
Senadores, ~éculo.
pelas precárias condições de
, _
_
_
saneamento, visto que 24 miEra
Q que tinha-a dizer, Sr.
lhões de habitantes vivem em Presidente. (Muito bem!)
habi taç_ões sem qual quer
"tipo -O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
de escoamento sanitário:
48
Elite, ·no sent'ido :de-elefto,
milhões
utilizam
precários Sousa) - Concedo a palavra ao
sistemas de saneamento; e 61 nob~e __Senador Nelson C_prnei ro. subentende-Se o melhor 'oU ·as
melhores
na
concepção
de
milhões não disPõem de
coleta
de lixo. A convergência da má
conjunto. É c 1 aro que o_ ·con-"
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - ceita ·não se refere~ um con~
nutrição, do precário atendim'ftüral
mento médico-hospitalar e das RJ.
Pronuncia
o
seguinte teúdo absoluto.., m~fs à
de
ser. _Q .melhor
péssimas condições de sanea- di s_curso. )
Sr. Pres i dent.e, relatividade
emmento básico responde por ín- Srs. Senadores,- --recebo cotis~ -em algo, em algum fazer,
dices trágicos, como a morta-- tantas sol i çi t.açQes de el.ei to-- conhecim~nto ou e~ pod~r~
l idade de 68 .c.r i anças em cada res meus e de nã.P ~ 1 e i tores,
Ortega
y Gasset, · en,- "A_ Rebemil
nascimento
ldados
de de gente _do estaÇio ·que tenho a
1984),
taxa que sobe para 115 subida hOnra de
repre~:.-entar,
lião das Massas", contrapõe ao
no Nordeste.
assim como de gente de outros conceito de elite as noções de
estados, todos
confiantes na massa e de medíocre.
Aliás, a reg.ião Nordeste é um minha di~po-sição de a todos
.6 medíOCre é o homem miâdio~
enclave da -miséria num bo-lsão- atender: faÇo-o com fundamento
de pobreza:
em 1977, a dívida em um humanismo baSeado nas desprovído de aspira·ções supe-_
onde· a persona ou._o_'
social registrava a eXiStência necerssidades do homem; não em riores,
de 22 milhões de analfabetos, um Vago Conceito de felicida- ~go cedem 1 ugar
ao. co 1 et f 't'O;
20 milhões de· car"eri.têS teta 1s, de, mas no fato de que o~ qu~ E.
desse modo, o concei:.to=-de
2 mi 1 hões de menores _abandoh;;~.- os --_s-eres humanos querem e que medfocre relaciona_dc a uma
i::--_
superior-;- cohtrariatnenté
dos, 5 milhões de famílias vi- se lhes resolvam oS
problemas déia
vendo abaixo da 1 ihha da po- _que
--os af1 ige·m-. • Estarei
a ao si gn·-; 'fl-éado vu 1ga:r;--'õtide a
breza (até um mínimo),
5 mi- servir-lhes de
instrumento, massa .de~igna
a mole dos qelhões
de pessoas vivendo em por
entender
que
servir faz serdado_s da-for'tL!na .material,
al-cança
seu ápice__ na_ so':-·
domicílios rústi.coS..-(de apenas parte do meu serviÇo público. que
cioologia eolítfca de- kar:-1 Marx
um dormitório), 55 milhões sem
água encanada, 4-Ci mi 1 hões_ sem
Comunicam-me que. -os Agentes - com a noçao _d~ __ pro1etar::lado~ ,
luz elétrica, entre outros in-- de Telecomunicações da Po1fcia
Não pode,
assim, .uma riação
dicadores que revelam a exten- Federal
exercem suas atividasão das precariedades com que des com uma carga de responsa- prescindir de suas ~l.i_)_es por.convi vem quase um ter.ç.o da po- bilidade muito maior do que·a que. ao 'fazê-1o. esfara cedendos Ãgentes Policiais,
porque do lugar ao medíocre, ao despulação brasileira.
suas atribuições são altamente provido de sentimentos e aspitrabalhando
com ra~ões, que são a mola mestra
Na cidade ou no campo, a ex- sigilosas,
tensão da penOria extrapola mensagens radiotelegráficaS e a a1avancar o progresso~
essenqualquer
c~pacidade
de via telex, de. natur_e_za
Se Sua Exce1 énéi a -é- ç_q_ntra as
contempor i zac-;ão.
Tanto assim cialmente po.licll!ll, e, _ainda,
que
fica d1fícil entender, e mui taS vezes têin de- acOmpanhar elites, com certe7a. h? de ~ênaconcepção
de
expl i'car, corf\o é possfve1
que as diligências po·l-iciais. Ape- 1o - as
3,74% da popu-lação apropriem- sar disso,
o Decreto-Lei
n~ privilegiados. Entretantb,
de 26 de fevereiro de ações
do Pr_e_s_ i Q~?_pte da. Re:pú-.
se de 66,82%- dos 400 milhões 2.251,
encarnar
de
hectares
das
terras 1985, que dispõe sobre a cria- blica não parecem
aproveitáveis
120 milhões ção da carrei_ra de Polícia Fe- -esse __sen_tido.~ porque_- h?tvemos
fixando de conv_lr --·e neceSsária ç:~ · edos quais são ociosos e 70 mi- deral' e seus-- ca:rgos·;
lhões subitualizados
,
en-- valores de seus vencimentçs, xistência de el fte_s econômicas
os do mêsmo modo que -é ;mpreScin-~
quanto 72,08% repartem 8,48% omitiu, inexplicavelmente,
a de uma elite intelecdesse total e
24,18% dividem ocuparites-ae-·cargos de Agentes dível
tual, de uma elite operária e·
os 24,70% restantes? o quadro de ~e.l_ecomu_!2i c::aç.ões.
assim sucess1 vamente·.
é suficientemente ~rave . para
F-ica,
pois, aqui, Srs. Senajustificar a
tensao q4e'perA questão reside em que os
meia
as
relacões
entre dores; o registro do fato, e o
lembrete
para que não nos es- pronunciamentos do Planalto,
proprietários.
trabalhadores
rurais
e
bóias-frias,
e queçamos de prontamente
rever que _deveriam ser o norte da
dramáticos episódios
como o esta ___legislação, conseguindo- pol í•ffca naci anal~- - cohfülideinque foi registrado há poucos , hes enquadra'mento si mi 1ar aos se com as palavras impensadas
meses em Porto Alegre.
dos
Agentes
de Polícia Fede- do "portão da Casa da Di nda",

:b-
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no clima cansado da carreira
exibi c i onistã:.
As

ações

outro lado,

do P_r_es i dente, por

atestam

que

Sua

Excelência não possui' uma cla-

ra noção do que sejam as

tes

nem,

tampouco,

de

eli-

sua

importância. Com efeito, nas
promessas de campanha, ele afi.rmava que seu governo seria
formado pelos melhores quadros
do Pais. No entanto, não é
preciso
muito
conhecimento
para se ver que não atingiu
seu objet i vo_.

os descamisados e deserdados,
que o peronismo demagógico
nobrou para a débacl~ argentina são, no plano económico de
Sua Excelência, os que pagam a

ma-

conta. o confi scg __ ç:l-ª ___ p_oupança

dos depósitos à vista atin-

e

giu,

apenas,

a

massa

de

desfavorecidos. Os privilegiados de sempre, _os
especU1 adores, os sugantes .das_ tetas governamentais escaparam _ilesos
e - o mais grave -puderam lega 1 i zar toda a fortuna i 1 i_ci :ta
através de uma anistia fiscal
embutida no pacote.

Sexta-feira 7

Art.
1.2.
Os artigos 1A, 2A
Há 10 (dez) anos. as difuldanl!
em Rondônia eram muito _5J<, 7-JJ. e 12 do Decreto:-Lei
maiores do que são hoje e con- 2.452, de 29 de julho de 1988,
tinuam grandes. Foi o pionei- passam a vigorar cOm as serismo que levou esse moço a guintes redações:
acreditar que um jornal naquela região da Amazônia Ociden"Art. 1 .12. . . . . . . . . . -....
tal
fosse . viável
e, há 10
(dez) anos,
foi
i'mpresso em
Parágrafo único.
A~ ZPE
offset o--1.12. jo.rna1 diário.
caracterizam-se _com_o a_re_as
de 1 ivre comércio com o §9?<Parabéns,
j orna 1
Estaterior, destinadas à instadão, seus diretores, corpo de.
lação de empresas voltadas
jornal tstas,
auxi 1 i ares_
e
para a produção de bens ~
funcíofiârioS.
serem comerc1a11zados com o
exterior, vedadas sua co~
tr-ã o que tinha a dizer, Sr.
mercilização e
internaçãO
Presidente .. (Muito, bem!)
no mercado doméstico, sendo
cons 1 deradas
zonas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
primárias para efeito de
So.usa) - Com a pa 1 avra o nobre
cont_rple aduaneiro.
Senador Alm1r Gabriel.
Art. 2.12. A criação da ZPE fBrO SR. ALMIR GABRIEL PRO- se-á
por
decreto,
que
NUNCIA OISCUR~O QUE, ENTRE- delimitará sua área, à vista
de proposta dos estados_ ou municípios_.
em
conjunto
ou
i so_l adamente.
de~

L

·. ~~~#tA pu~zm~g
MAIS

COMPARECEM,

SENADORES:

••

~gs~~~~g~:
os·

§ 1A

SRS.

Mário Maia- Aluízfo Bezerra
Nabor
JúniorCarlos
§ 3"
..... •..... ·- ·- .....• ... -_..
De'Carl i
Odacir _Soares
A não- ser desse modo, que ou- __ João Menezes- Almir Gabriel § 4"
tro_ nome se pode dar à leg2!1li- Ozires --Carneiro -Carlos Pazação das aplicações que 1esa- trocínio- .Antônio Luiz Maya§ S.Q. O direito de criar a ZPE
ramo. fisco mediante_ o pa~a- ..João Lobo.-- Chagas Rodr1~Ues- caducará se no prazo de 12
mento-'de~ 25% para _o 'lmpostoo __ de
Afpnso Sancho- Cid SaboH~ de (doze) meses, a contar d21 avrenda, q~ando o franqueamento Carvalho
Carlos Alberto - torização, a administradora da
desse dinheiro. pela via nor- José ~grjpin6- LãvoiSier M81a ZPE não tiyer inic1ado, efetimal, pagaria umÇ!I. a) fguota _de
Humberto L_ucena :- Raimundo vamente, as obras de
infra35%.
al é,m de mUlta- é- i ui-os dEi L 1 r a - Marco Maci el - Ney -Ma.:. estrutura de acordo com o eramora?
ranhãó -...:. Mansueto de La.vor~- nogram;;1 previsto no projeto·d_e
João Nascimento
Franci_sco-. inS;:talação.
Sr.
Presidente, Srs. Senado- RoJ_l emberg - Louri va 1 Baptista
'
res, é neces_sário ___ çjistinQuir' - _Jutahy Magalhães - Ruy Bace§
5.12. o prazo de que trata o
entre as elites responsávels e lar - José Ignácio Ferreira - parágrafo anterior. será contairresponsáveis. A generaliza- Gerson Camata - João Calmon
do,
em se tratando das ZPE já
ção traz sempre .Prejuizos_a Nelson Çarneiro- Mata-Macha.do. aprovadas, a partir da data de
pessoas, a grupos, ao Pa1s.
A ..;.-MauríC'io-co"r'r-ea.- ---s-eve·r·c-Go- publ-1-ca-ção- das-ta -ie-i----oelite de uma nação decorre qo mes - Fernando HenriqUe Cardoaprimorament.o_ do saber, do es- so- Már1o"éóvãs ~-Iram Sarai- • ·=· ·-· ·-.'--~· •••• ·-· ••• -· •'--~-·-· ·-·-··
for.ço para ser o me 1 hof. Essa va - Ahtôni o A 1 ves - Pompeu ·de
nata não .pode Ser combatida SouSa ...; Roberto Ciampos Lou---- Art. _5J< É veidada a insta 1 B.ção
nem ser a 1 vo .de v_ i sões di :=tor- remberg Nunes Rocha- Mareio em ZPE de empresas cujos procidas _de quem não teve a sor- -Lacerda -Mendes_ Canélle Ra- jetos
evidenciem a simples
te,
a capacidade ou as-condi- chid. _sa_ldanha Der:zi- Wilson transferên_c.ia de plantas inções
de
atingir Martins- Leite Chaves ·
Af- dustrfais
já
instaladas no
esses status. Deve ser criti- fonso. Cã_margo - Jorge Bornhau- Pais.
cada - esta sim - aquela que, sen- Márcio Berezoski Nelà sombra de pr1vi1é~ios carta- son Wedekin - Vosé Fogaça.
.... -· ...... ..- .. -' ............ -· ,•
riais,
usurpa
essa
prerrogativa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Art. 7.12._0 ato que. autorizar.a
Sousa)- Spbr~.a mesa, projeto instalaçao de empresa em ZPE
Era o que _tinha a dizer, Sr. _de lei do Senado que será lido assegurará o tratamento instiPresidente. (M.U,ito bem!) __
_pelo Sr._ 1? secretário.
tuído QOr esta lei pelo Prazo
de __ até 20 (vinte) anos. ,de aO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
É 1 ipo o_ seguinte
cordo com o_período de maturaSousa) - Concedo a palavra ao
ção do projeto e a expectativa
nobre SenadOr Ronaldo.Aragão.
PROJETO DE LEI DO SENADO
-de r_e·torno do
investi menta
NJ< 230, DE 1990_
realizado.
·-~

.

O

SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB -

RO.
Pronunc 1 a
o
seguinte
discurso.)
Sr. Presidente,
Srs. Senadores,
quero registrar nos Anais desta Casa os
10
(dez)
anos
do
j orna_l Estadão do Norte - j ornal que nasceu da coragem e
destemor do empresário Mário
Calixto,
no
Estado
de
Rondônia.

Altera

o

2.452. de 29

Decreto-Lei ng
de

julho

de

1988,
que 11 d i spõe sobre o
regime tributá~io,
cambial
.e administrativo das Zonas
de Processamento de Exportação.
e
dá
outras
providénctas".

o

Congesso_ Nacional decreta:

Parágrafo único. Q_ tratamento
assegurado poderá ser es-tendido, sucessivamente, por períodos iguais,
ao originalmente
co_nced i do,
nos casos em __ que a
empresa tenha atingindo os ob.jetivos,
repeitados os requisitos e condições estabelecidos na autorização. e a continuação do ·empreendimento ga~
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a manutenção de beneff-

cios iguais ou superiores para
a economia do Pais.
Art.

12.-:: As i mportaçães e

exportações de empresas autorizadas a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte tra-

tamento administrativo:
I

- Será dispensada a

óbten~

ção de licença ou autorização
de órgãos federais, com exce-

ção

dos

cont r o 1es

de

ord_em

sanitária, de interesse da segurança nacional e de proteção
do
meio
ambiente,
vedadas

neira acerta~a. a rota da liberalização_ do comércio. E não
pOdia se~ aiferente! Os países
em desenvolvimento a~ualmente
eDgajados na modernização de
suas
economias
assim
o
fizeram. Este é o cãso do Mé~
xico,_ dOs pafses do -Extremo
Oriente, oae países do Leste
E_uropeu, beli'l como de pa f ses
europeüs, embora com economias
mais avançadas que a nossa,
mas que também ~trilharam o
mesmo caminho~
E o caso de
Portugal,
Espanha,
Grécia e
Irlanda.

§ 1 .:2.

A abertura para o comércio
internacional é a maneira mais
sensata e correta de elevar a
renda média, prescindir de intervenção covernamental e delegar ao_setor privado a
inic-ta__t i v a de _aJ avancar recursos,
gerar empregos,
aumentar
a
- renga, di fundi_ r a trecnologia,
enfim,
de
modernizar
a
econOmia.

a)

~É

quaisquer outras restrições à
produção, operação,_ comercilização e-importação-de bens e
serviços que não as impostas
por esta lei.
II -

:--.-- . .. -.- .<- ~ • ,.- . ~ .• ~ ...... ' : . --:

b) sujeitos a regime de cotas

aplicáveis às

exportações

do

Pafs,
vigentes na data de aprovação do projeto,
ou que
venha
a
sef"'
i nst i tu í do
posteriof"'mente.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Af"'t.
3~ Revogam-se as disposições em contrár-io, especialmente os artigos
19 e 20 do
Oecreto•Lei n~ 2.452, de 29 de
julho de 1988.
uust i fi eação

A política de modernização da
economia brasileira, posta em
prática pelo Plano Collor-, e~
especial no que se refere a
política industrial
e de co~
mércio extef"'ior, não pode dei~
xar- de merecer o aplauso e o
apoio do Congresso Nacional.
A economia brasileira, apesar
de ser a oitava do mundo ocidental,- em termos de Produto
Interno Bruto,
não apresenta
até
hoje uma
"performance"
condizente com esta posição em
termos de sua participação no
comércio internacional.
Vivemos em um pa·fs de economia relativamen-te fechada pot"' nos
acostumaf"'mos a crescer dentro
de uma ótica de substituição
de importação, estratégia esta
já há bastante tempo abandonada por todos aqueles paises
que decidiram passar a desfrutar dos ganhos e benefícios do
comércio internacional.
Dentro de sua filosofia de
modernização e aumento da eficiência da economia brasileira, a política económica do
atual
Governo elegeu, de ma-

_i_rnportante ressa 1 ta r,
no
entanto, que a polít1ca de li_bel_"a 1 i zaç:ão e modernização da
econom 1 a-.
por seus propr 1 os
fundamentos oriundos·da teoria
do
cOmércio
intêrnacional,
tende a privilegiar as regiões
mais desenvolvidas do centrosul
do Pafs; ·pof"já disporem
d~
_vanta~ens
comparativas e
economias de esçala capazes de.
sé beneficiar-em- do coméric_io
internacional. Não podemos nos
esquecer de que a economia
brasileira é uma economia de
di~ensões
continentais,
com
profundos desequilfb~ios regionais, que resultam em diferenciais de renda, diferenciafs de produtividade e, mais
impof"'tante,
dfferenciais de
bem-- estar económico e social,
que a· -tódoS preocu~am e que
exigem medidas -também eficazes
para sua superação. Este é o
caso das reg i 5es · ·Nordeste,
Norte
e Centro-Oeste.
.
.
.

- No esforço~de modernização da
economia-brasileira. estar-seá cometendo um sério eqyívoco
se não forem propiciados mecanismos modernos e eficientes
para-que estas regiões também
_possam par~icipar do esforço
Clobal de modernização.
Nesse
senttdo, é de fundamental importância para o Nordeste brasileiro. para a região Norte e
Centro-Oeste, que as Zonas de
Processamento de Exportações
sejam
_
definitivamente
censo 1 i dadas. · ·
·
·
As

Zonas de Processamento de
foram
_aprovadas
pelo congresso Nacional, através do Decreto LegislativO n~
8,
de 4-6-89.- Quando da implantação do Plano Co11or,
através da Lei n~ 8.032, de 124-90, por sugestão do Ministério da Economia, o mecanismo
foi suspenso por 6 meses, para
aperfeiçoamento e reformulação
Expor~~Ção
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tendo em vista o novo contexto
da
política
económica
do
Governo. Tal prazo eXpirou dia
10 de outubro próximo pass~do.
As ZPE constituem um modet"'no
e eficiente mecanismo
para
prOmover
ó
deSeliVol vi menta
regional.
Basta examfnãr as
experiências
de
diversos
países. Tem sido am instrumento inicial de um longo ·processo de modernização. Com o passar do tempo, a sua tendência
é _desapar-ecer à meo·,da qUe a
economia se desenvolva e se
abrapara
o
comércio
internaêtonaL
·
·· -·
As ZPE são instrumentos ·de
atf"'ação_de investimentos est t"'an9e i ros e n~c i o·na is. de absorçao e geraçao de tecnologias avahçadas e de geração de
empregos. Co1aboram na difusão
de tecnologia e ajudam na conqüísta-ae mer-cados. são ár-eas
controladas onde o contrabando
e âs·evaSões de divisas são
Coibidas
por
meCanismos
explícitos.
As ZPE se ajustam; enl filosofia,
ousadia e eficácia ao
Plano Collor.- A sua política
industrial e-de acertara para
o comércio i nternaci o na 1 ·não
pode considerar o Brasil
como
uma
_ r-ea 1 idade
econõmi ca
hOmogênea. E ·preciso levar em
conta -os ôesequilíbrios reQ1onafs e a necessidade de desconcentf"'ação indUstrial em fa-vor dos estados· menOs ·prfvilei-·
giados economicamente mas, nem
por isso, menos dotados de recursos humanos capazes, reçursos na tu r aí s e ma i s_ próximos
dos grandes centros mundiais
de coméricio i~ter-naciQnal.
Não podemos concordar que se
invaliDem instrumentos legítimos do desenvolvimentô-r~giQ
nal e n~m que se contemple o
País s05 a· "ôtiêa·-·erfõnea de
que a rearidade indUStrial
e
tecnólógi ca · é a ri}esma para
todo o _-térritóri_o_ na_~"!_c:_mal.
Dentre as características das
ZPE, pOdemos destacar como re-·
levantes
para
o
Nordeste
brasileiro:
- ·-sãO áfeâs 9eógr·aficãmente delimitadas. com sistema_ aduaneiro _próprió,
onde -se instalam empresas
para produzir bens d8stfnados à exportação;
existe plena liberda-de,de iffiportação exCeto nos
casos_ previstos em 1ei;
há 1 iberdade cambia1,
significando a livre _disponibilidade de divisas-obtidas nas exportações
sem
intef"'ferências
do
Banco
·central e nemsujeitos às
crises cambiais do País;
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há

pbrigator-iedade de

mínimos

-

dentro do Pafs, na

rea 1 i zação

--de

dispêndios

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secao II)
in~roOQZidos
pela
nova
polftica industrial substituem
ou tornam dispensáveis as ZPE.

~ uma vez que o número de
concessões se nos parece
excessivo, devem ser extin-tas.
automaticamente,
no
prazo de 12 (doze) meses,
as áreas que não apresenta-rem concluídas as obras de
infra-estrutura
e
-alfandegamento.

uti 1 izados em __ todo ó.-Mundo.
mesmo nas economias Onde a
liberalização do comércio exteri_ot- avançou numa extens dtficjlmente alcançável pela atua1 abertura brasileira.
São
instrumentos mais amplos e menos restritivos que o proposto
para a economia brasi1eira,
q~monstrando que não
são .incompatfveis com a abertura da
economia e que, naturalmente ,
deverão ser absorvadas quando
o
processo
de
_abertura
alcançar sua maturidade.

A despeito dos esforços empreendi dos.
os
problemas
econOm i cos e soc.i a f s do Nordeste_,
Norte e , centro-Oeste
brasj1eiro têm-se agravado e
elevado o co~tingent~ de população subempregada. E imperioso fortalecer os organismos
regionais e os novos instrumentos de política ecooômica
para·- atenuar as desigualdades
regionais de renda do País.

aquisição de máquinas e equipamentos, insumos de mão =çom referência às experlende obra e serviços.
Desta ClaS de outros
pafses,
a
maneira, estabelecem-se os análise da experiência interveículos com a economia re~ n~cíohal mostra que as ZPE
gional
e com o resto do constituem um dos mais moderPaís, gerando um
efeitO nos- e -eficientes mecanismos
multiplicador de renda e de
emprego;

destinam-se atrair o
capital estrangeiro e oca-

pital
nacional que, de outra forma, iriam se estabelecer em outros paises;

o

assume
1 idade
ZPE;

as empresas instaladas

nas ZPE

aos

não_ terão

mercados

~cessQ

fi nancei_ros

nacionais não concOrrendo,
por este motivo, com a uti~

ltzação da poupança

na;

·Como resu 1 ta do_ de_ ym exaust i-:
vo trabalho de reavaliação,
podemos conc·l ui r:

inter-

J'- o pror;wama das ZPE é
altamente relevante ~ oeve
contribuir de forma significativa para 6 -desenvolvimento do Nordeste, Norte e
Centro-Oeste do Brasii;

o Banco- Central não é
obrigado a assegurar disponibilidade de divisas para
as empresas que se instalem
na ZPE; -

O-trata-se de um instrumento mo_derno.
que
está
sendo-- empregado no Mundo
lnte"ir:-o- tanto _em países
c~pitalistas
quanto social ist.:,.s, _ des~nvol.vidos ou em
desenvolvi mente ... para a
consecução dos mesmos objet.ivos pretendidos pelo Governo brasilei~o;

- ressalvados os dispositivos admintstrativos. cambiais
e
tributários
especfficos,
a legislação
brasileira se aplica em sua
totalidade sobr~ as ZPE;
- as empresas têm um prazo limitado para usufruir
do regime implantado na_s
ZPE
e
a
legislação
especifica
prevê severas
pehalidades para possfveis
transgressões
às
normas
estabelecidas.
Pode-se destacar. ainda. que
as ZPE São perfeitamente compatíveis com a Politica industrial e de abertura para o comércio __exterior; visto_ que ambas as polfticas se prOpõem a
liberalizar as importações. A
pol ftica
industrial
prevê a
redução/el"iminãção graç:lual _das
tarifas
alfandegárias
até
1994,
quando a média destas
tarifas deverá situar-Se em
20% (vinte por cento) para
todo o território nacional.
Nas ZPE a liberação é total e
imediata,
restringindo-se às
áreas delimitadas.
Com relação aos aspectos cambiais, as ZPE se caracterizam
por implantar um efetivo sistema de câmbio livre,
sem
interferência do Governo, tanto na fixação das cotações
quanto na disposinilidade das
divisas,
ficando
totalmente
eliminado o risco cambial. Assim,
nem a
liberação
das
importações nem o novo s 1 st_ema
de fixação das taxas de câmbio

Sexta-feira 7

-~- aS ZPE não são i ncompatfveis com·a nova po:ftica
industrial brasileira_, pelo
contrário, a complementam:
---as- ZPE riãõ deS 1 ocam i nvesti.mentos nem expor-tações
de outras regiões do Pa1s;
-

as ,-~PE _não ameaçam o_
- --sfStema
de_
co_tas
de
comérciO atuaimente em vi- gor para o Pafs;
_

o

o Tesouro Nacional não
efetuará nenhum diSpêndio
com o programa;
não há nenhum vazamento
nacio.na1
para
as,ZPE;
~-

da poupança

Nesse sentido é qUe apresentamos o presente projeto, para
cuja aprovação contamos com o
apofo · de
nossos
1 lustres
pares.
·
S-a 1 a dãs Sessões, 6 de dezembro de 1990. -Marco Maciel.
. LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N~ ~.452.
DE 29 DE JULHO DE 19SB

- Dispõe

sobre

o

regime

tributário, cambtal e admfn·i strati vo
das Zonas de
ProcessamentO de Exportações e dá outras providên-

clas.

o P('esidente da Rep_úblicã, no
uso-da atribuição que 1he confere_ o art.
55, i tem II, dã
Constituição, decceta: _-Af-t-: -1_g_ Fíca o-Poder Executivo autor t~&do a_ cr-i ar-. nas regiões delimitadas pelas Leis
n_g_s 3.692 e 5.1_73,
de 15 de
dezembro_de 1959 e 27 de outu~
bro de 1966,
respectivamente,
e suas alterações posteriores,
Zonas de Processamento de Exportação - _ZPS·~
sujeftas ao
reQime instituldo · ~or
este
decreto-lei,
Com a fínalidade
de fortalecer o balanço de pa~
gamentos.
reduzir desequilíbrios regionais e promover a
di fusão tecnológic-a e o desenvolvimento económico e
socia1
do Pais.

- como é _proibida e venda
de produtos produzidos nas
ZPE
para
o
mercado
doméstico, não há risco de
concorrência
desleal
neru
predatória para a ·indústria
nacional;

Pará9rafo
único:
As
ZPE
caracterizam-se como áreas ·de
livre comércio com o exterior,
dest1nadas à instalação de empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados .com o ·exterior. sendo
consideradas zonas primárias
para
efeito
de
controle
aduaneiro.

- as ZPE induzem o surgimento de pólos de desenvolv-imento
em
áreas
estratégicas das
regiões
menos privilegiadas do erasi 1:

Art. 2~ A criação de ZPE farse-á
por
decreto,
que
delimitará sua área, à vista
de Rroposta dos estados_ ou.municfpios.
em
conjunto
ou
isoladamente.
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§
1A A proposta a que se refere este artigo deverá satis-

petróleo e seus derivados,
1ubr-i fi c21ntes
e
combustíveis sujeitos ao__
controle do Conselho Nacional
do Pe~róieo
- CNP;
e
.

~-c)

fazer os seguintes requisitos:
a) indicação de

locali~a

çãõ adequada no que diz
respeito a acesso a portos
e aeroportos internacionais;
b) compromisso dos propo-

nentes

de

realizarem

as

desapropriações e obras- de

infra-estrutura
necessárias;
c) Comprovação

nibilidade

cte dispo-

financeira,

considerando inclusive a
possibilidade de apartes

de recursos da iniciativa
privada;

d) comprovação de disponibilidade
mínima
de

infra-estrutura e de serviços capazes de absorver
os

efe i tos de s_ua

tação;

. -""""·

.-.--.

f) atendimento

de outras
condições que forem esta~egulamento.

~

.. ' .......

(À

·~·

-----:· .,_-,.-._-.:-

II

o Tesouro Nãcional não
assumirá ônus de qualquer natureza para a implantação de
ZPE.
.~

instalar-se em ZPE empresas
cujos projetas evidenciem geração de exportações efetivamente adicionais às realizadas por outras empresas fora
dela e contribuam para o desenvolvimento económico, industrial e social do Pafs.

Parágrafo único, Não serão
autorizadas, em ZPE, a produção, a importação ou exportação de:
a) armas ou explosivo de
qualquer natureza, salvo
com p~évia autorização do
Conselho de Segurança Nacional;
b) material
radioativo,
salvo com prévia autorização da Comissão Nacional
de Energia Nuclear - CNEN;

• •

~-

• o••- • • • .,.-.-. ,-, • •

~--·~·~

- somente serão admi-

- :t__i d?s i mportai;ões de equ 1_-

4~

s.o: · · · ·-sõmén-te-·- · · · Põderãõ

~-·

I - será dispensada a obtenção de. licença ou autorizaçõeS de órgãos federaís, com exceÇão dos controles de ordem- sanitária,
__de i nter_e~se da segurança
nacional. de proteção dO
_mei.o ambiente e d_os previstos na Lei n51: 7.231, de
~9 ·de outubro de 1984;

§
~ A administradora da ZPE
proverá as instalações e os
equipamentos
necessários ao
controle, à vigilância e à ad-ministração aduaneira local.

·§·

.

Ai--t .- 1-2~_ As i iriPO'rt-ações e exportações dé emPresa autor1zad~_ a operar em ZPE estarão sujeitas ao seguinte tratamento
admi ni stra-t i vo:

§ 2Q A administradora da ZPE
deverá atender às instruções
dos órgãos competentes do Ministério da Fazenda quanto ao
fechamento da área, ao sistema
de vigilância e aos dispos-itivos de segurança.

§

-;:.

pamentos, máquinas, aparelhos,
instrumentos.
maté~ias-primaS, componentes, peças e acessórios .. e
outr-os bens, novos ou usados, necessários à instafação- i'ndustr 1. a 1 ou que
integrem
o
processo
produtivo.

§
_1_.s1 _A di $pensa de 1 icenças
ou autor-_izações a que se refere o i tem I não se apl,icará a
exportações de produtos:

--a) destinados

§
2~ As mercadorias importadas poderão ser, ainda, mantidas em- depôs i to, reexportadas
ou destrufdas, ria forma prescrita
na
legislação
aQuaneira.

em

A-r"t. 7$1.-- O at_o gue -aut.orizar a
inst~lação da empresa
em ZPE
assegurará o trat_amento institufdo por este decreto-lei~
pelo- prazo de até 12 (doZeJ
anos, e poderá ser renovado em
idênticas condiçõ~s. desde que
a empresa
tenha .atingido os
ob~etívos,
respeitado os re-qu, si tos e co11tlições .estabel_eci dos na autor i_zação, e a con~
ti nuaç:ão c:to empreend_i mente garanta a.manutenção de benefícios iguais ou _superiores para
a economi_a cio País. o--, • ..-~-o•

em

~-

indicadOs

i mp 1an:-

e) indicação da forma de
administração da ZPE; e

belecidas

-d)outros

- regu 1amento.
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a pa f ses
com_os quais o Brasil mantenha • convênios de paga-mento, as quais se submetecão
às disposições e
controles estabelecidos .na
-~forma da 1egi s 1ação em vigor;

Comissão

Econômf cos
termf nat fva·.)

de

Assuntos

decisão

O SR.. PRESIDENtE (Pompeu de
Sousa}"- o proj"eto 1 i _dO será
publicado e remetido à comissão competente ..
Sobre a mesa, re~Uerfmeritõ
que será lido pelO Sr. 1,g.
S_ecretárip_._
É

guinte:

lido

e aproyado o se-

REQUERIMENTO N° 483, OE 1990
Nos termos do _a.rt ...2&_i dó Re-:_
~imento Interno, requeiro aispensa -~de in:ter:_st_ício e_prévía
distribuição de pvulsos pa_ra o
Projeto de Decreto Legislativo
n~ 9_1 ~ de 1990 (n.ll. 247/so-.
na
Câmar_a dos Deputados) , gue aprova o texto da Convençao celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Reino dõs Paises
Baixos, destinada a evitar a
dupla tributação e prevenir a
evasão fiscal em _matérl.a de
impostos sobre a renda, fi r mada em àrasfria, -a 6 de. março"
de 1 S90, a fim de que -f;·gure
na Ordem · do Oi a da sessão
seguinte.
·
-Sa 1a_ das Sessões, 6 de dezembro de 19"90. Senador Porf1)eu

de Sousa..

o Sr. 'f'ompeu "de Sousa, 3g
Secretário, deixa a cadefra
da ·pres f dênc i a, _que é ocu-pado pe1o Sr. Iram Sarafva·1
yg Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (I"am Sarai·
va) - Aprovado o requerimento,
o
projeto - a
que
refere
fi~urara na Ordem
do Dia da
proxima sessão.
O SR. PRÉSIDENTE (Iram Saraiva) - Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão
de Assuntos ·Económicos
que
concluem:
-- favoravelmente aos Projetas
de Lei da Câmara n.2.s 22 '- 34 e
36, __ Q_e 1990, e_ aós Pr-oj e tos de
Lei do Senã"do n.2.s 164, 165 e
17i, de 1989-Complementares; e

b) sujeitos
ao regimê de
favoravelmente, nós termos
co_tas que_ vranha a ser ins- de substitutivo· que oferece,
- t.i tu f do ap6s a:- da ta da ce- aos Projetas de Lei do Senado
lebração do compromisso de n-2s _150, 161, 1_68 e 170, de
que trata o § 2~ do art. 1989-Compl ementares:
6.2._; e
---------As proposições _ficar.ão -sobre
c) Sujeitos ao Imposto de ·a mesa, durante cinco~ sessões
Exportação.
ordinárias, para recebimento
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de emendas, nos termos do art.
235.
I 1,
O,
do Regi men.,to
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) -

Está

esgotado

o

destinado ao Expediente.

tempo-

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos pelo Sr. 1~

Secretário.

São 1 1dos e apr-o,iados Os
seguintes:

REQUERIMENTO

N.sl. 484

Nos

I

termos

DE 1 990

do

ar-t.

175,

alínea d; do Reg1mento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim de que a matéria

constantes dos itens n.sl.s 4, 1
e 2
sejam
submetidas
ao
Plenário em antepenúltimo, penúltimo_ e
ú-ltTmólugares,
respectivamente.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1990. - Odaeir Soares.

REQUERIMENTO

NA 485,

Nos

termos

do

art.

175.

Inter-

no, r_eque i r o i nversáo da Ordem

do Dia, a fim de ~ue a matéria
constante do i tem _n!>!. 5 seja
submet1de ao Plenário em 2R
lugar.

Sala das Sessões. 6 de de2embro de 1990.
-senador Ma~o

Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Aprovados os __r_equer i mentes. serão feitas as inversões
so 1 i c 1 ta das.

Item 5:
PROJETO DE LEI

DO SENADO NR 180, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos
termos
do
art.
336, c, do Regimento Inter~
no)
•

Srs. se-nado-

6- projeto de ·lei em paUta
propõe o restabelecimento do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecno_lógico
(FNDCT),
criado pelo DecretoLei n~ 719, de 31 de julho de
1969,
porém ext_into pelo que
está disposto no art.
~6
do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Ãrgumenta- o autor da prOposição, o nobre Senador Marco Maciel. _ com a
importância do
FNOCT pa_ra o financiamento das
atividades cientificas e tec~ológic~s executadas por
instituições acadêmicas, institutos autónomos de pesquisa e
se to r privado_, no justo momento em que se pretende mOdernizar a economia nacional. Ademais, ressaltamos Que -a proposta orçamentária para 199f,
ora em tramitação no Legislativo, prevê alocação de recursos para dar andamento às atividades financiadas pelo citado Fundo.
~
·
Por estas razões. somos pela
aprovação da matéria.
o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) - o parecer conclui
ravelmente à matéria.

favo-

Passa-se à discussão do projeto, .em tur~o único. (Pa~sa.)
Não havendo qUem.peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
os Srs. Senadores QUe o apr~vam
queiram
permanecer
sentados. '(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Di-retora, para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-

va) - Sobre a mesa, parecer da
Comissão Oiretora, oferecendo
a redaÇão -fi na 1 , que será li do
pelo Sr, 1A Secretário.

DiScussão,
em turno único. do Projeto de Lei
do
Senado nR 180, de 1990, de
autoria do senador Marco
Maciel, que restabelece o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno16gi co (dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos
Econ6mi cos) .

Redação final do P"ojeto
de Lei do Senado no 180, de
1990.

Solicito do nobre Senador Juo parecer da
de Assuntos Económi-

A Comissão Oiretora apresenta
a redação final do Projeto de
Lei do Senado n~ 180, de 1990,

tahy Magalhães

Comissão
cos.
-

Sr. Presidente,
res:

É

DE 1990

alfnea d, do Regimento

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID

O

SR.

~UTAHY

BA. Para

MAGALHÃES (PSOE

~mitir

parecer.)

É 1 ido o _seguinte:
~COMISSÃO D~RETORA

PARECER N" 430, DE 1990

de autoria do Senador Marco
Maciel, que restabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento
C1entfflco e Tecnológico.
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Sala ae Reuniões da Comissão.
de
-dezemb-rode
1s·so •
-_Nelson Ca~netro Presidente
Pompeu de
Sousa, Relator
6

António Luiz
siel" Maia.

Maya- Lavo1-

ANEXO AO PARECER N" 430. DE 1990
Redação final do Projeto
de Lei do senado nQ 180, de
1990. Restabelece o Fundo
Nacional de Desenvo1vimento
Cientifico e Tecno~l~gi_~~·

o

Congresso Nacional decreta:

Art.
1~
É restabelecido o
Fünd.o Nacional qe Oesenvo1vimento Científico e Tecnológico
(FNDCTl, criado pelo DecretoLei n 719·, de 31 de julho de
1969.
Art. 2~ Esta lei entra em vi~
gor na data de sua publicação.
produzindo os efeitos a partir
de 5 de outubro de 1990.
Art.
3~ Revogam-se
siçõ~es. ~m C<?ntr_~rio.

as dispo_

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraia

va) - Em discussão
final. (Pausa.)

redaçio

Não havendo quem peça a palae_n_c_~rro a discussão.

vr~.

Em

V~?tação.

os Srs. Senadores QUe ·a aprovam
queiram
permanecer
sentados. (Pausa.)
Áprovada.
A matéria
Deputados.

vai

à ·câmara dos
-~-

o- SR. PREsÚ)Ei-rrE (Iram Saraiva) - Item 3

PROJETO DE LEI DO SENADO
- N" 5. DE 1989

~

(Em regime de urgência,
nos termos do ar~. 336, c,
do Regimento Interno.)
Continuação da discussão,
em turno ·uni co, do Projeto
de Lei do Senado n~ 5, de
1989, de autoria do Senador Pompeu de Sousa, que
institui o Conselho de Comunicação Social. na forma
do art. 224 da Const-itui-ção, e dá outras providénc.1 as·, tendo
PARECER,
sob n~ 413, de
1990, da Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que
apresenta, e

PAREeER

ORAL,

proferido

pelo Senador Cid Sabóia de
Carvalho,
favorável
à emenda
de
Plenário
ao
projeto.
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Ontem, a presidência encerrou
a sessão quando já estávamos
discutindo o Projeto de ~ei do
Senado n~ 5, de 1989. Aquele
momento,
a presidência já havia concedido a ~alavra ao nobre Senador José Paulo Bisol
Em discussão o projeto,
substitutivo e as emendas.

o

Concedo a palavra ao nobre
Senador José Paulo Bisol ,

O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -

RS. Para discut1r.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está
em discussão Q projeto que
cria o Conselho da comunicação
Social com base na Constituição Federa 1:
"Art. - 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional
instituirá, como órgão auxiLiar, o Conselho de Comunica?,ão Social, na forma da
1e i . '

Existem
o
projeto
e
o
substitutivo. Tanto um como o
outro, sobretudo-o. substi~uti-
vo, a meu ver, quando des1gnam
os que devem ser escolhidos
pa~a constituir esse
Conselho
da Comunicação Social, não sa-tisfazem
as
expectativas
constitucionais. Para que isso
seja compreendido, vou tecer
algumas
considerações sobre
poder.
Poder é a possibilidade de
alguém impor a sua vontade sobre o co!Jlportamento ~de .outras
pessoas. E simples:- E sO impor
e vontade sobre outras pessoas
que estão no exercicio
do
poder.

submeto-me
punido.

para

não
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ser

cialidade cultu~al. o técnico
empresarial é, simplàsmente,
uma anomalia nesse conselho.
No
-poder
compensatório, Não se precisa de conselhos
submeto-me por interesse na sobre marketing e sim sobre os
oferenda; mas. no poder condi-- limites
morais
cfohado, submeto-me sem me dar do marketing. Trata-se de econta, po~que ele atua sobre a xercer controle cultural, mominha crença, ele atua sob~e a ral e pedagógico; este é o
min~a afetividade, e quando eu
controle que o Senado tem que
quisesse,- algum dia,
me dar operar
sobre a comunicação
conta, eu perceberia que a mi- social. Acabo--- acredito que
nha crença se transformou. sem em poucas palavras -.de afir~
que eu tivesse consciência do mar que o poder condicion~do
da
mídia
é,_ no
Brasil,
-pro~~~so -~e ~ransfo~~~~ão.
discricionário.
Sr, Presidente, S~s. _Senado-:res, a imprensa, sobretudo. a
Se o Presidente da República
m{dia eletrônica, é um poder, - exercendo a ~residência -no seu sentido mais--simples; a prática atas, censuráveis, nós
mídia tem a possibilidade de nos
1 evantamos
aqui ,
e
impor a sua vontade sobre o discordamos.
Pelo menos os
comportamento das outras pes- discutimos. Nós somos um limisoas: mais do que sobre o com- te do exercício do Poder Exeportamento, sobre a consciên- cutiv_o -~ ele;- po~ sua vez-~ é
cia das outras pesso~s.
um 1 i mi te ·,do_ exerci c i o do Poder Legislativo,
inclusive,
Quer dizer, o processo de co-- -constitucionalmente,
porque
municação social é um processo participa comó legislador. E o
- para utilizar uma expressão Poder Judiciário é um limite
de Marcuse ---que consiste em para'o Poder da ·presidência e
introjetar a consciência dela para o poder do Senado Federal
na meryte do outro. o fenômeno e da Câmara dos Deputados,
é de i ntroj eção de canse 1êl)- porque pode declarar incOnstic1a, é um fenômeno de introje- tucionais as lei~r que fazemos
ção de cr!2'nca.
e os atas do Presidente.

Para fazermos esse Conselho
da Coffi~nicação 5Qcia1. temos
que ter presente que não estamos interessados em· um conselheiro que seja especialista
em técnica elet~ônica, nem sequer __

em

técnica

de

comunicação. Precisamos de um
canSe 1 ho _que saiba aval t ar"- o
exercício do poder condic-ionado que a imprensá tem, sobretudo a mfdia, a ponto tal que
a nossa história, nos últimos
dias, demonstrou a todos nós
Segundo alguns autores, exis- que se pode transformar uma
tem três tipos de poder: o po-- empresa de comunicação social
der condigno, que consis-te em no maior partido de um P~ís.
impor aos outros as nossas
preferências, ou as do nosso
Partido é um a~ente político.
grupo, sob pena de _colocá-los São agentes pol1ticos as pesem s1tuação desagradável. se soas, os grupos, as instituiman1festarem
a
própria ções que, na medida em que opreferência. Esse poder con- peram, transformam politicadigno é o poder de punição.
mEmte a realidade,. inclusive a
realidade mais viva e mais
Se tenho c~ndiç:ões de punir, palpitante que é a da · consaquele que está sujeito a pu- ciência social.
ni _ção· .- abj:lndona as SUas preferências e 'adota as mi.nhas.
Se eles têm o poder de intropara evitar sofrimento.
jetar consciêMcia, eles têm o
poder de eliminar a consciên0 segundo . tipo de poder e o c i a soei a 1 e co 1oca: r
como
compensatório, que é a subm1s- consciência social ··a consciên-são mediante a oferta de pre- cia deles.
miação positiva. Transformo a
incljnação Qo outro porque lhe
É-I'(U.Jito simples! Não plç~ci'sa
faço uma oferenda tentadora.
mqs, e até não devemos, colocar técnicos em comun.i cação
Mas existe o poder comd1cio--~socia1 e em mi-dia, salvo sobre
nado, que é o que me interessa um determinado aspecto.
Ele
nessa questão, que consiste na tem que ser técnico em comunisubmissão obtida por persuasão cação social na especialidade
e educação, instrumentos capa- filosófico-moral: ele tem que
zes de mudar a crenÇa.
ser t'écni co em comuni caç:ão social na especialidade sociolóNo poder cond1Qno, submeto-me gica; ele tem que se~ técnico
consciente da m1nha submissão;-·-em comunicação social na espe-

A democracia seria impossível
se não houvesse essa interrelação, essa· coordenação entre os Poderes. de tal
forma
que um ê o limite e a resistência em reJação _ ao outro.
Mas o poder_ da midia nacional
é um poder disCricionár-io, V.
Ex 4 s nãp têm a menor condição
de resistir, de mudar os efe.itos d_ele. Digo discr.icionário,
inclusive, no sentido jurídico
do_ conceito; poder cujos atos
são irreversíveis"; não há como
recorrer dos ates da _mídia,
porque .. um di scurs i nho do Senador
Bisol, neste plenár.ío,
contra uma pequena
notfcia
falsa ou verdadeira da midia
não significa
a0so1utamente
nada, salvo se. em tamanho, a
formiga é tão significativa
~uanto o elefante.
o
poder
de
trabalhar o
imaginário colativo tem muito
de
demoníaco,
isto é, de
mágico. Essa discricfonariedade, demohíaca, pelo que diz a
Constituição, tem que acabar.
01.,1 este Pais é Constitucional,
e vamos· acabar com o único pod~r
discric)onârio desta Naçao, ou vamos trazer, como
quer o substitutivo, os próprios
dono_s
do
poder
discricionário como conselheiros desta Casa! Vexame Que não
suportarei! Humilhação que uma
pessoa de mínima dignidade não
tem como agOentar, salvo se
flexionar os seus joelhos e
pe~ir
proteção às div1ndades
de sua crença! Pelo amor de
Deus, nobre Senador Edison Lobão, retire esse substitutivo!
Karl Marx, que nunca usou a
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Será que·vamos votar.um subSpalavra alienação,
chamaria
percentuais
estabelecidos
isso de alienação! Esse subs- -titutivo para formar um Conseem lei;
titutivo está vendendo a alma lho
de Comunicação Social.
deste Senado! Está vendendo a conse.lho sobre o que está a--IV - respeito aos va_lores
dignidade deste Senado! Mas contecendo culturalmente com a
éticos e sociais da pessoa
vamos trazer os donos das em- Comunicação Social e Sobre as
e da familia."
presas de comunicação de massa formas díabólicas_de inserção
como conse1he1ros que devem de consciência a1heia nos ouNão tenho tempo para entrar
lidar com conceitos de c~ltu tros, precisamente com as pes- -em de ta 1 hes, mas Chr i s topher
ra,
conceitos de moral, con- soas responsáveis pelo abuso? Larsch não é um religioso, não
ceitos de valores sociais? Mas
é um puritano; é um pensador;
que Casa é esta?! Por favor,
Será que vamos fazer um con- -e ele mostra aqui que a civisenador Edison Lobão, retire selho de técn1cos quando pre- lização moderna transformou a
esse substitutivo!
cisamos de fllósofos morais?
TV
numa
espécie
de by
Vejam,
os Sr-s. Senadores. a
midia é o maior agente politico -do Brasil.
a mídia eleQe
presidente da República,·a m1dia elege senadores. a midia
impede a normal eleição de senadores,
de deputados fede-rais, estaduais,
de vereadores;
a mídia brinca conosco,
às vezes sub-repticiamente, às
vezes manifestamente, mas sem--pre subliminarmente.
Estou assistindo o trabaiho
do nobre Senador Nelson Wedekin, meu amigo, no qual S. Ex~
investe contra as pesquisas,
h·oj e. Há cerca de 20, 25 anos,
nos_ Estados Unidos, um sujeito
chamado Christopher Larsch_es- creveu o seguinte:
"A tecnologia mais avançada compreende delibera~
damente um sistema unilatera 1
de
gestão
e
comunicação."
"Concentra o central e político e económico ~·_e,
cada vez mais, o controle
cu 1 tu r a 1 ---·nas mãos de uma
elite de planificadores de
corporações, analistas de
mercado
e
engenheiros
sociais" justamente as
figuras relacionadas pelo
substitutivo.
"Acolhe
a
entrada." -por que não di2.er o input - e a
"real 1-mentação"
( f-eedback) populares somente na
forma de caixas de sugestões, pesquisas de mercado
e
enquetes
de opinião
pública. Assim, a tecnoloQia passa a servir como um
1nstrumento
efetivo
de
controle social - no caso
dos me i os de com_un i cação
de massa, interferindo. no
processo ele i toral 11 ~é- um
americano que está falando
- "através das pesquisas
de opinião.
que a~udam.a
formar a opinião ma1s q~e
a regi-strá-la, ao reservar
aos próprios meios de comunicação o 11 - sagrado ~direito de sélecionar
os
líderes
po1ft1cos
e
'porta-vozes' e ao apresentar a escolha de líderes e partidos como uma
escolha
entre
bens de
consumo."

sftter. Todos--se

1 iberam

dos

será que vamOs fazer um con- filhos, pela televisão, porque
selho de pesquisadores de opi- cri_ança é fogo.
_
_ _
nfão e de donos da discricionariedade da formação de crenNão sou moralista; tenho uma
ças
culturais, políticas, mo- -certa repugnãnci a pelo morarais e filosóficas?
lismo,
mas não posso conceber
que aquelas coisas que me seSe este Senado está prectsan- duzem e estimulam os meus imdo de conselho desse tipo de pu-1 sos sexuais possam ser prepessoa,
embora nada tenha mo- senciadas
e convividas por
ralmente a
_restrinQir-lhes, crianças, não pe-lo fato de seentão esta Constituição aqui rem crianças, mas pelo fato de
não tem sentido, isto aqui não que não estão no es.tág i o de
tem sentido!
desenvolvimento psfquico que
lhes permita compreendér.o que
estão vendo.
··
Ve~ám o QUe-diZ:~ art,_221:

Essa
·é a
contra-edltcação,
porque ins~re na consci8hcia
de uma criança - seu neto, -seu
filho -·uma coisa para mim bonita e.gostosa, mas a crianÇa
não está preparada.
não está
Nós estamos, segundo está es- psicologicamente
amadurecida
--cri-to aqui. carecendo de con-· para conviver com a cena.
Ela
selheiros de princfpios. Está não consegue compreender como
escrito aqui, o conselho tem o pai chega a
ficar vesgo· e
que ser formado por conselhei--·ela não sente bem o que es~á
ros
capazes
de
trabalhar acontecendo. (Risos.)
princípios.
Sr. Presidente.. Sr-s. SenadoE quais são esses princípios: res, deixem para lá o aconselhamento técnico:
esta é uma
"I -preferência a fina- casa que trabalha com valores
morais,
com
valores
culturais.
l idades educativas •.. ·-"
A nossa preocupação não é que
Nosso problema não é aumentar c9n~inue ou não $ comunicação
a produtividade nem o lucro, é de massa, a nossa preocupaçao,
ava 1 i ar se os noss·os me i os de como representante da sociedacomunicação estão cumprindo ou de, é que queremos saber o que
-não com a finalidade educativa chega aos o 1 hos_ e aos ou v 1 dos,
que definimos como imanente da à a 1 ma e ao setít-1 do humano de
netos
e de nossos
Comunicação -Social. E. vejam: nossos
filhos. É de conselheiros de
c ___ "I
-preferência a fina- -qual idade filosófica, de qua-lidades educativas, artis- -lidade científica, de qualidaticas, culturais e informa- de rnora1, de qualidade cultu-tivas;
ral Que precisamos. Qye cof.sa
é essa? Que conse1 ho e esse?
II -promoção da cultura
Nobre Senador Ronan Tito, V.
nacional e regional e ... "
Ex~
precisa
desses
A_ formação das grj:!ndes cadei- conselheiros? Alguém aqui preas é um problema de desnutri- cisa desses conselheiros? Vação das culturas regionais do mos assumi r o que nós somos?
Brasil. o Brasil
está -cultu- --Fazemos
as
co 1sas
subra 1 mente 'se empobrecendo, por- repticiamente,
trabalhando em
que a formação económica das favor de interesse?
grandes cadeias está eliminando, por inanição,
a cultura
O Sr. Meira Fflho - Permiteme v. Exa um aparte?
reg 1!?na 1 . _ "A~prodüção e a- programãção das emissoras de rádio
-e--- te 1 ev i são a tenderão aos
seguintes princípios .. "

I:r-------:· .. estlmulo à produ·ção independente gue obj eti v e s·ca di vu 1 gaçao;
III
regi ona 1 i zação da
produção cultural. artística e Jornalística, conforme

O SR. PAULO BISOL- Pois não.
O Sr. ·Meira Filho- Senador
Paulo Bisol, não vou discutir
com V. Ex~ porque. como homem
de comunicação,· estou recebendo,
através de sua fala, uma
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au)_a. como·- nunca reCebi. Trabalho no rádio há 40 e·me preocupa _imensamente a
situação
desmoralizante em que estão os·
me i os ' ~de_
comun i ê:ação

Sr~- S~Dadores, depo1s da bela
intervenção do Séiiador José
Paulo B1sol, serja até uma temeridade da minha· parte támbém
disc~tir a questão.
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3
votos,
mais um voto do representante do Ministério das

Com1.,1n i caç:ões·- e mais um voto do

re~resentante da indústria nacional -de equipamentos p~ra
atualmente. O discurso de V.
radiodifusão? Porque está liExAme sensib11izou.
v. Ex 4
Mas me pergunto: a quem inte- -gado exatamente ao setor que
acaba
de
dizer.
"vamos ressa a composição do Cohse1ho vai comprar esse equipamento
assumi r". Aprendi do meu avó de Comunicação Socja1? Inte- que eles fabricam. Então, teuma
frase
de
que
nunca ressa primacialmente, à sacie---mos seis conselheiros que são
esqueço:
"Quem não
assume, dade brasileira, tanto é que, marcadamente
ligados a esses
some".
Então~ o Senado ou aspor SI,JQestões, por várias pon- grupos que hoje con:trolam os
sume ou some.
O~rações,
adotou-se no texto _meios de rádio e televisão no
"const i tu c i ona 1 a necessidade Bras í 1 . Somente f 1 car íamos com
O SR. PAULO BISOL - Muito o- de se criar esse conselho para três, e assim mesmo extremabrigado pelo aparte que enri- asses~orar
o
Congresso mente duvidosos.
quece o meu p~onunc1amento.
-Naci anal.
Portanto, diria que o substiEm algum luga~.
eu li que
Do ponto de vista eminente- tutivo do Senador Edison Lobão
todo comunicador de valor sabe mente r:>ragmático, a quem inte- é,-- do ponto de vista formal,
mais do que diz, mas quer sem- ressa o substitutivo do Sena- mais bem composto; -do ponto de
pre mais do que sabe e é bom aor:
-- Edison
Lobão, data _vistª substancial, não há dúpensa~ nisso.
~vefiia,
o -projeto originário vida- nenhuma de que o projeto
do Senador Pompeu de Sousa?
do Senador Pompeu de Sousa aVou repet i_f,
para resumi r:
tinge essa expectativa que toprecisamos de um Conselho de
O -projeto do Senador Pompeu dos desejamos.
pessoas
capacitadas de Sousa preconiza a .existênfilosófico-morall'ilente,
que cia de um Conselho de Comuni--- Sabemos,
Srs. Senadores, que
saibam o que é moral, que sai- cação Social com 19 membros, a mídia eletrõnica, de que se
bam como se estrutura a moral dentre os quais,
5 oriundos falou aqui, ou transforma alnuma sociedade,
que saibam o dos empregado~es, 5 dos traba- guém em herói quando quer,
o_u
que é desenvolver uma cons- ]h~dores,
7 entre profissio- o-- -Jeva, sem dúvida nenhuma, a
ciênc1a independente e o que é' nais e pessoas àe exp~essão ser o matar de todos os vilões
matar uma consc1ência pela 1n- _popular e mais 2 de segmentos brasileiros._ Temos um exemplo
t~ojeção
de outra consciência universitários. Portanto, é um nítido no Brasil:
~té
ce~to
nela ou no lugar dela;
preci- Conselho Que-procura abranger momento,
o DeputadO Ib~ahim
samos de conselheiros que co- o que existe de mais represen- Abi-Ackel, então Ministro da
nheçam sacio 1 ogi a, i nc 1 us i v e a ta ti v o _
em
termos
de Justiça, era alguém confiável,
sociologia política; precisa- comunidade ..
inclusive para esse sistern~:
mos ce pessoas que conheçam
no instante em que ele passou
psico_logia na especial idade da
Agor~. vejamos o que expressa
a não ser mais uma pessoa que
comunicação;
precisamos
dé o projeto:substitutivo: 3 __ re- merecesse -_confiança, aí, sim,
pessoas que conheçam educação, p~esentantes
de
empresas foi o maior vilão de toda a
sobretudo a educação que a Co-- concessionárias dê serviços _de História brasileira.
municação social faz, mas não radiodifusão sonora ou de sons
precisamos de empresários, nem e imagens - então, aqui já tesequer de simples jornalistas mos ~ rep~esentantes, e são 3
-Ou a 1quer um de nós aqui , se
ou
apresentadores
de represeh~antes dos grupos das merecer a atenção da televitelevisão. Oueremos·acabar com emQresas gue controlam os mei- são,
poderá_ ser transformado
a discriciona_riedade do poder os _dé comUnicação no Brasil. em alguém extremamente salude comunicação; queremos que o Em . segui da,
Uf!l répre·sentante tar,
dentro do traba 1 ho que_
Senado funcione em cima da co- da _categoria profissional dos efetuamos,
como
podemo-nos
municação de _massa, ·como forma raõ_ialistas,
outro dos artis- 1;ransformar no indivíduo o.u
de controle democrático para tas_e outro de um jornalista alguém completamente rejeitapreservação dos nossos valores especializado em radiodifusão. do, -algum-ser que mereça todo
fundamentais e para capacitar Esses t~ês, em virtude de suas o tipo de recriminaçao por
esta desgraçada Nação a criar próprias ligações com a midia parte da comunidade.
eletrõnica, enfim, com o jornovos valores.
nal i sino, geram alguma-s suspeiflor_tanto, a questão do ConseEm suma,
precisamos de uma tas par'ª- nós. Depois·,
um re- lho_é extremamente importante.
comunicação social_q~e faça a presentante dos engenheiros de O pi"'oj eti:Y do_ Senador Pompeu de
i ntegraçao na c i ona 1 . -'f6leytsão, quer dizer. um téc- Sousa dispõe que os represennico especialista em televi- tante_s serão escol h idos pelo
Era o que tinha a dizer. Sr.. - s_ê._o, que deve ser, presumi ve l- Congresso Nacional: o substiPresidente.
(Muito
bem! mente,
quase que certamente, tutivo do Senador Ediso.n Lobão
Pa~màs.)
um empre!gãdo _de a·l guém que es- dispõe que quem vai escolher é
tejá ligado a um grupo de te- o Presidente do Senado e o
Durante o discurso do Sr.
JeV i são: un_1- ~_apresentante_ do Presidente da Câmara.
José
Paulo Biso/,
q .Sr. M1nls~ér19 das
Comunicações;
Iramsarafva,
1Q V1ce- um representante da
i~dústria
Ora.
sabémos que quando as
Presidente, defxa a cadefra naCional
d_e equipamentos para pessoas isoladamente, potestada presidência, que é ocu- rad f od.i fusão.
__ _
tfvamente,
escolhem os nomes,
pada pelo 51'. Antonio Luiz
esses nomes são passíveis da
Maya,
Suplente
de
Ora, se cons-1 derarmos que es- sua influência, são pessoas
Secret~1'ió.
- s_e:;:; três, 1 i gados a esses pro-- ligadas a elas. Agora,
quando
fi ss 1 ona is,
s_erão pessoas i- há um universo. para maior
o-- SR. -PRES-IDENTE (Antôrr'io s-e-ntas-,-- temos aqui um--- '®an-t 1- e!iseussãe, -é-mais chegar, pelo
Lui2 Maya)
Para discutir, _tat_iv,o. mais do que claro, que menos, a um acerto. E é exataconcedo a palavra ao nobre Se- expressa a prepOnderância dos mente o que o projeto do Senanador- Mauricio Cor_rêa.
, _grupos 11gãdos à televisão e dor Pompeu de Sousa prevê.
ao rádio. Por quê?
O SR. MAURÍCIO CORR~A (PDT Achava eu - porque há u_ma eDF. Para discutir. Sem revisão
Porque
três representantes menda do Senador José Fogaça do o~ador.)- Sr. Presidente, das empresas concessionárias, que, se houvesse condições ate

e
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de um aperfeiçoamento,
prudente.

seria

Introduzimos na Constituição,
na parte relativa ao Poder
Judiciário, uma forma que amplia, democraticamente, apresença

do-

representante elas---

sista nos diversos tribunais e
até nas .Junta!;i de Conciliação
e Julgamento. E o art. 111 que
determina isso. Porque antigamente o sistema era outro. Hoje, para se escolher o repre-sentante de uma categoria ou
econõmica ou de empregados,
essa escolha é feita através
das confederações. Portanto,
há
uma
triagem
mais
democrática.
Queremos dizer
que a televisão, hoje, não é
algo que deve estar ligado apenas ao estamento da vida politica brasileira, da sociedade
como
um
todo. -- Pelo
contrário, a televisão exerce
papel tão importante que os
seus
assuntos, as matérias
pertinentes a e 1 a,
tanto ao
rádio como à televisão, tudo
isso deve ser decidido pela
comunidade brasileira, porque
os seus reflexos vão exatamente
recair sobre toda essa
comuni dade. Dai por· que, quanto maior for a amplitude para
a escolha desse conselho melhor será.
A
razão,- portanto,--- está, a
meu ver, com o Senador Pompeu
de Sousa. o subst i tut f"vo sõ
interessa aos ·donos de rádio e
televisão, não interessa à sociedade
brasileira,
porque
esse conselho vai exatamente
·permitir aquilo que queremos
não continue, que é exatamente
o sistema
·que
vem
sendo
adotado.

Temos votado aqui, no Senado,
reiteradamente. concessões de
rádio e televisão, p~orroga
ções de concessões sem
nenhum
cr1tér1o, porque até agora, na
verdade, o artigo constitucio-nal não está sendo cumprido,
porque não temos um órgão de
assessoria capaz de nos or1entar, para evitar o que aconteceu na Sahia, quando o sr. An~
tônio Carlos Magalhães distribuiu rádios e televisões aos
seus
amigos,
para
impedir. data venta, o que ocorreu em muitos
governos:
comprar consciências de parlamentares para votar segundo as
suas convicções de_ i O"teresse
fisiológico, e não -votar néssa
abrangência de defender o ouvinte; de defender o telespectador brasileiro. o Conselho
de Comunicação Social tem esse
conce·i to, exatamente· dar maior
amplitude ao
exercfcio
da
ci.dadania. Por ser a televisão
algo de extrema imoportãncia,
ela deve ser concedida, no que
tange ao direito de ter ou não
ter, de se prorrogar ou não se
prorrogar, e esse direito deve
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porque vê nele exatamente uma
maneira de se tentar equacionar toda essa corrupção, ·toda
essa passividaOe. essa licenciosidade com que têm sido da-·
das essas concessões-ãs diversas empresas interessadas no
Bras i 1.

O projeto do Senadõr-PompeU
de Sousa, portanto, está acima
do substitutivo, porque este,
com o maior respeito ao Sena-dor Edison Lobão, é um substitutivo -das empresas de rádio e
televisão. porque a maioria
Era o que t-f nha a dízer; Sr.
_
dos componentes vai votar a Presiden:te. (Mui to l_?eml)
favor desse sistema aí existente, enquanto que o outro
o Sr. Marcondes Gadelha - sr.
pertence à comunidade brasi- Presidente, peço_ a
palavra
1eira, e vã i votar, ou vai -as- pela ordem.
sessorar, ou vai sugerir uma
O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
melhor forma de
equacionar
esse drama que vivemos. Daf a Luiz Ma~a) - Concedo a palavra
razão pela qual traduzo, penso a V. Ex
eu, o_ sentimento do Senador
José Paulo Bisol num aspecto
O SR. MARCONDES GADELHA ( P F L
mais concreto, mais pragmático - PB. Pela ordem. Sem revisão
que é o de definir o seguinte: do orador.)- Sr. Presidente,
o- substitutivo é das emPresas estou surpreso com a veemência
de rádio e televisão- com o com que tem sido verberadQ o
maior respeito, repito, está SubstitUtivo Edison Lobão a
sendo do maior interesse das este projeto de 1ei do Senado·.
empresas de rádio e televisão,
pois os seuS" compohentes já
Acusa-se o substitutivo de
integram esses estamentos, e ser
um
instrumento
dos
estão ligados exatamente a es- empresários do setor, com base
ses setores,_ enquanto que_o tão-somente na composição do
projeto do Senador Pompeu de Conselho.
Sousa é abrangente, é da soc i edade bras i 1 eira.
Estive lendo, de boa-fé, os
dois textos e, a rigor, não
Daf por que. Srs. Senadores, encontrei
__diferença
mui to
sé .. houver possibi 1 idade técnisubstancial no que d1z respeica de introduzirmos exatamente to a essa __ com_pos i çã_o..:.
esse princí_pio ..... e af cha-maria
a ____ ate,nção di;!__ S€friãdor J.QSé ·FoO S.e:11~dor ~di.s.on' Lobã_O -r..êd0.gaça, ·~ue sempre tem 1 uci dez z1 u a· nUmer"'o das· ·ccrnse_l hei _r:Os,
para redigi r text_os com pro- de 19 para 9, e: .fe.z: i.nt-egrãr o
pr i ed~:fde ·, como ninguém aqui - _Conselho por 3 membros, 3 ree comRormos um art 1 go, para presentantes
de . ·erripresas
ver se- pOderíam-os aprovei ta r concess_i onár i as_ :de serv_i_ços de
exatamente aquele princfpio já rádi adi fusão sônar·a -·ou_ ·de· scinS
adotado
na
Justiça
do e imagens.
Trabalho. Como é que-se Cólo·-Em-_ Seglrida·, Sü9ere ã"" {ridi-Cacc;4_:_ c-omCí-se elege {Jm representante da comunidade brasileira ção de representantes de di-para _o TribUnal Superiõ_r ·-do ve_rsas ca_tegori as prof i ss i aTrabalho ou para um Tribunal nais, de representante_s do Mi-Regional do Trabalho? Da se- nistério -das comunicaçQes.. ~ da
guinte mane1ra: o Tribunal en- fnd(Js~r::f~ riacio_nal_ d_e_ --·~qUipa
ca_mi nha ao Pres-idente da Repú- fT!entos para radi ~'!i fusão.
bl-íca 1 istas trípl ices, obser:o projeto -do- semldor P_ompeu
vando; quanto às vagas destinadas· aos advogados e aos mem- de Sousa .mã.nt8m_, mafs f?U · rne:...
bros do Ministério Público, o nos, a mesma propqrçao, uma
d 1sposto· no art. 94. E, para campos i ção asseme 1 hada. . Faz
as de classistas, o resultado integrar o_Conse1ho pe1o. menos
ae indicação do colégio elei- cinco representantes de ent1~
toral·, integrado pelas direto-- dades empresariais . . :Quer dir i as das Confed·erações Na c i o- zer_, -tanto no _ .Sl.msti 'tSJtiyo
na is
der - Th)ba 1hadores ___ ou como no_ projeto os empresari·os
Empregadores. E uma forma mai~ participam, mí.iloritar1amente,
democrátiCa, porque se os no- da
composição. ·A. Oif~rença
mes vierem aqui e forem apre- está em que_ no .Proj e "to ·Pompeu
sentados para nós, evidente- de Sousa os' repf-eSeritáhteh~ ·das
mente q_1.,1e faremos Q possível. empresas são pouc.o rnenos· de
·para escolher o melhor. Mas, uma quarta part·e.
se o processo de democrat i_zação- se iniciar lá na base, teo Sr. Pompeu de Sousa - E são
remos, seguramente, uma indi- escolhidos pelo. Congresso, , e
cação mais purificada, que, não
indicados. pe-la criação
representa mais esse setor que automática.
queremos abran~er, que é a coO SR. ·MARCONDES GADELHA - ~á
munidade como um todo.
chego 1á, nobre Senador,_
Encerrando, Sr. Presidente, a
posição que o PDT assume é eNo sUbstitutivo Edison Lobão
xatamente favoráve1 ao projeto os empresários representam umâ
do Senador Pompeu de Sous·a, terça parte. Entre uma terça
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agência da sociedade, uma vez •ria,
porque não const1t~em a
que esse conselho é apenas um maioria da sociedade brasi.leior~ão auxiliar, opinativo, que
ra,
2ue tem uma ética- veja
em1te um parecer que, em últ1- V. Ex ~_que não sei qual
é.
cunstância, minoritárias den- ma __ análise, será objeto de a- Não sei nem me interessa saber
tro da composição do COnselho, PreCiãção e de deliberação su- neste momento,· Porque ·não gosperior do Congresso Nacional. taria de que nesse cOnselho
Em seguida.•
Sr. Presidente,
prédominasse uma visão ética
contesta-se a capacidade de
O SR. ~osé Fogaça- Permite- dos sábios, dos detentores da
formulação ética dos represen- me V. Ex~ um aparte?
verdade. Há uma ética dos potantes, tal como proposto pelo
bres, diferentes da dos ricos,
Senador Edi son Lobão.
- - -- -0--SR.
MARCONDES GADELHA
que é outra coisa. A ética Qos
Ouço v. exa com prazer.
professores universitários nem
Não Sei porque haveria de fasempre é a mesma que predomina
O Sr. José-Fogaça-- Nobre· se- no meio_ soc1a1 mehos culto ou
lecer capacidade de formulação
ética a representantes das di- nador Marcondes Gadelha, creio menos informado. Não
possO
versas categorias profissio- que V. Ex~ não estava na ses- quere~ que a visão ou os panais ligadas ao setor~
são de onte.m qvªndo 1 ogramós drões éticos de alguém que tediscuti r,
apro_fundadamente, nha uma formação artística em
Em que um jornalista difere esse projeto de
lei. Quero nível internacional .• ou reprede um professor universitário, crer qUe V. ExA não presenciou sente a dos artistas brasileina competência ou na capacida- a intervenção que fiz e a pro- ros, sejam ~s mesmos de uma
de, para apresentar sugestões posta que aditei ao.projeto, dona de casa de Taubaté. Não
que estejam em consonância com no sentido de alterar a compo- são. Há uma visão ética relios valores, com as e~pectati sição do conselho, apresentada giosa dos católicos e bá -outra
vas e com as perspectivas da pele Senador Pompeu de Sousa - dos luteranos, ou_ 9os_ protessociedade brasileira?
aliás. proposta aceita, acata- tantes, ou até mesmo das relida pelo autor do proj_eto, e giões espiritualistas. PortanNão sei em que representantes que
também recebeu parecer to,
quero que esse amálgama
dos segmentos populares possam favorável do Relator,
Senador riquíssimo, que_tem um denomiser diferentes de rep~esentan Cid Sabófa de Carvalho. Dizia nador,
se expresse amplamente
tes do setor em?resar1al
no eu, ao argumentar em torno da nesse c_onse 1 ho. Não QLjero um
que diz respeito a formulação. minha__ proposta que, de fato, o conselho de sábios nem um çon~
Conselho de Comunicação Social se1ho d~ donos de rá01q e teA ética, Sr. Presidente, é não pode expressar a v1são do levisão,_ e .sim um conselho que
uma parte da metafisica e não setor de comunicações do Pafs, ~apresente toda essa multic~o
é propriedade de nenhuma clas- sequer a-visão dos jornalistas mia das sociedade brasileira,
se ou de nenhum~ categoria e dos empregados dos meios de um conselho que
represente
social.
Não vejo por que-se comunicação. ~sse Conselho tem toda essa gama enorme, difeestabelecer
esta que expressar a visão da so- renciada, de padrões .de comdiscriminação.
Por que deter- ciedade bra~ileira, da socie- portamento - e de visões do
minados segmentos sociais têm dade civil. E ela que ~ecebe o mundo. Por isso. na minha promaior capacitação do ponto de impacto e o efeito dos meio$ posta_ não r;-eduzi o núme~o d_e
vista filosófico ou maior ca- de cOmunicação de massa.
E representantes. Dezanove ainda
pacidade
de apresentar uma verdade, é preciso que no in- é pouco para que possamos ter
programação ou de opinar sõbre ter·; pr .desse conse1 ho os me i os ~Jm espe1hc __ amplo ~_rE_!presenta
os desideratos.
os objetivos de comunicação tenham voz e t1vo dos mais variados sentido s~tor de Comunicação Social vez, isto ê,
seJam ouvidos. mentos e concepções de mundo e
neste País, de uma forma mais tenham direito a opinião e a de comportamentos que grassam
aprimorada
do
que
outro voto, porque eles darão o cu- em nossa_ sociedade. Fiquei
no
segmento?
nho da info~mação técnica, vão número proposto pelo Senador
expressar os interesses
do Pompeu
de
Sousa,
apenas
Mui tas vezes patrõe_s e reduzindo-o ae cinco para três
Vejo
nestas considerações. setor_.
Sr.
Presidente, algo que é empregados Oo -setór de comuni- empresários, e de cinco para
condenado pela própria Consti- cação vão entrar em coMflito. t~ês empregados ·cta área de
no
tuição deste País,
que é a Outras, ent~arão em acordo. Há comunicação. De modo que,
discriminação entre categorias muitas Situações em que os in- meu entender, com seis represociais ou objeções que são, teresses dos jornalistas em- sentantes do setor de comunina verdade, preconceituosas. E pregados e do progrietário de cação, !!Stamos bem. E 1es darão
todo o preconceito, em última meios de comunicaçao são inte- a opinião técnica e a visão
defenderão
os
análise, explícita ou implici- resses absolutamente contradi- corporativa,
tamente é condenado pe1o texto tórios; há outras em que essés seus interesses. mas não terão
da nossa Carta Magna.
interesses
são comuns.
Nem e nem podem ter a maio~ia,
sempre os interesses comuns de pela razão simples, pura e caFinalmente. sr.
Presidente, jornalistas e patr'ões. de em- bal, de que eles não são a
outra objeção, que a indicação presas de comunicação são .ne- maio~ia
da
sociedade
ê
feita.
pelo
Congresso cessariamente
os interesses brasileira. Caberá ao CongresNacional. E preciso convir que que· permeiam o conjunto da so, c_omo _representante do povo
o Senador Edison Lobão subor- sociedade.
Logo, v. ExA há de brasilei_ro,
d~s1gnar,
da madinou todas as ações desse convir cofuiQO duas
coisas: neira ma1s democratica possíConselho à superior decisão do primeiro,
e necessá~io que vel, representantes de categoCongresso Nacionál. Creio que nesse conse1ho àe Comunicação rias diversas que possam reé isto o que importa. O que Socia1 haja representantes do p~esentar esse universo rico e
importa é que da deliberação, setor, ou seja, empresários de multicolorido do ponto de visdas opini5es desse Conselho comunicaçã9 e representantes ta social, ético e humano que
cabe sempre ·um comando maior dos artistas. dos jornalistas. é a sociedade brasileira. Se o
te~emos chegado
do Congresso Nacional, Que é o dOS engenheiros. dos técniéos, conseguirmos,
verdadeiro representante
da enfim,
toda essa Composição àquilo que entendemos ser a
sociedade brasileira.
que expressa a gama que inte- melhor
proposta,
a melhor
Senador
gra o setor de comunicações do fórmula, Daf porque,
Em segundo lugar, se é Marcondes Gade 1 ha, ·ao argO i r.
Sr. Presidente, não faz dife- País.
rença o fato de que seja a in- necessário que haja esses re- V. Exa está, de uma fo~ma ou
dicação de parte do congresso presentantes,
é
necessário de outra, concordando.com essa
Nacional ou oriunda de outra também que não sejam a maio- tese. v. Ex 4 está defendendo
p~rte,

vejo- diferença muito signifi-

cativa, desde que essas proporções sãci, em qualquer cir-
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não seria eu aqut
a e~guer
qualquer
suspicác1a · Sobre
qualquer categoria sOcial
na
do setor de comunicação. E sua c_apac i. da de _de apresentar
preciso que haja uma predomi- propostas que sejam eticamente
nância da sociedade cfvfl bra- açeitáveispelo
Congresso
sileira,
na sua riqueza, na Nacional. De qualquer forma,
sua multiplicidade, ·na sua
i- há um crivo superior,
o do
mensa variedade, na sua imensa Congresso Na c i_ '?na 1 .
versatilidade,
e
também,
na
sua imensa subjetividade. PorPenso_, q1..1e _o·- ,Senac;lor Edison
que, se esse é um conselho que Lobão. ao reduzir ó número de
vat orientar, sugerir, propor conselheiros, teVe pór objetiao Congresso Nacional, ele não vo apenas dar mais eficácia,
pode estar submetido, é evi- dar mais celeridade. dar mais
· a
esse
dente,
estritamente à visão furiCl o na 1 i dad9
estreita de nenhuma categoria Conselho.
OS conselhos mais
profissional. Não pode
ser eficientes deste Pals não são
corporativista e também não muito numerosos e 1idàm Com
pode
ser
o
''Canse 1 ho
dos objetos extremamente importanSábios e dos Doutos". Tem que 'fês7 _tão . i rilp_ortantes ou mã is
ser um conselho da sociedádé importantês-ao que a-comunicabrasileira.
ção social. O Trfbunal de Júri, Sr. Presidente, não tem 19
O SR. · MARCONDES
GADELHA membros, e lida com a liberda- Nobre Senador José FogaÇa. ae-oo cidadão; os Tribunais de
temo que nest~_discussão sobre Conta, os_ Tribunais de Justiça
comunicação social
estejamos, e
as Câmaras que deliberam
em verdade,
sintonizando
também- não "têm 19 membros_.
nais diferentes.
De· -modo ~eral, Sr. PresidenInsfStem. por exemplo, o Sé.;. te, esses orgãos não têm camnadar José Paulo Biso1, o Se- po~ i ções · _ _mui to_ numer;osas e
nador Mauricio Corrêa e, de quero crer que nao esta exatacerta forma. V. Ex~. e o autor mente na multiplicidade.
na
da proposta, Senador Pompeu de proliferação, na grande quanSousa, em oue haia determinada tidade de conselheiros, a capadronização
etica - nes$e Ràcidade ~e se chegár à verdaConselho.
de ou ~o 9ue~ iMter~~sa.
um substitutivo, mas não está
discordando da tese de que é
preciso haver representant~~

ca-

o que quero dizer, nobre Se- Por q~e insisto nesse p~nto?
nador José Fogaça, é que isso
Em última análise, a decisão
não tem nenhuma i mport-ânc f a,
porque a ética que vai
p~eva
desse número reduZido de_ pesquer ___ sejam 9 ou-- 19,
lecer,
a ética que vai sobre- soas,
pairar e essas discussões to- haverá de pe.Ssar. pelõ crh'o-de
das não serâ, evidentemente, a mais de ·soo cidadãos quereética do Conselho, e simL a do presentãm a SOciedade.
Há um
Congresso Nacionial.
Nao é a Conselho muito maior que va1
ética dos setores populares exàminar e deliberar
sobre
nem a dos setores empresari- -es-se aSSUntO.
Não é o f\úmero
ais, não é ética da dona-de- Que var aar-~cexação, que- dará
casa nem a ética do engenheiro a perfêição, no que concerne à
de telecomunicações. A ética ·coJ!lunicação soci;;I1 no País.
que deverá prevalecer nas decisões desse Conselho é a étiOest·a- form~, Sr. Presi c:lehte,
ca do Congresso Nacional. NóS qUero- crer Que-eStamo-nos peré que somos os representantes dendo-um pouco num preciosismo
da sociedade brasileira, n6s-é que não se justifica,
se se
que somos os representantes_do reêonheCé, ·- · como __ reconheCeu o
povo,
nós é que sabemos su- SenãdOf MauríCio Corr'êa, que __ o
postamente, o que convém à so- subs-ti-tutivo ··está maiS bt';!m
ciedade brasileira, o que in- corilposto, mas bem elab6rã_ào,
teressa, o que o povo espera sob o ponto de vista PrátiCo,
do seu sistema de comunicação funcional. Não creio devamos
ter qualquer receio de- acolhê_soei a 1.
lo, porque. em última anâllse~
ora,
ao colocarmos esse Con- ex1s~e~ uma sa~va9uarda maior,
selho como um_ monstro sagrado, que e a entidade a qual ·ele se
como uma entidade hierátic~ a reporta, à qual éle se refere:
cujas decisões o
Congresso O CQnQfeSSO N~~ional.
haverá de se submeter,- estamos
Sr.
Presidente,
sempre_t1ve
invertendo completamente a natureza das coisas. Esse Conse- uma preocupação, também extrelho é apenas para assésSorar o maaa~ - com a ascensão da mfdía
Congresso Nacional,
é apenas na-correlaÇão de forças dentro
para opinar. Dentro desse pon- da sociedade global, e não a- to de vista,
é interessante penas no nosSo país.
que esse Conselho esteja a~e
trechado i nte 1 actua 1 e tecn.;Hoje,
Sr.
Presidente,
essa
camente, e não apenas moral e corre1a9ão de·f~ças
mídia
eticamente. Mais ainda, nobre eletrOn1ca versus poder 1nstiSênãdor José Fogaça; evidente- tuciona1
favorece. evidentemente do ponto de vista moral mente.
a mídia eletrôniCa.
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Esta
éuniã
tendência
universal.
Quero crer que vai
acentuar-$e. Tudo· QUÉ( poderilos
fazer com relação a lsto é
constatar; não podemos estabelecer nenhuma valoração ética
a esse respeito. Nós representamos o-povo, somos o 1Mstrúmento
de
uma
derTlocr_aCi ~
representativa.
Nada
imp~9e
que a mfdia sinta~se com o direito de se julgar: ela'prôpria,
como representante de
uma
democracia supostamente
mais avançada. a que eles Chamam
' de
democracia
participativa.
Por quê? Porque, ao transmitir' um coinício· p·ara .5o_ !'nll
pêsSOas._ -gue se- -·real i7e ha
Praça da Se. em São Paulo,
a
mfd1a eJ§ltrôn~c~~9P_era ___ Q milagre de colocar ao milhões de
pessoas naquela praça. A mfQia
e1etrônica opera o milagre de
nos fazer retornar às· fontes
legítimas, às águas lustrais
de onde bro~ou a democracia.
Porque,
Sr.
Presidente; erà
assim que os gregos faziam
quando colocavam os seus cidadãos na ágora; a úniCã. mane-fra
de colocar os cid~dãos de um
paíS deste tamanho h~-ãgora,
na praça,
para,· democraticamente,
participar das 'decisõe-s, para Oe 1 i bera r com p 1 eno
conhecimento de causa e Votar
adequadamente,
é _attavês da
mfdia eletrOnica.
InfeliZmEmte;- _queiramos·-.
ou
não, uma vez -i nventadã,
tião
pode ·mais ser des1nVehtada.
Temos que tentar __ go~~~!1c~r
esse instrumento em favor aa
sociedade, em'"favo_r-(;ia "c1dádã~
nia, sem medo - comO hão devê~
mos ·ter medo da- vac·i na , como
não devemos ter medo da bombã
a tõm i ca., como· nã·o devemds ter
medo de quaisquer outros in~entos,que são
potencialmente
arma.--- ·net;ra'tfva,
quando feito
mau uso, por_ parte de
ir,d_tvlduoS ·ou das ·col-etivid~dr:l:s:
Sr.
Presidente-,-- tenho cpmó
parâmetro_ a sir_npl.ic-idade- _para
tomar a minha poSição. Considero·que· o substitutivo Slmpliflca, ·r-ãéiOnã1fZa, dâ"niais
ef j cáç1 a a es~~ t_rªba 1 ho de
asse~soramento
do Conselho_pe
C·or_nun 1 cac:;ão Soç i a 1 . em

termos- de'_ éQmposiÇão, não
diferença.
Também
do ponto de vista éti_cq. os
dois estão muito be:m r:-es~;~a1da
aos , mui to be_m escoradOs . E ,
se_ainda dúvida persistisse,
insís~1r1a
mais ainda neste
ponto. Sr. Presidente:_ o instrumento de decisão maior há
de ser semPre o congresso- Na~
cional
e não devemos encolher
diante dessa
responsabilidade.
.
vejo _muita

.

O

~R.

PR~SID~NTE

(AntOnio

Luiz Maya) -.continua em
cussão a matéria.
·

dis-.
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Uoão Menezes - Peço a

palavra, Sr. Presidente.

O
SR.
PRESIDENTE (AntOnio
Luiz -Maya) - Tem a palavra o
nobre Senador João Menezes. V.
Ex~ tem 5 minutos para
discutir a matéria.
O SR. ~OÃO MENEZES (PDC - PA.
Para discutir.)- Sr.
Presidente,

224

da

Srs. Senadores, o art.

seguinte:

Constituição

"Para

diz

o

os efeitos do dis-

posto neste
Congresso
i~stituirá,

xiliar.

o

capitulo,
o
Nacional
como 6rgão auConselho

-de

Comunicação Social, na forma da 1 e i . "

Em face deste dispositivo,
foi apresentado projeto Pelo
nobre senador Pompeu de Sousa,
com substitutivo dci -Senãctor
Edison Lobão.

Quer-me parecer, Sr. Presidente, que estamos criando um
senadinho, que vai atrapalhar
o
funci o11amento do·
senado.
Está-se criando aqui um conselho com 9 (nove) pessoas com 1
(um) suplente para cada uma. E
esse conselho vai. funcionar
administrativamente. ó substitutivo Edison loDão diz o que
o
canse 1 h o
disporá de um
secretário
executivo,
com
atribuições de suporte administrat1vo e
assessoramento
técnico. Diz_ Q __ p_flrágrafo único
do substitutivo:
"A Secreta r i a
Execut i vã
será
dirigida
por
um
secretário L T-OAS ...
Nomeado pelo Presidente
da Câmara dos Deputados e
do Senado Federa 1 , a·l ém de
outras atribuiç5es que se
dão a esse conse-1 ho.
Esse conselho, ao que parece,
vai estabelecer normas para o
trabalho dos Srs. Senadorés.·o
que é um absurdo. Por exemplo,
determina-se
nessas normas,
que ele ofereça subsídios ao
Congresso Nacio~el,
em suas
funções de de-tectar e d6nüf1ciar o descobrimento de dispositivos constitucionais exerci dos nos .ar,ts. 220 e 224.
Diz ainda:

parte da comunicação social,
s9bretudo a de ~ádio e televisao,
que-é Um pontO-fundamental, passa pela aprovação do
Congresso.
Para serem deferidos os canais de rádio
e
televisão
e para haver as
pror~-ogações de
concessão de
rádio e televisão, passam sob
a
visão do Congresso.
Esta
parte já está delimitada pela
Const i tu_lção. O que me- faz r e-_
cear.-- Côm- _isso,
é que vamos
cr-i ar om- conselho que- -irá atrapalhar a vida do Senado,
porque os processos irão ao
conse1 ho,
em __ 1 ugar qe 1 r-em à
comissão,
e vão ficar
por
1 á~"ãc:i--memcn·•i am, o_u vão esperar
que se reúnam esses 15, 17 ou
19
memb'rosl_ -~~ço1J:1idos entre
as classes as mais variadas.
Parece-m~ que essa composição
apresentada, não s6 no projeto
do Senador Pompeu de Sousa
ÇO"mo o süOSt i tut i vo do Senador
Edson Lobão,
está muito complexa e;
ao
mesmo
-temoo.
vazia. Caso poss f v e 1 , --como est~mos
no fim dos trabalhOs
desta -Legislatura no Senado
Fede-ral. seria mais interessan·te
qUe-r~. Se
adi asse -a
discussão deste assunto,
para
que a próxima composição do
Senado pudesse estudá-lo com
-m'àis profi'cfênCia e estabelecesse norma"S · no - sent·i do de
que:
cr"i"â.do o ·t:O'hse 1 ho. esse
só f_uncionasse quando convo-ca-do pelos Srs. Sehadobes, não
para impor condições,
ditar
normas,
pri ncíp_i os e reso·l u·ções para o_~enado-Federal.

;o:ssim,
Sr.
Presidente,
não
sei
se
regimentalmente
é
p_ossfvel
apresenta~ pedido de
adi amefft-õ tlã___ vot~:ção,
porque
se for,
gostaria de enviar à
Mesa esse peOido de ~díamento
pelo prazo de _c~nco_ di ~s.
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dos penúltimos oradores,
de
racionalidade de Mário Covas.
da
passionalidade
racionalíssima de José Paulo
Bisol, o assunto_ está liquidado,
Sr.
·PreSidente, -- Srs.
Senadores.

A única ê6isà que reSta esclarecer é uma frase do nosso
nobre Colega Mauricio Corrêa,
que disse ser o svbstitutivo
mais bem composto.-E um pequeno equívoco de S. ExA Na verdade,
o substitutivo-é detalhista,
porque dispõe sobre
maté~ia operacional, sobre mâtéria regulamentar. ~ foi isso
que,
no projeto original, eu
quis evitar, porque a Constituição assim o exige. Diz_que
"fica instituído" -está dito
literalmente
na forma do
art.--224 da Constituição,
que
estabelece deve sé-lo 11 na forma de 1 e i''. Então, ele apenas
dar
a
forma de lei
Rara
instituir. Iaso está não só na
emenda como --no próprio ârt.
11
1SI.:
fica
inst.ltuído"
repito~_

o nosso projeto original é,
pois, um projeto institucional: institui o conselho. Agora, detalhar o seu functonamento operacional. regulamentar cOnselhO, é obra de regulamento;
e sê nós o fizermos
na própria lei. cada vez que
quisermos fazer qualquer alteração, teremos que fazer outra
le1 para o Presidente da ~epú
bl ica vetar- ou não; quando- isso,--- na
verdade,
pertence,
constituciona~ltnente, i!l.- soberania do Congresso.

Então,
o que_ se ~retende é
que ele seja institu1do.
seja
composto~;
que ele se instale,
que ele nos asSessore, que assessore o Poder Legislativo
~af por diante.
Qualquer ato
O
SR.
PRESIDENTE (AntOnio regulamentar nascerá de decreLuiz Maya)
Nobre Senador to legisla~!Y_CJ.e, assim.t só o
João Menezes. como se encontra Congresso sera -soberano para
em reg i me de urgência o pre- decidir.
-sér'ltê-- pro"jet-o -de lei, não· há
mais a possibilidade de adiaNão quero falar mais,
Sr.
mento,-- razão pela qual está Presidente, pois deSejo que V.
indeferido o pedido informal E~~ submeta a votos, porque
de v. Ex .ii.
d~as
sessões
inteiras sobre
isso, só um pe~ueno projeto, é
o
SR.
Pompeu de Sousa - demais. (Muito bem!)
Concede-me·a palavra, ExA?

O

SR.

PRESIDENTE (Antônio

Luiz Maya) - Concedo a palavra
ao nobre Senador ,Po~p~u de
Sousa, autor da propos1çao.

"Auxiliar o Congresso Nacional na elaboração de atualização
da
legislação
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB complementar necessá~ia à _DF. Para discutir.)- s·r. F"_r;'e~lena
compreensão. sidente,
Srs. Senadores, apeaplicayão e cumprimento dOS nas para cumprir o que o predispos1tivos
constitucip- sidente ontem me impôs:
falar
nais de que se reveste a em
último
lugar.
Não
é
comunicação social ·e todos necessário, Sr.· Presidente. Eu
a~ueles dispositivos a
que não queria nem mais falar .. O
assunto -foi tão b.em debatido,
se refere."
tão bem esc1 a reei do-,
que não
ora,
hoje, por disposição dã há ·a- Que acre-scentar. Sobretuprópria
Constituição.
essa do depois dos últimos, isto é,'

O

SR.

PRESIDENTE (AntOnio

Luiz Mata) discussao.

Está encerrada

a

Sobr_e ·~ mesa,
requerimento
que sera lido pe1o Sr.
1~
Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO

NQ 486. DE 1990
Nos termos dos arts. 300·, i nciso XIII--e 31'1-,
item 3,
do
Reg-imento
Interno,
regueiro
preferência para votação do
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Projeto de Lei do Senado n~ 5,
de 1989, sobre o Substituivo,

Sala das Sessões, 6 de dezem-

bro de 1990. -~~ uamll 'Haddad Mauricio Corrêa- Ronan Tito-

Fernando Henrique Cardoso.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL CSeçl!o fl)
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE)
-Sr. Presidente, peço à Sancada do PFL vote "não", dando,
conseqüentemente,
preferência
ao substitutivo.

Os Srs. Senadores
votar. (Pausa.)

Sexta-feira 7
jé•podem

(Procede'-se à votação)

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG)
- Sr. Presidente, o PMDB ancaminha "sim", pela aprovação do
projeto.
--

A
propósito,
1embrar i a ao
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
Plenário que, o sUbstitutivo
já tem, até por força do próAlmir Gabriel - Aluízio Beprio Regimento,
preferência zerra - Amir Lando
Antônio
na tu r a 1 . Então, estamos com Maya
Chagas Rodrigues- F.
esse mecanismo tentando esta- Rollemberg --Fernando Cardoso
belecer aquilo que já é preIram Saraiva- Jamfl Haddad
ceito regimental, ou seja, dar - José Fogaça Jut-ahy Magapreferência
ao
próprio lhães- Lavoisier Maia- Leite
substitutivo.
Chaves - Lu i 2 V i a na - Mansue·to
de Lavor- Márcio Berezoski O
SR.
PRESIDENTE (António Mário CovaS - Maurfcio Correa
Luiz Maya) - Como vota o Llder - Mauro Benevides - Mendes Cado PSB?
nale - Nabo r Júnior
Nelson
Wedekin- Paulo Bisol -Pompeu
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) de Sousa- Ronan Tito
Ruy
-Sr. Presidente, a Bancada do Bacelar- Wilson Martins.
PSB votará "stm".
VOTAM NÃO OS SR$. SENADORES:
O ~SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya) - Como vota o Líder
João _Lobo
Marco Macieldo PDT?
Marcondes Gadelha- Odacir Soares - Oziel Carneiro.
O SR. MAURfCIO CORRÊA ( PDT DF) - Sr.
Presidente,
o PDT
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carvota "sim".
nei__ ro) - Votarªm SIM 27 Srs.
Senadores; e NAO, S.
O
SR.
PRESIDENTE (António
Não- houve abste-nção.
Lu i z Maya) - Como vota_ o L i der
do PSOB?
To_ ta 1 : 32 votos.
O
SR.
FERNANDO
HENRIQUE
possivel
haver no
CARDOSO (PSDB - SP)
Sr. PreNão
é
sidente, o PSDB vota "sim".
plenário mais de 32 Senadores.
De modo gue os que estão no
O Sr. Ronan Tfto- Sr_. Presi- plenário sao obrigados a vodente,
peço- a palavra pela tar, são contados.
ordem.
O Sr. Ronan Tito- Sr. PresiO
SR.
PRESIDENTE (Antônio dente. temos 39 senadores no
Luiz Maxa_) - Concedo a palavra Plenário e só ap~receram 32
a V. Ex
votos no painel.
E até bom
conferir se alguns dos que peO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. diram verificação não votaram.
Pela ordem.
Sem revisão do
orador.)_
Sr_. Presidente, a ·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carpar da campainha que está so- neiro)- Eu não estava presenando convidando os senadores, te no m_omento do pedido de
gostaria de concitar a todos verificação. Quero saber quais
os .senadores que este1am em foram os Senadores que apoiaseus gabinetes, que estao a- ram o pedido.
guardando o final da discussão, acorram ao plenário, por- -O Sr. Ronan Tito - Foram os
que temos __ matérias da ma i o r Senadores João Lobo, Odacir
relevância para votar, e, após Soares, Marcondes Gadelha e
esta verificação. vamos passar Marco Macj e 1 .
a essa votação.
__
O SR. PRESIDENTE~~(Nel son CarC
O Sr. Antônio Luiz Maya,
neiro) - Estão todos presentes,
mas a Mesa vai conferir
Suplente
de
Secr_etário,
defxa
a cadeira da pf'esf~ quantos estão presentes, no
plenário,
porque,
peló- Regidêncfa, que é ocupada
pelo
mento, os preSentes são contaSr.
Ne 1 son
Carne i f'O,
P_resi_dente.
dos,
ainda que não votem.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Sol"icito aos Srs._ Seo- sr. Secretário está confenadores que se encontram em rindo o número dos presentes,
dependências do edifício,
in- porque
os
que
estão
no
clusive nos Gabinetes, venham plenário sã_o obrigados a voao plenário para a votação. A tar, salvo se houver declaravotação
é
nominal
e ção de impedimento de ordem
pessoal. (Pausa.)
exige ~uoru~. (Pausa.)

O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Lutz Maya) - Como vota o Líder
do PFL?

A Mesa pede aos Srs. Senaâores presentes tomem os seus
lugares,
para ser feita a
contagem. (Pausa.)

O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz Maya) Em votação o

requerimento. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que o aprovam
queiram
permanecer

sentados.

(Pausa. )

Aprovado.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
peço
verificação
de quorum.
PRESIDENTE (Antônio
o SR.
Luiz Maya)
A solicitação
terá que ser apoiada por três
Srs. Senadores.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presi-

dente, o nobre Senador Marco
Macie1 é Líder de Bancada.

o sr. ~utahy
Lid~rança, não.

Magalhães - Por
Tem de ser a-

poiado por três.

o

Sr.

estão:

Soares.

Marco

Macie1

Senadores

Marcondes

Gadelha

-Aqui

João Lobo,
e Odacir

O
SR.
PRESIDENTE (Antônio
Luiz
Maya)
Já
há
o
apoiamento. Vai-se realizar à
verificação de quorum.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, como todos os senadores
estavam presentes e o projeto
estava em discussão.
não há
necessidade de retardar muito
o voto. Peço a V.
Exa faça
soar a campainha enquanto estamos fazendo a verificação,
para que os senadores possam
vir ao p·1enário.
O
SR.
PRESIDENTE (António
Luiz Maya) - A campainha está
sendo acionada.
Os Srs. Senadores, por obséquio, queiram ocupar os seus
lugares,
para a verificação
de quorum.
Solicitamos aos Srs. Senadores ocupem os seus lugares.
A votação é sobre o requerimento de preferência para o
projeto original.
Como vota o Lfder do PMDB?

Estão presentes 33 Srs. Senadores no plenário, inclusive o
Presidente. Portanto, não houve número.

Sexta-feira 7
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OS~. Ronan Tito- Então, vai
A Resolução n~ 264/86, que
ser encerrada a sessão. Não alterou a de n~ e. de 1986, e
temos mais votaç5o hoje, sr. foi 2 por sua vez alter.ada pela
Pre;sidente?
de n 186, de 1987,
todas do

Senado Federal, autoriza o GoDist~ito
Federal
a
operação de crédito
correspondente
a
15. 3_01 . 599 Ob~ i gações do Tesouro Nacional OTN,
destinada
a
financiar diverdas atividades relacionadas na Exposição
de Motivos n~ 15/86 - GAG, do
senhor Governador -do Distrito
Federa 1.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Car- verno do
neiro) -Vamos passar às maté- ·contratar
rias da Ordem do Dia que estão no valor

em fase de discussão.

O Sr. Jutahy Mapalhães- Pelo
Regimento, amanha não pode haver votação. Então, nada impe-

de que os pedidos de emprésti-

mo possam ser apreciados hoje.
Nada impede.

O SR. PR~SIDENTE (Nelson Car•
neiro)- As sextas-feiras não
há votação.
o

Sr. Jutahy Magalhães - To-

dos são vacatio legts.

O SP.. PRESIDENTE (Nelson Car-

neiro) Pelo Regimento nas
sextas-feiras não há votação.

Nem segunda nem sexta-feira.

O
SR.
PRESIDENTE (Nelson
Carneiro) - Item 6:

Em
face das rnodificaçõeS in-troduzidas
no
sistema
monetário brasileiro pela Lei
n~ 7.730, de 31 de janeiro
de
1989.
que extinguiu,
em seu
art. 15, a Obrigação do Tesouro
Nacional,
torna-se
necessário alterar a Resolução
n~_ 264/86. a f1m de permitir a
cohversãó dos valores ' expressos em OTN para Bónus do Tesouro Nacional
BTN,
e
a
conseqüen~e
atualização dos
meSmos em moeda nacional.
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junto à Caixa Econômíca-Fectera1, destinada a financiar
as
seguintes
atividades:

BTN,

a )

16. 051 . 966,83

BTN

b

19.574.644,29

BTN

para complementar serviços
de urbanização em Brasília
e nas Cidades Saté1ites no
âmbito do Projeto Cura;
)

para a urban1zação,
saneamento
básico,
energia e
construção de equipamentos
comunitarios em Conjuntos
Habitacio-nais
cOnstruídos
pelo Sistema Financeiro de
Habitação
hG
Distrito
Federa1;
C )
91 .936.024,69
BTN
para a execução de obras- e
prQjetos destinados ao abastecimento. de á~ua e esgotamento sanitár1o no Oistri to Federal_:
d

)

345.205,00

atuali~ação

do
do

para
sistema
Distrjto

BTN

cartográfico
Solicita, ainda, o Senhor GoFedera 1 • "
vernador_do
Distrito
_Federal,
MENSAGEM
N• 132, DE 1990-DF
-seja autorizada a modificação
Art.
2 2 Esta resolução entra
de destinação dos saldos da em yigor na data
de
sua
(Em regime oe--urgência,
operação .de crédito autorizada pub 1 i cac;ão.
nos termos do art. 336,
na Resolução n~ 264/86, com
Art.
3 2 Revogam-se 8.5-- dispoc, do Regimento Interno)
vistas a melhor cumpir os objetivos do Progr'ama Social ·do sições ~m_ contrário~
s~la das
ComissõeS,- - 5 de dezembro de
Mensagem n~ 132, de 1990- Governo do Distrito· Federal.
1990. - ·severo
DF (nJ~: 104/90, na origem),
Mauro
relativa à proposta de al- ,_--,A conversão do va 1 ar da ope- Gomes 1 Presidente teração da Resolução
n~
ração
de
crédito
de Benev1des, Relatar_-- ·Roberto
186, de 1987, que rerrati- 15.301 .599
OTN
para Campos Mário Covas - Meira
feita Filho--- Fernando Henrique fica a Resolução n~ 264, de 127.907"."840,90 BTN, foi
de
acordo
com
o_prescr1to
na
Lourival
BaptistaEdison Lo1986,
do Senãdo Federal
(dependendo de parecer da Circular Normativa n~ 69/89, bão- Nabor ~únior- Francisco
Comissão
de
Assuntos da Caixa Económica Federal, Rollemberg -Jorge Bornhausen
instituiÇão encarregada da li--- Cid Carvalho- Leite Chaves.
Económicos.)
beração dos recursos contra-taSobre a mesa,
parecer que dos com amparo na resolução em
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carserá
1 ido
pelo"- -Sr.
1,g,.._ - exame.
ne iro)
o_ parecer concl u;
Secretário,. pela apre-sentação do proje_to
A alteração
destinaçãO de de reSoluião que "altera aReÉ lido o seguinte
ta is recursos, por outro lado, solução n 186. de 6 de nevempossibilitará a ampliação dos bro de 1987".
serviços de saneamento básico,
PARECER NO 431, DE 1990
como se constata da leitura da
Completada a instrução da mamensagem do Senhor Governador téria, passa-se à dis-CúSsão do
Da com1ssão de Assuntos do' Distrito Federal.
p(rPojeto_t
em_
'!U!'n()__ único.
Econômicos, sobre a Mensaausa. 1
gem
no 132, de 1990-DF
Nestas condições, somos pelo
(Mensagem no 104/90-GAG, na .atendimento do pedido, na forEm. discuSsão. (Pausa.)
origem)·, do Senhor Governa- ma do seguinte:
Não havendo quem peça a palador do Distrito Federal,
solicitando alte~ações da
PROJETO DE RESOLUÇÃO
vr-a, -encerrÇ> a discussão.
2
Resolução ng 264 de 22 de
N
68, DE 1990
setembro de 19B6l do Senado
A votação fica adiada, por
Federal.
Altera
a ResolUI;;::ão no falta de quorum
186" de 6 de novembro de
Relator:
senador"
Mauro
198!.
O
SR.
PRESIDENTE (Nelson
Carneiro)- Item 7:
Benevides
Art.
1 2 o art. 1 ~ da Reso 1 ução n~ 186, de 6 de novembro
c.om a Mensagem n,g, 1 32/90. o de 1987,
OFÍCIO N• S/51 , OE 1990
do Senado Federal,
Senhor Governador do Distrito pasSa a vigOrar com a segUinte
Federal- sOlicita seja alterada redação:
(Em regime de urgência, nos
a Resolução n 2 264, de 22 de
termos do art. 336, c
setembro de 1986,
do Senado
'' Art.
1 ~ É O Governo do
do Regimento Interno~
Federal, de forma a permitir a
Distrito Federal autorizado
atualização dos valores ali
a
contratar operação de
- Ofi'cio n.Q S/51, de 1990
expressos, em face das alteracrédito no valor corresponçõeS
do
sistema monetário
dente a 127.907.840,90 Bó(n 2 17.944/90, na origem),
brasileiro.
nus dó Tesouro Nacional
relativo a pleit9-- do Gover

·aa
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A emissão
zar--se-á
condições:

pretendida realinas
seguintes

no do Estado do Rio Grande
O SR. úOSÉ PAULO BISOL (PSB do Sul para que possa emi--RS. Para proferir parecer.)
tir e colocar no mercado, Sr. Presidente, Sr-s. Senadoatravés de ofertas públi- res, o Sr. Presidente d~ Banco
cas, cento e dezoito mil- Central do Brasil encaminha,
hões,
duzentos e vinte mil para exame do Senado Federal,

e cento__e cinqüenta e
seis
Letras
F 1nancei r as do T_e-

so_ur_o__

daquele

(dependendo de
Comissão
de
Económi_cos.)
-

estado

parecer da
Assuntos

~

pedido for-mulado pelo Governador do Estado do R i o Grande do

SUl, no Sentido de ser autori-

zada a emissão e colocação no_
mercado,
através
de
ofertas
Públicas, de
118. 2~0_. 156 -Le-

tras Financeiras do Tesouro do
Dependendo de parecer.
Estado do Rio Grande do Sul
(LFT- RS), Cujos recursOs seConce-do a pa 1 av-r a ao nobre rão destinados ao pagamento da
Senador José Paulo Bisol para 2 4 parcela de prec~tôrios juproferir parecer pela ComissãO diciais pendentes de responsabi Udade daquele estado_.
de Assuntos Econõmtcos.

COLOCAÇÃO
NOVEI1BR0/90

VENCIMENTO-15.11. 95

COLOCAÇÃO
NOVEHBR0/90

118.220.-156

)
modal idade:
transferível;

rionilriativa-

-b

c ) ren-dimEmto:_ igual ao das
Letras Financeiras do- Tesouro
Nacional
(mesma
taxa
referencia 1 ) ;
d

e

prazo: _a~~ 1 .~~- di~s;
valor nominal: Cr$ 1,00;

DATA-BASE

QUANTIDADE

01.08.90

118.220. 156

f )
previsão de colocação--e _êe_c1sões ~udiciais condenando
vencimento dos tftulos a serem o poder publico a realizar paemitidos:
gamentos, descumpridas em face
das dificuldades financeiras
s ) forma de colocação: atra- que este atravessava.
ves de ofertas públicas nos
A·o exercício.desta faculdade
termos da Resolução nSI. 565,- de
não se pode opor, a toda evi20~9-79, do Banco Central;
dência, o órQaO encarregado de
h )
aut.oriz:ação_ legislativa: registrar ta1s titules.
Leis n.w..s 6.465.~de 15-12--72 e
8.822, de 15-2-89 e Decreto n~ _Por ou~ro lado, decidir sobre
a forma mais adequad_a de obter
33.660, de 5-9-90.
os
recursos necessários_ ao
O Sr.
P_res i dente do Banco cumprimento de suas obrigações
Centra 1 do Bras_ i 1, embora re- é prerrogat ·; va do Poder Execu-conheça que a rea 1 i zação _da tivo interessado que, a nosso
operação não importará desobe- ver, eStá melhor equipado para
diência ses limites previstos fazê-lo e o faz amparado ·na
no art. 3,Q da Resolução n,Q 94, autonomia que a Constituição
de 15 de novembro de 1989. assegura ao·s entes federados.
mani fe_s"ta-se contra r i a mente à
c_on_cessão
da
autorização
Assim, somos pel~ acolhiment~
pleiteada.
do __ pedido
na
forma
do

De se r essa 1 ta r, c_ontudo, que
ao autorizar a emis~ão de tftulos da dfvida _Pública não
computáveis nos_ limites gleba is de end_i vi damento, como
previsto no parágrafo único do
art. 33 do Ato das Disposições
Const_itucionaís Transitór1as,
o legislador constituinte teve
em vista solucionar uma situação de fato; que representava
fator de _i_nstabi 1 idade social,
qual seja o grande número de

quantidade:

a)

LFT - RS;

seguint~

art. 33, parágrafo único, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitarias e do art.
9 2 da Resolução n,Q 94,
de 15
de dezembro de 1989, do Senado
Feclera_l, autorizado a emitir e
a colocar no mercado. _-através
de
ofertas
públicas,
118.220,156 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio
GFandé do Sul (LfT- RS), destinadas ao pagamento da 2,Q
parcela de precatórias judiçia is
pendentes,
de
sua
responsabilidade.
Art~
2~ A operação obedecerá
seguintes condiçõeS!

as

a )

quantidade:

118.220.156

b )_ modal idade:
tran_sferível;

noffifnat-iVa-

LFT -

RS;-

c ) rendimento: igual ao das
PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 69, DE 1990
Letras Financeiras do Tésouro
Nacional
"(mesma
taxa
Autor1za o Estado do Rio referencial):
Grãnde do Su1 a emitir Led
prazo: até 1.933 diaS;
tras_ Financeiras do Tesouro
do Estado - LFT - RS.
_O .Senado Federal

resolv~:

Art. 1~ É o Estado do Rio
Grande do Sul. nos termos _do

VEI'-ICIMENTO

DATA-BASE

15. ii. 95

01.08.90

e ) valor nominal: Cr$ 1 ,00;

f }
prev1sao de colocação e
vencimento dos títulos a serem
em i tídos:

QUANTIDADE
118.220' 156

S ) forma de colocação: atreves de ofertas públicas nos
termos da Resolução nA 565, de
20·9-79, do Banco Central;
autorização legislativa:

h )

Leis n~s 6.465, de 15-12-72 e
8.822, de 15-2-89 e Decreto nA

33.660, de 5-9-90.

Art. 3A A autoriza~ão de que
trata esta resoluçao deverá
ser exercida até o dia 31 de
dezembro de 1990.

Art.

em

4A Esta resolução entra

vigor

publ icação.

na

data

de

sua

Presidente, srs. Senadores, o perfil de suas dívidas, seja
Sr. Presidente do Banco Cen- no plano externo- via renegotral do Brasil encaminha ao ciação com os credores seja
Senado Federal pedido formula- no plano interno -·por instrudo pela Prefeitura do Municf- mentos de polftica monetária
pio de São Paulo no sentido de de
,que
detém
o controle
ser autorizada a emissão de exclusivo.
6.191.417.692 Letras FinanceiAdemais, o que se pretende na
ras do Tesouro do Munícfp_io de
São Paulo- LFTM~SP, e a sua hipótese é a simples antecipacolocação no mercad~ através ção de uinã receita prevista no
de ofertas públicas, para an- orçamento, · cujo
pagamento
tec:1pação
de
receita mostra-se viável de acordo com
orçamentária prevista para o o que apurou o Banco Central
ano em curso_ .
do Bras i 1 .

o

Departamento da Olvida Pú-

bl ic_a e Operações Especiais do

sa·nco Central do Brasil esclaArt. 5A Revogam-se as dispo-- rece que a emissão rea11zarsições em contrário.
_se-á nas seguintes condições:

Este
é
o
Pr-esidente.

parecer,

sr.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
o parecer conclui
pela apresentação do projeto
de resolução que "autoriza o
Estado do Rio Grande do Sul a
emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado - LFT - RS".
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão de
projeto., em turno único.
~m

discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica
falta de quorum.

adiada, por

o' Sr .. Nelson Cerneffoo,
Pr-es f dente._ de [X a a c ade f r a
da
pr-esidénci~, que -é ocuw
pada pe I o Sr. Mendes. Canaw
le, Primeiro SeCf'etárfo.

O

SR.

PRESIDENTE (Mendes
Item 8:
OFÍCIO N• S/52, DE 1990

canale) -

(Em regime de urgência, nos
termos do art~- "'336, e, do Regimento Interno)
Oficio _n~ S/52, de 1990
17.945/90, na origem),
relativo a pleito da Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo,
para que possa emitir ecolocar no mercado, através
de ofertas públicas. seis
bilhões, cento.e noventa e
um milhões. quatrocentos e
dezessete mil, seiscentos e
noventa e duas Letras f i nanceiras do Tesouro daquele município (dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Econõmicos.)
(n~

Solicito
ao nobre SenadOr
Uoão Lobo o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR.

~OÃO

P-ara emitir

LOBO (PFL- Pl.

parecer.)

Sr.
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a) quantidade:

LFTM-SP;

b) modalidade:
transferível;

6.191.417.692

nominativa-

c} rendimento-:
igual ao das
Letras Financeiras do Tesouro
Nacional
(mesma
taxa
referencial);

Assim, somos pe1o acolhimento
do
pedido
na
forma
do
seguinte:
PRO~ETO

DE RESOLUÇÃO
NO 70, DE 1990

Autoriza a· Prefeitura Muti~
e colocar no mercado
6.191.417.692 Letras F!nan·Ceiras do Tesou~ do Muninicipal de São Paulo a· emi-

cípio de São Paulo SP.

LFTM•

O Senad.o Federal resolve:

Art.
1 R. É a Prefêlt.ui-a Municipal de São Paulo, nos termos
de artigo sA da Resolução n-R94, de 12 de dezembro de 1989,
e) valor nominal: Cr$ 1 ,oo;
do Senado F eder.a 1 • autoriZada
a emitir e colocar no mercado.
f) vencimento: 24-1-91;
através de ofertas públicas.
6.191.417.692 Letras ~lnancel
Q) forma de Colocação: atra- ras do Tesouro do Município de
ves de ofertas públicas, nos São Paulo LFTM-SP, cujos retermos da Resolução n~ 565, de cursos serão destinados à an20-9-79, do Banco Central;
tecipação
da
receita
o~çamentária
prevista para o
h) auto~ização
legislativa: exerci c i o de 1.990, l!!m curso.
Lei n 2 10.812, de 16-12-89, e
Decreto n 2 27.630, de 26-1-89.
Parágrafo único. A emissão e
colocação dos tftulos a que se
o Sr. Presidente do Banco refere .este artigo será efeCentra 1 do eras i,-, ao subméter- tuada com observância - às seo pleito em causa. alerta para guintes condições básiCas:
o exíguo prazo de .que disporá
o Município de são Paulo para
a) quantidade: 6.191.417.692
resgatar os títulos em exame - LFTM-SP;
o que poderá trazer dificuldades à sua liquidação- e. ainb) modalidade:
nominativada, para o excessivo cresci- transferl~él ; .
mento da dívida mobiliária do
mun_icípio em questão.
c) r-endimento:
igual ao das
Letras- Financeiras do Tesouro
(mesma
Os 1 imites a que ~e refere a Nacional
taxa
Reso1 ução n.o. 94, de 15 de. de- referencial);
zemb~o
de 1989. contudo, nãod) prazo: aproximadamente 90
deverão
ser
desrespeitados
após a realfzação da operação dias, dependendo da data erea que se re~ere o p~dído, con- tiva dã emissão dos papéis;
forme assegura o proprio Banco
e) valor nominal: c·r$ 1 ,00;
Central do Brasil a fls·. ~d) prazo: apr9ximadamente 90
dias, dependendo da data efetiva da emissão dos papéis;

Por outro lado, embora seja
preocupante o n{vel de endividamento dos estados e município~, é evidente que o
saneamento de suas finanças não
pode ser obtido à custa da para 1 i sação
de
suas
a_dmi ni straçóes.
Tanto ·-mais
quando se considera que a situação resulta das próprias
condições económicas do País e
ainda que a própria Uhião Federal tem pr~curado alongar o

f)

vencimento:

24~1-91;

g) forma

de colocação: através de ofertas púb11cas, nos
termos da resolução nR. 565, de
~o-9~79, do Banco Central;
h) auto~1zação
legislatiVa:
Lei n 2 10.812. de 1B-t2-89, e
Decreto n~ 27.630, de 26-1-89.

Art:
trata

2~ A autorização de que
esta Resoluçao deve~á

7900
ser

90.
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exercida até o dia 31-12-"

Bónus do Tesouro Nacional BTN (dependente de parecer
da
Comissão
de
Assuntos

Art. 3Q Esta resolução entra
ECon6m1cos).
em vigor na data
de
SU?
publicação.
--Solicitoao nobre Senador
Ne1son Wedekin o parecer da
Art. 4~ Revogam-se as dispo- Comissão
Oe
Assuntos
sições em contrário. O parecer

é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca·
nale) -o earecer conclui pela
apresentaçao do projeto de re~
solução que "Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo
a emitir e colocar no mercado
6.191.417.692 Letras Financeiras do Tesouro do Município de
São Paulo - LFTM-SP".
Completada a instrução da matéria, passa~se à discussão do
projeto em turno único.
Em discussão.

(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação do presente projeto
fica
adiada,
por
falta
de quorum.

~conômicos.

O

SR.
NELSON WEDEKIN (PDT Para emiti r parecer. )
Sr.
Presidente,
Srs. Senadores, o Sr. Presidente do Banco·
Central
do
Brasil encaminha,
para exame do Senado Federal,
pedido formulado- pela Prefeitura Municipal
de Maringá
PR,
no sent i,do de ser autor i~
zada a elevação temporária do
limite de que trata o inciso I
do art. 3-'1. da Resolução n~ 94,
de 15 de dezembro de 1989. do
Senado Federal, com vistas a
permitir _a
celeb~ayão
d~
operação de crédito, JUnto a
Caixa Económica federal, dentro do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento
Urbano PRODURB,
no
valor
de
i9.279.493,89 Bónus ao Tesouro
Nacional - BTN,
destinada ao
financiamento
de
obras de
infra-estrutura urbane a serem
realizadas no municfpio.

se_.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - A presidência determina a retirada da pauta da matéria constante do item 9, nos
À-operação deverá obedecer às
termos do art. 175, alínea e, seguintes
caracter f st i cas
do Regimento Interno.
-básicas:

É o -seguinte o item r'et1a)
valor: 19.279.193.89 BTN
rado de pauta:
·· -(em comp 1 ementação à
operação
de crédito,
junto à refer1da
OFÍCIO N° S/55, DE 1990
Instituição,
no
valor
de
9.825.260,22 BTN, recentemente
(E·m regime de Urgência, nos
autorizada pelo Departamento
termos do art ,_ 336, c, do
daDivida
Públ 'lca
e
de
Regi mente Interno)
__
Operações Especiais deste BanOf í cfo nA S/55. de 1990
(n-'1. 515/90, na origem), re~
lativa à proposta para que
seja autorizado o Governo
do Estado de- Minas Gerais a
emitir 8.982.516.993
(oito
bilhóes,
novecentos e Oitenta e dois milhões,
quinhentos e dezoito mil, no~
vecentos e noventa e
três)
Letras Financeiras do Tesouro
daquen e
estado
(dependendo de parecer da
Comissão
de
Assuntos
Econõmi cos).

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Item 10:
OfÍCIO N° S/58, DE 1990
(Em regi me de- urgência, nos
termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)'
Ofício n~ S/58, de 1990
(18.053/90, na oriQem), relativo a pleito da Prefeitura Municipal de Maringá,
Estado do Paraná, para que
possa contratar operação de
crédito,
j untp
à caixa
Económica Federal, no valor
equivalente a 19.279.193,89

co

Centra 1,

dentro

da

competência delegada pelo Senado Federal a este ó~gão para
as operações enquadradas nos
limites regulamentares);
b) prazos:
de carência:

16 meses;

de amOrtização: 216 meses.
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créditO até o valor correspondente a 38.030.000 BTN.
O limite que se pretende elevar diz respeito ao montante
global das operações de crédito passfveis de serem celebradas
em
cada
exercício
financeiro.
O Pres{dente do Banco Central
do Banco, ao encaminhar o pedido, alertou que a realização
da operação "contribuirá para
a elevaçao do déficit público.
com -suas
fndesejávei s
conseqüências para o processo
inflacionário".
_
- __ ~

É evidente que o excessivo
comprometimento· dos níveis de
endividamento das unidades da
Federação não é
recomendável.
Há que se ter em vista, contudo, que a _margem de poupança
real do Município de Maringa,
conforme apuração
realizada
pelo Banco-central do Brasil,
indica que o aludido município
terá -condições de satisfazer
às obrigações financeiras de~
correntes da operação, e, ainda, que esta contará com condições
financeiras
muito
favoráveis, posto que será real i zeda
com
recursos _ do
Produrb.

•

O processado está instruído
na
forma
exigida
pela
Reso 1 ução
n~
94/89,
acima
referida.

Assim, somoS pelo·acolhimento
do
pedido,
na
forma
do
s~guinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.11.__ 71, DE 1990
AUtortza a Prefeitura Municipal de Maringá - - PR a
elevar, temporariamente, o
limtte fixado no inciso IL
do art. 3Q da Resolução n~
94 de 15 de dezembro de
1989, do _Senado Fed_eral.
O Senado Federal decreta:

Art.,
-1 ~ É a Prefei iura Municipal de Maringá- PR, na for-juros~ 12% a.a;
ma prevista no art. 7-'1. daResolução n~ 94 -de dezembro de
correção monetária: de a- 1989, do Senado Federal, autocordo
com
o
índice
de rizada a elevar o limite preatualização
dos saldos das visto nc inciso I, do art. 3 2
conta-s .vi ncu1 adas ao FGTS.
d_a mesma ReSolução n.ll. 94/89, a
fim de celebrar operação de
taxa de risco de crédito: crédito junto à Cafxa Económi-ca Federal.
-

c) encargos:

garantia: vinculação das
·- P!'lrcel as _do Imposto sobre Ci rcula~ão
de Mercadorias e Serviços- ICMS- e do Fundo de
·Participação de MunicípiosFPM.
O Poder Executivo Municipal
foi
autorizado pela Lei
n-'l
2.608,
de 26 de outubro de
1989, a contratar operações de

Art.
2~ A operação, no valor
equiva_lente a
19_.279.193,89
Bônus do Tesouro Nacional BTN, realizar-se-é de acordo
com as segui~es condições:

a) Prazos:
de carência: 16 meses;
de amortização: 216 meSes.

~-
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b) encar-gos :
- juros: 12% a.a;
cerração monetáf'i a: ae acordo
com
o
índice
de
atualização monetária das con~
tas vinculadas ao FGTS;
taxa
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de risco de crédito:

1%;

garantia:

arrecadação do

vinculação

da

Imposto sobre
de Mercadorias e
SerViços - ICMS - e do Fundo
de Participação dos Municfpios
- FPM;
Circulaçao

(oferecida
pela Comissão
Direto~a em seu ?a~ece~
n~
378. de 1990). do Projeto
de Resolução n~ 58,
de
19.90,
de iniciativa da Comissão
de
Constituição,
~-vustiça
e Cidadania, que
- revo_ga, o art -: 370 do Regiment·o
Interno do Senado
Federal .

Em discussão a redação Tinal.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a

vra, encerro a discussão.

~a la-

Encerrada a discussão, a re~
dação final é con~iderada dec)
destinação
dos finitivamente
aprovada, nos
recursos: execução de obras de termos do-art. 324 do Regimeninfra-estrutura urbana.
to Interno.
Art. -3~ A autorização de que
A matéria_ vai à promulgação.
trata esta resoluçao deverá
ser exercida no prazo de doze
É a seguinte a matéria
meses a contar da de
sua
~prov~da-:
publicação.
Art.

em

--:4~

vigor

Esta resolUção en-tra

pub 1 i cação.

é

na

data - de

o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canele} - O parecer conclui pela
apresentação de projeto de re_solução que 11 Autoriza a Prefeitura Municipal de MaringáPR, a elevar, temporariamente,
o limite fixado no inciso I do
art. 3.2 da Resolu-ção n~ 94, de
15 de dezembro de as·, do senado Federa 1 " .

Completada a instrução da ma~
téria, passa~se à discussão do
projeto em turno único.
Em di

REDAÇÃO FINAL DQ
PROJETO DE RESOLUÇAO
NO. 5~. I)E 1990.

sua

scussão. ( f:lausa . )

Faço saber que ~ Senado Federal aprovou, e eu, Presidente,
nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a Ségül nte
RESOLUCÃO N° DE ; 990

,

Revoga o art. 270 do Regimento Interno do Senado
r=ederal.

o Sénadc- Fe.dera 1 reso1 ve:

Art

1~ É revogado ô art.

S7o

c:lp Reg1mento ·tnterno do Senado

Federal .

-· ·- ·

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Esta resolução entra
em vi t;;orna data
de
sua
pUbTtca_çâo.

A votação 08 matérla fica adiada, por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Mendes
na1e) -- ttem 4:

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) -Estando em fase de
votação. o item i i da pauta
fica adiado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

É
o
adiado:

seguinte

o

i tem

.;. 11 PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 55, DE 1990

Votação, em turno único, do
Projeto de Resolução n~ 55, de
1990, de iniciat-iva da Comissão de Assuntos Econômicas,
que estabelece condições pára
a renegociação da dívida externa brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Item 12:

Discussão, em turno único,
da
redação
final

Art

2~

N~., ~6 DE

ca-

1 990

LEm regime de urgência, nos
termos do art_. -335. c, -do
Regimento Interno}
-biScuSsão. em·-t-ur-rftf único, do Projeto de Resolução
n~
66, de 1990,~ de autoria
do Senador Ney Maranhão,
que- Oispõe sobre limites
globais e condições para as
Ope-rações de créd i tos i nternaS e externas dos estados, do pistrito Federal,
dos municípios_ e de suas
respectivas
autarquias e
estabelece limites e condições para a concessão de
garantias (dependendo
de
parecer da Comissão de Assuntos Sconõmicos)4

790t'

Soares ·a- parecer da Comissão
de Assuntos Económicos.
O SR. ODACIR SOARES (PFLRO. Para emitir parecer.}
Sr. ?residente, Srs. Senadores
sob exame Projeto de Resolução
n-2 66, dê--1990. de autoria do
Senaaor Ney Maranhão, que objetiva regulamentar o art. 52,
inciso V, VII, VIII e IX, -da
Constituição Federal.

Por esse art. 52. a Carta
Magna conferiu ao Senado Federal competência privativa para
dispor sobre limites globais e
condições para as operações de
crédito da União. dos estados,
Distrito
Federal
e
dos
municfpios.
No final de 1989, com a Resolução 94/89. o senado Federal
disci~linou
a matéria de maneira provisória,
dando-lhe
validade até_ a dia ::30-11-90.
Fato- C:fúÉ!" -To1, em
segufda,
pt"orro-gado- pelo senado até o
dia 7 de dezembro de 1990,
A grande 1 ibera1 idade contida
na Reso 1 ução- n-2. 94/89 se deveu, principàlmente, às cOhdiç5es polftico-econômicas
9~
epoca.
Ocor~e
_que, com essa liberalidade da Resolução nA 94/89.
o grande esforÇo ·-do Governo da
União, para estancar a inflação, vem sendo anulado exatamente pelos estados, digo, pelos
es.tados
fortemente
endiv'idados.

Afora a 1 ibera-,-í(:fãde da resO..:.lução, em virtude de determinados conceitos adotados, ela
privilegia alguns estados em
detrimento das demais unidades
da federação. Com isso, a resolução quebrou o princiPio do
equilíbrio federativo.

Em função dessas premissas,
as
lideranças
da
Casa
mobi 1 izaram-se _ e che~aram à
conclpsão de que- o projeto de-ver i a ser aprovado nos termos
do subst í tut i vo_ que agora apresento e que _decorre do consenso unânime de todas as licteranças do Senap_o__ ~-~~eral.
De outra parte-, ·ressa1 tamos
que alguns pon~os· não puderam
ser aceitos por absolu~a impossibilidade constitucional,
como a delegação de pode~es ao
Banéo Central; autorização em
aberto para rolagem das dfvidas: e aqueles out~os casos
Que são de competência do Congresso Nacional.

Toda vi a, às sumi mos u-m compromisso no senti do de que o pr·ob1ema· da rolagem da divida que
vence no recesso ~arlamentar
seja resolvido até a p~óxima
Nos termos- -regi menta 1 s, so 1 i- semaha,- Com a remessa ao Senacito ao nobre Senador Odacir do F edera-1 de todos os preces-
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ses cujas dívidas vencem eté
dia 28 de fevereiro de 1991.

observarão os seguintes
tes;

limi-

Por
último, é fundamental
destacar que as prerrogativas
dos Senado Federal ~oram for-

I
o montante gl aba 1 das operaç5es realizadas em um exerclcio financeiro não poderá
talecidas ao contrário do que ultrapassar o valor dos disse apregoava, porquanto foram pêndios com amortizações e enabolidas as autorizações em cargos da dfvida fundada venaberto e as delegações de po- cida e vencível no ano devidaatualizada
ou
20%
deres ao Banco Central
do mente
(vinte por c-ento) da receita
aras i 1.
llquida real (conforme detiniAlém do fato de termos defi- da no § 1~. do inciso II deste
nido expressamente que todos artigo) - o que for maior;

os

pedidos

darão

entrada no

Senado Federal e o Banco Central
funcionará como órgão de

asses.sorja.
-É

o parecer, Sr. Presf dente.
SUBSTITUTIVO

Dê-se ao Pr_ojeto _de Resolução
66,
de 1990, a seguinte

n~

redação:

Dispõe sobre limites glo-

bais e condições para as
operações de crédito interno e externo dos estados,
do Distrito Federal, dos
municípios e de suas res·pectivas autarquias e estabelece limites e condtçóes
para
a
concessão
de
garantias.

Art. 1~ Subordinam-se às normas fixadas nesta resoJução as
operações de crédito interno e
externo realizadas pelos estados,
pelo Distrito Federal,
pelos municípios e por suas
respectivas autarquias.
.Parágrafo único.
Para os efeitos
desta
resolução,
compreende-se como operação de
crédito_ toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos mediante
a celebração de contratos. emissão e aceite de títulos, ou
concessão de quaisquer garantias que ~apresentem compromissos assumidos em um exercicio para pagamento no próprio
ou em exercício subseqüente,
com credores situados no Pais
e 110 exterior.
A~t.
2~ As operações de crédito realizadas em um exercfcio não poderão exceder o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autortzadas mediante créditos sUplementares
ou especiais com finalidade
precjsa, aprovadas pelo Poder
Legislativo, por maioria absoluta, observado o disposto no
art. 37 do .Ato das Di spos i c;:ões
Constitucionais Transitórias e
o previsto nesta resolução.

Art. 3~ As operações de crédito interno e ext~rno de natureza financeira dos estados,
do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas
autarquias, bem como a concessão de quaisquer garantias,

II
o
dispêndio anual
máximo, compreendendo principal e acessórios de todas as
ope~ações, n~o
poderá ultrapassar- a margem de poupança
real.
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ração do 1 i mi te _def j __rli_ºo no
inciso
II
do caput deste
artigo.

§ 7~ Os estados o Distrito
Federal e os municfpios poderão pleitear ao Senado Federal
que as _garantias por
êles
prestadas não sejam computadas
para efeito dos limites fixados neste artigo, desde que
comp~ovem que:
_I ~ a operação de cr.édi to é
destinada a financiar proj?tos
de investimentos ou à rolagem
da dfvida; e
II
- o ente garantido possua
c·apiaci dade de honrar os compromissos assumidos.

§ s~ Os ~adidos a que se reEntende-se por margem de fere o parágrafo anterior sepoupança real. para os efeitos rão encaminhados ao Senado Fedesta resolução,
o valor da deral, devidamente instruidos
receita lfquida real
(receita com;
realizada nos doze meses ànteriores ao mês imediatamente
I - documentação hábn à comanterior ao mês gm que se es- provação da capacidade de pagamento
da entidade garantida;
tiver apurando,
exclufdas as
receitas p~oveni~ntes de operação de crédito e de alienaIl - lei que autorizou a conção de bens ocorridas nos re- -cessão da garanti a n.ão compuferidos doze m~ses) dedu~idas tªda nos l.imites desta Resoluas despesa_s correntes pagas.
çao; e

S

1~

§
2.Q os va 1ores Ut i 1 tzados
para cálculo da receita liquida re~1 e da margem de poupança real serão corrigidas, mês
a mês, pe_lo fndice de Preços
ao Consumidor- IPC. ou por
outro
índice
que
vier a
substituf-1o, adotando-se como
base o primeiro dia de cada
mês.
, _§. 3~ Não 9erão computados, no
limite def1nido _no inciso II
do caput deste artigo, os dispêndios com as operações garantidas pelos estados. pelo
Di str(to Federa 1 e pe1 os municípios, contratadas até 15-12-

89.

§ 4~ Não serão computados nos
limites definidos nos incisos
I e II, do caput deste artígo
as garantias preStadas
nos
contratos de refinanciamentos
celebrados com o Banco do B~a
s11 S/A_ ao_ e.mpar:o da Lei Federal n-il.-7,976. de 27 de dezembro de 1 989 . -

§ s~ Os dispêndios referentes
àS operações mencionadas no
parágrafo anterior não serão
computados _para efeito do limite estabelecido no inciso I
deste artigo.

§ 6~ Quando o tomador das operações de crédito a que se
refere o parágrafo anterior
atrasar, por mais de trinta
dias~
o pagamento cto serviço
da d1vida excluída nos termos
do parágr~fo anterior, será o
respectivo valor, com os acréscimos__
correspondentes,
computado para efeito da apu-

I I I __ .~ comprovaç?o da i nc 1 us.ão
d.o. projeto no orçamento_ .d.e i nvestimentos das empresas sob o
seu contr.ol e, bem corno na Lei
do Plano P]urianual e na Lei
de Diretrizes. Orçamentárias.
Art. 4~ A celebráção de operação de crédito incrusive a
concessão. de qualquer garantia, pelos estadoS._, pelo Distrito Federal, pelos municípiOS ou por suas respecnvas
autarquias, somente poderá ser
efetuada;
a) se
a entidade mutuária
eiou a entidade garantidora
comprova_-rem estar em di a com
~uas responsabilidades
junto:
- PTS/Pasep e Fi nsoc i a 1 ;
--ao Instituto Nacional
Seguro Social (!NS.S)_;

de

- ao Fundo _de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS);
b) após a manifestação prévia
do Banco Central do Brasil,
relativamente ao cumprimento
do disposto nos arts. 2~ e 3~
desta resolução, e
_
c) com autorização legislativa para a operação;
d) após a autorização_ do SenadO Federal,
nas hipóteses
previstas nesta Resolução.
Art. 5~ A_ rea 1 i zac;:ão de _operações externas de natureza
financeira pelos estados. pelo
Distrito Federal, pelos municfpios e por suas respectivas
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autarquias, bem como a concessão de garantias por parte daquelas Entidades em

operações

da espécie, depende, ainda, de

prévia e expressa

do Senado Federal .

autorização

Parágrafo único. Os pedidos
de autorização para a rea11za.ção das operações a que se refere este art1go serão encaminhados ao Senado Federal instr-uidos com;

a) prova de cumpr1mento do
disposto nos arts. 2~. 3~ e 11
desta resolução;
b) análise dos custos e benefícios económicos e sociais do

projeto

a ser financiado pela

operação de crédito;
c) análise
operação;
d) análise
nativas de

projeto;

financeira

da

das fontes_ alterfinanciamento

d_o

e) data do inicio do programa
ou do projeto .e i _nformação sobre se o mesmo está inclufdo
na lei orçamentária anual;
f) informação sobre o atendimento do disposto no inciSo
III do art, 167 da co_nstitUição e dos déma-is limites fixados nesta resolução no que
couber;

g) informações sobre as f i nanças do tomador e do · garantidor, destacando:
1) montante da dívida interna
e externa;
2)
cronograma de dispêndios
com a dÍVlda total, interna e
externa;

3)
cronograma de dispêndios
com a operação a ser autorizada;
4)
comprovação da Capacidade
de pagamento de operação;

5) débitos
pagos.

vencidos

e

não

6) informações sobre as dotações orçamentárias relativas
ao projeto;
h) comprovação de Que o_ projeto está incluldo na Lei do
~lano
~1urianua1
e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias quando for o caso;

i ) 1e i
operação;

autortzativa

da

j) pareceres pre·l i minares da
Procuradoria da Fazenda Nacional, e do Departamento do Tesouro Nacional, na hipótese de
garantia pela União.

1) parecer do Banco Central
do Brasil em relação ao impac-

to da operação pleiteada sob~e
a política cambial e de endividamento externo; e
m) out~as informações que habilitem o Senado Federal a conhecer perfei t.amente a operação de crédito-.

Art -. 6.s!. os estados, o Di s-t'r-ito Federal, os mUnicípios e
suas
respect_í v as autar-quias
poderão pleitear que os limites fixados no art. 3~ de_sta
resolução sejam temporariamente elevados, a fim de realizarem oper-ações de crédito especificamente vinculadas a empreendimentos financeiramente
viávei~
e co~patfveis com os
objetivosc_e planos nacionais
de desenvolvlmento, .ou ainda,
em casos de _excepc·i ona 1 necessidade, apr-esentada, em qualquer hiPótese, cabal fundamentação.
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dos at.~ _a data da realização
da operaçac.
§ 2s o d_i spêndi c mensa 1 , compreendendo principal_ e acessórios, não poderá ultrapassar
sete ~or cento da receita líquida eStimada para o exercício financeiro que estiver em
curso,
inclusive computada a
r:ece1 ta 1 íqu1da esti_rnada- para
a abertura de créditos ·suplementares aprovados até à data
da realização da operação.
§ 3s A .contra-t_açã-~, da; operações de que trata este arti~o
_está condicionada à_ di sposiçao
ccnt i da na a 1 fnea a do'" art. 4~
desta reSol uc;:ãc e deVêrá s-er
precedida da manifestação prévia do Banco Central do Brasil
quanto ao seu_ enquadramento
nôs limites estabelecidos nos
§§ 1 A -e 2A preCederit~s-.

-~- 4.t<. Entende-se-- como receita
§ { .l:l: A e 1ev'ação de que trata -1-,quida estimada, par_a os eeste artigo não poderá ser su- feitos das operações preVfstas
perior a 20% (vinte por cento) neste artigo, a r-e·ceita to-tal
dos__ valores_ ini·cialmente atri- prevista para o exercfcio meb-uídos, em furlçãO das d_isp"osf- rros as operações de crédito e
ções cont.idas _t1o art. 3.1<. desta as alienações de b~ns estimaresolução.- ao:s l_imites que_ se dá-s para c_ ref_erido--exércícfo.
pretende elevar._
§ 5~ As operações de que tra§
2Q Os Pedidos da espéCie ta e$te a_rt i_go deverão se odeverão ser encami nhaOcs ao .Q.rigatorLamente 1 í __quidadas até
Senado -Federal,
instruídos "trj nta dl as após o encerràinencom:
to do exercício em-que forem
co-ntr-a ta das, "e-xcetuadaS aqUe-I lei autorizativa para a las contratadas _no, último anp
operação pr-etendida;
de mandato do Che_fe do Poder
Execu~1vo, que deverão ser- liIr
car-àcte_r_í st-; éâs
da quidadas nO próprio eXercício.
operação: prazo, taxa de juros, encargos, croncgrama f i nanceiro;
§
5~
No prazo de Cinco dias
Oteis, a contar do recebimento
! ! I - jn-formações sobre a si- da solicitação,
o Banco Centuação ·f·i nance i r a do-- requeren- tra 1 do er-as i 1 s_e prchunci ará
te; e
sobre a· bperação pretendida,
observado o mesmo rito previsIV - manifeStação d_eta 1 hada _e to no _.§ 2.Q. do art_. __13 deSta
objetiva do- Banco c~_Dtr-al do resoluçao quando houver- pedido
Brasil quanto ao impacto quan- de
cofnpl ementação
de
tif.i_cado da qpera$=ão pleiteada documento.
em
r-e 1 ação
a
- po 1 i ti ca
Art. si:t Os_ tftl.,llos· d_~ dív"ic~a
monetária desenvolvida
pelo
Poder Executivo à época da so- pública dos estados, -do Dis-!J Gi tação;
trito Feder-al e dos mUnicípios
somente poderão ser lançados,
V - informações e documentos oferecidos publicamente ou ter
previStOS hos artigOS 4s e 5R, i ni c i ãda a_ ~ua col_ocação no
mercado, -com rendimentos pré ..
desta Resolução.fixâdcs _ou pós-fixados, depois
- Art. 71:t Os..1 imites fixados no de
previamente
autorizadOS
artigo ~~ desta Resolução não pelo Senado F9der~l.
se aPlicam às operaç5es de
crédito por antec'i pação da re§
1s Os Dedidos da espéCie
ceita orçamentária, nos termos dever~o ser encaminhados ao
da lei. :.
Senado Federal cOm informações
sobre:
-§- f.ll. o saldo devedor das op~
raçóes p-or antecipação-- da rea) qUantidade de _-i:íú.ilos da
ceita orçamentária não poderá espécie _ já
emitidoS
.e
ultrapassar qutnze por. cento
perfomance doS mesmos junto
c;ia _receita 1 i qui da est i ma_da ao mercado secundário.
para o exercfci o fi-nance_i ro
que estiver em curso. inclusi~
b) perfi 1 dO~--endiVidamento da
ve compu--tada a rece Lta 1 í qu í da entidade emissora após a efeestimada para a aber--tura de t1vação da emissão de títulos
créd 1 t-os SUplementares aprova- pretendida;
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c) politica de endividamento
mobiliário praticada pelo Go-

verno Federal à época da Soli-

citação de autorização para
emissão pretendida;

a

d) parecer do Banco Central
do Brasil quanto a observância

esta resolução Que os estados.
o Distrito Federal e os municípios demonstrem:
I_ -existência de lei para a
operação de crédito;

II
estar cumprindo o disposto no art. 212 da Constftuição Federal e o disposto no
rea 1 i zação
da
emissão art. 38 e seu parágrafo único
pretend1da.
_do Ato das Disp_osições Constitucionais Transjt6rias: -~ --·
§ 2~ Os- -tftulos di:! que trata
este artiQO deverão guardar
I II
- esta·r exercendo p 1 ei18equivalêncla_ com os· títulos mente a competência tributária
federais e seus respectivos que lhe foi conferida pela
prazos de resgate não poderão Constituição.
ser inferiores a seis meses

dos limites fixados nesta resolução, bem como,
quanto_ à

contados

da

data

de emissão

dos referidos títulos.
§

3~

Incluem-se nas disposi-

ções deste artigo os titules a
ser emitidos para atender à
1 i qui dação das precatórias Ju-

diciais pendentes de pagamento, obj e to do a_rt.
33 e seu
parágrafo único do Ato das
01 spos _i ções
Const i tuci ona is
Transitarias.
§
4~ __ps tJtulos de que-fratà
o parágrafo anterior não se
incluem nos limites previs_tos
no art. 3~ desta Resolução.

Art. 9~ Os estados, o Distri:
to Federal, os municípios e
suas
respect _i V_?S _autarquias
deverão remeter ao Banco Centra 1
do Bras i 1 informações
mensais sobre a posição de
seus endividamentos, 1 ndi_cando
para o conjunto de operação:
o montante das dfvi das
flutuante e consolidadas interna e externa;
I -

cronogramas de pagamento
do príncipal e dos encargos
das referidas dívidas, inclusive aquelas vencidas e não
pagas;
II -

III
sfntese
orçamentária;

da

execüção

A_r_:t. _1__1 • É vedado aos es-tados, ao Distrito Federal,
aos
muni c f pi os e as suas respe_ct i vas autarquias assumir compromissos diretamente com fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiros de obras,
mediante emissão ou aval de
promissórfas, aceite de dup1ica"'té.s --ou
outras
operações
similares.
Art. 1:2. A-à resoluções -dO-se.:.
nado Federal
autorizativas,
para efe_ito desta resolução,
incluirão, ao menos,
as seguintes informações:
---I· -- :v-atõ_r ___ da cij3eração e moeda
em que serão realizadas;
II
objetivo da operação e
órgão executor;
I-II

básic~s

condições financeiras
da oper~ção; e

pr'izo pãra o exercfc_io
da autorização.
IV

-

Art.
13. Os pedidos eXtralimites e os demafs casos que
exijam deliberação serão feitos pelo respectivo chefe do
Poder Executivo" e darão entraçia no Protocolo Legislativo do
Senado Federa 1 .

§
1~ No prazo de dez dias úlimites e condições teis a contar do recebimento
aplicáveis, valores autoriza- da solicitação do Senado Fededos e valores já comprometi- ral, o Banco Central do Brasil
dos.
-se pronunciará sobre a operação pretendida.
§
1 ~ o Banco Central dO -Brasil prestará informações men§
2~ CaSo o Banco Central do
sais ao Senado Federal sobre a Brasil constate que a documenposição de endividamento dos tação não é _suficiente para a
estados,
do Distrito Federal. sua análise, solicitará, ao
dos municípios e de suas res- Senado_ Federal, imediatamente
pectivas autarquias.
e de uma só vez a complementação dos documentos e/ou infor2
§ 2 Os entes públicos a· que mações, fluindo, a partir do
se refere este artigo remete- atendimento
das
exigências
rão ao Senado Federal, trimes- pelo interessado,
novo prazo
tralmente, cronograma ffsico e de 10 (dez) dias para o pare_se
refere
o
financeiro dos novos projetes cer a _ qu_e
financiados por operação de parãQf-afo anter·t o r.
crédito.
-Art. 14. Os contratos relatiArt.
10.
S~o
conQições vos- a operações de gue .trata
indispensáveis a autorização esta resolução deverao ser repara a realização das opera- metidos ao Banco Central do
ções de crédito de que trata Brasil
no prazo máximo de 30
IV
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dias após sua efetivação. para
efeito de registro e _c-ontrole.
Art.
1_5. IA inobservância daS
disposições da presente resolução sujeitará os estados, o
Distrito federal,
os mun-icfpios e suas respectivas autarqUias às sanções pertinentes
cabendo ao Banco _Central do
Bras i 1 exerce·r a competente
fiscalização,
no âmbito dos
mercados financeiros e de capitais,
nas formas previstas
em lei.
Art.
2 2 Esta res-olução entra
em vigor na data
de
sua

pub 1 i c~ção.

Art.
3~ Revogam-se- as disPosições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mendes

C~

O SR. PRESIDENTE (Mendes

tá-

nale) -A Presidência prorroga
a sessã_o po_r mais 15 m_i nu tos,
a fim de poder-mos ultimar a
aprecia-ção
das matérias empauta,

nale) - O parecer_ conclui
favoravelmente
à matéria~ na
forma do
substitutivo
QUe
apresenta.
PaSsa..:se à diScUsSãO- do projeto e do substitutivo,
em
turno único.
Conc9do
Senador
Cardoso.

a palavra
Fernando

ao.nobre
Henrique

O ' SR.
FERNANDO
HENRIQUE
CARDOSO (PSDB
SP.
Para

discuti r.
Sem
revi são
do
orador. )
Sr.
Presidente,
Srs. Senadores. o relat6rio do
Senador Odacir Soares reflete
uma diScussão longa,
árdua,
havida
durante
toda
esta
semana.
E,
efetivamente, foi
possfvel chegar-se a um entendimento no que diz respeito
substantivamente ao projeto.
Entretanto,
lembraria que o
Estado de São Paulo tem uma
reivindicação que foi atendida
por este projeto e diz respeito a não-computação, no limite
do endividamento, daqL1i1_o a
que o estado foi qbr_i gado a
endossar em função de transferência de õnus da Unj~o para
os esj:ados.
Com esta ressalva, e tendo em
vista o que disse o Senador
Odacir Soares sobre o compromisso, de que possamos efetivamente regulamentar o modo
pelo qual
os estados possam
v_} r _a endfvidar:-se daqui até
15 de
fevereiro.
realmente
houve o acordo e, a não se por
motivos supervenientes e que
não têm nada a ver diretamente
com este assunto. o _ PSOB,
no
que diz respeito à matéria,
está de acordo.

O

SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-

nale) - Continua em
a matéria.

O Sr.

Odaci~

P~esidente,
peço
para discuti r.

discussão

Soares
a

-Sr.

palavra

O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-

nale)- Concedo a palavra a v.

Ex'

O SR.

ODACIR

SOARES (PFL -

RO. Para discutir. Sem revisão

do

orador. ) - sr·. Presidente,

Srs. Senadores, apesar do fato
de ter sido Relator da matéria

e ter apresentado-um substitu-

tivo,
desejaria apenas aditar
algumas considerações.
Na

realidade, como muito bem

expressou o
Henrique

Senador

Fernando

Cardoso, o substitu-

cou, qua1 a posixão do Banco ~êcnica, que poderá ser aceita
Central em relaçao a essas so~··ou não, de acordo com os dados
licitações
encaminhadas
ao que vierem ao Senado.
Senado.
Existirá, de qualt:~uer
mane·; r a, uma subord i nação do
o. Sr. Fernando Henrtque CarSenado_ à
informação que __vier doso - É verdade. Mais ainda,
do Banco Central? o Relator - os estados não farão seus peparece-me
saiu, tinha mais didôs ao Banco Central, e
sim
alguma coisa para faze~ e saiu ao Senado.
na
hora
da
discussão da
SR.
~UT AHY
MAGALHÃES
matéria. A indagação fica, en-· ~ O
tão,
no ar,
a não ser que o - Exatamente ao Senado.
Sefiádor Fernando Henrique Cardoso possa fornecer-me a inO Sr. Fernando Henrique Carformação,
que
muito doso - O Banco Central
tem o
agradecer i a: ex~~ste a 1 ~uma ~u ·prazo de 10 dias para informar
bo~dinaçao do Senado
a op1n- ao Senado-sobre o seu par-ecer,
ião, mesmo técnica, do Banco parecer esse, ~epito, que não
é terminativo, senão meramente
Central?
uma i nformàção .
O Sr.~Fernando Henrique C3r-·
doso - E poss-ível. dar aparte a
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES - Este
esta altura ou tehho de explicar- depois?
assunto muito me interessa.

tivo por mim apresentado reO
SR.
~UTAHY
MAGALHÃES
flete não apenas o consenso
entre as diversas lideranÇas - Estamos em processo de dis-,,- O
partidárias aqui representadas cus são,
quarido ..são per-mi t 1 dos
como ta~bé~ a posição de todos ap~rtes.
os estados brasile1r-O:!i_, partiq Sr. Fernando Henrique carcularmente São Paulo e Minas
Gerais,
que se fizeram rep~e ·d_oso - sendo _assim, peço o a-~
sentar em todas as discussões parte __ a_ V, Exa (Assentimento
que aconteceram no Senado Fe- do orador.·)
dera 1 ao 1 ongo dos ú 1 t fmos dez .
senadOr"-- JÚ.tahy Maga 1 hães. edias.
fetivamente os estados que esPara s~ntetizar, esse substi-~ t:iveram presente foram os aqui
tutivo reflete o consenso das men_cionados, o_u s.éja: São Paulideranças e Qos estados que l·o,· Minas .éiera1s, ·ceará eDisaqui se fizeram representar e trito Fedetal: Não-que outros
também ·a posição do Governo e não tenham sldo consultados,
do Banco Central.
pe-1 o menos o
fbrãm
pe 1 os
sec~etár1os. Devo esclarecer a
4
Portanto. é-da maior urgêncfa V. Ex .Que não são os· estados
que esta matéria seja decidi- que votam, somos nós, os senàrepresentantes
dos
da. votada. uma vez qué_amanhã _çtpres,
vence a prorrogação oa Resolu- _astªOos.
ção n~ 94, de 1989, que votaO SR. ~UTAHY MAGALHÃES
Fiz
mos na semana passada.
a referência porque o Senador
:Soar.es_ __dfsse que houve
Estas,
as
informações que Odaci r
trago ·em aditamento ao relató- um consenso entre os estados,
rio que já apresentei.
~~ _eu quer i a saber ~ua 1s.
o sr. ~utahy Magalhães- sr.
Presidente,
peço a
palavra
para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Mendes ca-

nale) - Concedo a
nobre Senador.

O SR.

~UTAHY

palavra

ao

MAGALHÃES (PSDB

- B~. Para discutir.) - ~'Sr.
Presidente, Srs. Senadores: em
primeiro lugar,
gostaria de
saber qual o consenso dos estados, quais foram os estados
que se fizeram represen•ar.
Ouvi citar dois:
São Paulo e
Minas
Gerais.
Quero saber
t:~uais mais- Ceará e
.Distrito
Federal? A importância desses
estados é
inegável,
mas,
se
considerarmos. quatro em vinte
e sete, verifcaremos que não
há propr i amante um consenso ..
Em segundo lugar,
já vtmps
que não está tão s6l ido ass·im
o entendimento feito a respeito da matéria.
Pergunto também,
porque não sei como fi-
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Sr.

Fernando

-HeMriQue

car-do_so
De acordo com as
sugestões de V. ExA, cuidei de
zelar.

o SR. uUTAHY MAGALHÃES

Eu.

peSsoalmente, tenha essa preocupação e _ a transmi t f a V.
Ex~. como meu líder, porque
o
pedido é feito ao Senado; é
uma prerr-ogativa do Senado, da
qual não pOdemos abrir mão.
_.Oco.r":re que nãó vamos poder
votar esta matéria na sexta
nem na segunda-feira, porque o
Regimento hão admite votação
nesses dias. Então, o p~azo de
-prorrogação v a i a t.é amanhã e
pode a seguhda-fe-i·ra ser considerada o primeiro dia útil.
Se não for . vo·tada segundafeira quando não se pode votar,
ficamos sem lei. sem limites, sem estabelecer nenhuma
norma,
porque não foi ~rorro
gado o projeto de Resolução n~
94.
Se não for votado durante
a
semana.
poderemos
passar
parà o· próximo ano também sem
uma legiSlação a
respeito do
assunto.

.O Sr. ~ernando Henrique Cardoso - o consenso é no Senado.
Com relação à subordinação ao
BanCo-Central,
não ace1tamos
as Tormulaç5es que continham
ta1
subordinação.
Ao
Quando se rompe ~m acordo- por
contrário,
o Banco Central- uma questão importante, mas
pode dar o parecer como melhor sem nenhuma manifestação de
lhe
aprouver-,
o
Senado entendimento a respeito de uma
decidirá, na sua soberania.
matéria,
aos ll~eres, ~ue estão conversando há tanto· t_emO SR. ~UTAHY MAGALHÃES - E po, não conversam entre si a
exatam_ente isso que gostar i a respeito de_ um~ questão, ape·de. saber.
A opinião do Banco sar de alertados no sentido de
que., se a sessão cai" ss·e-. - não
Central não.é terminativa.
irfamos votar essa proposta,
o :sr. Eernaodo HenriQue Car- que é uma proposta importante
doso - Nao. E meramente uma e urgente, acharam por bem que
consUlta,
deveria cair a sessão,
de
.. qualquer maneira, p~ra _o subsUma titutivo não ser- derrotado,
o
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES
consu1 ta que s,e faz ao Banco que leva à velha sistemát~~a
Central.
·
de não se
aceitar
aquela
prática democrática- de saber
O Sr. Fernando Henrtque Car- quem tem maioria, aceitar a
doso- Exatamente,
vontade .da maioria e não abandonar o plenário, simplesmente
O SR. ~UTAHY MAGALHÃES
para· evita r que a votação se
que dará sua opinião de ordem processe.

Dezembro de 1990

~

7906

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sec;ao

Veja v. Exa como é preocupan-

te

sentirmos

a

falta

diálogo nos momentos

desse

próprios~

o

Sr-.
Odaci r
Soares
Permite-me V. Ex~ um aparte?

O SR. úUTAHY
Pois não.

MAGALHãES

propostas que estavam em andamento nesta Casa.
Sr. Presidente, fico até satisfeito que tenha sido prorrogada a votação, pois. desta
forma, haverá mais tempo para
se estudar melhor a matéria.

o SR.- Odac;r Soares - ApeM

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cana 1 e) - Cont i_nuam discussão a
mat~ria. (Pausa.)
.
.

sentante do Distrito Federal,
membro do Confaz, do Conselho

nale) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Marco Maciel.

20

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.
Para discutir. Sem revisão -do
Orador.)""~- Sr.- Pres i deinte, serei muito breve, apenas faria
duas considerações.

nas para trazer esclarecimentos a V. Ex~ quanto às apreensões expostas. Na realidade,
-O Sr. Marco Maciel - Peço a
quando eu disse que esse subs- -palavra, Sr. Presidente.
titurivo reflete o consenso
dos estados é porque o repre-- O SR. PRESIDENTE (Mendes CaFazendário, consultou cerca de

esse

estados

texto

chegamos.

brasileiros sobre

final

a

que

Por outro" 1ado, _,ti-

vemos desde o começo a preocupação de manter todas as decisões referentes a esta matéria

nas mãos do Senado F=edcira 1 ;- em

obediência,
inclusive.
_aos
preceitos d~ Constitufção. Estabelecemos, ao contrario do
que ocorre hoje, que os processos, todos eles, darão en-trada sempre pelo Senado Federal, que os encaminhará ao
Banco Central com prazo de 10
dias. e os estados terão condições de acompanhar os seus
processos sempre --na Comissão
de Assuntos Económicos do Senado Federal. Além disso.
tivemos também o cuidado de,
além de ter consultado os estados, através do representan-te de Brasília no Confaz,
de
nos
reunir
ouvir
os
secretários da Fazenda de São
Paulo e Minas Gerais, que vieram defender as posições dos
seus estados,
ao mesmo tempo
em que permanentemente ouvimos
o Banco Central, do que resul-tau,
afinal,
-~esse
substitutivo. Esse substitutivo assegura o exercício pleno
das prer~ogativas do Senado
Federal, asseQura o poder decisório nas maos do Senado Fe.dera 1 , porque todos os i tens
que constituem aquelas obrigações dos estado sou dos municípios, no sent-ido de instruírem seus processos com deter-o
minados elementos de ordem econPmica, monetária, financeíra, ou de ordem cambial, todas
essas informações servem tãosomente para a
instrução do
processo, permanecendo, sempre,
a decisão como sendo
prerrogativa Originária e exclusiva
do Senado Federal.
Eram apenas estes os esclarecimentos que gostaria de trazer a V. Ex.a. _

O SR. úUT AHY MAGALHÃES - Agradeço a V. ExA a informação.
Como não iremos votar a matéria hoje - e não sei quando ou
se iremos votá-la--, -teremos
tempo suficiente para examinála. a fim de que possamos fazer comparação com as outras

Em prime i r-o -1 ugar, quero destacar o trabalho que foi
desenvolvido
pelo Senado;·- de
modo especial pelos senadores
que
trabalharam mais dire·tamente na elaboração des_te projeto de resolução. __ Gostaria de
me referir aos Lideres dos
Partidos
com assento nesta
Casa e, de mo_do especial , ao
trabalho -desenvolvido pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, - em cujo gabinete as negociações foram feitas; pelo senador Odaci r Soares, ao fi na 1 ,
Relator da matéria; pelo Sena--dor Ronan Tito,- Líder do PMDB;
pelo Senador Ney Maranhão, Líder -do PRN nesta Casa; pelo
Senador Roberto Campos,
Líder
do PDS;
e
por t:lUtros Companheiros que acompanharam a matéria com muito 1nteresse e
Gbstaria
com muitõ cuidado.
até. para não come-ter nenhum
pecado ~de omissão-, de lembrar
que,
além dos senadores citados, o Senador Mauro Benevides
teve papel muito destacado: o
Senador João Lobo, fdem, e outro"s tantos que se preocuparam
com a questão- .
Portanto,
1 ouve
o traba 1 ho
que a Casa faz-, mostrando que

o Congresso· Nacional se apetrecha para exercitar ·sua tríplice função, ou seja, ao lado
de elaborar leis, exercitar
com ef1ci_ência a sua função
f1scal1Zadora, qUe é uma fUnção não menos importante, e,
afinal, -torna-se, de fato,
um
grande fórum c.ie ref 1 exão po·J ftica sobre os problemas do
País~

Por isso, faço esta referência, porque, de~ alguma forma,
ela expressa o sentimento que
me move a pedir a palavra neste _ momento. Oxa_lá possamos
prosseguir_nesse caminho, porque estaremos dando uma contribuição muito importante não
somente ao Congresso Nac1 ona 1 ,
ao Senado Federal de modo particular, como também ao País.
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Sr. Presidente, lembro ainda,
ao lado da colaboração_e participação ativa dos senadores
mencionados, o Banco Central
também se fez presente, num
trabalho elogiável de assessoramento, tendo à frente um dos
seus direto~es. o_Dr. Luís EOuardó Assis, bem assim a presença de Secretários de Ftnanças de diferentes Estados da
~ederação,
como São
Paulo,
Ceará,· Ri o de --Jane i r-o,- Ri o
Grande do Sul, Minas Gerais
etc.
·
A Casa cresce com a apresentação desse projeto _de reso l_ução, sobretudo com o substitut1vo, de autoria do Senador
Odacir Soares, Colega de Partido, Vice-Lfder que é do PFL
e
que
expressa
o
entendimento.
- - --

o

Sr.

Permite-me

Odacir

Soares

v. -EXA um apar-te'?

O SR. MARCO MACIEL - Ouço.
com prazer, V. ExL
o Sr. Odacir -Soares- Registro, para satisfação nossa,
que participamos da elaboração
desse documento~ que é da lavra de todos nos, que tivemos
assessoria permanente dos técnicos do Senado F ei!dEira 1 : · Eu,
particularmente, e o Senador
Ney Maranhão tivemos a assessoria do Dr. Francisco Sampaio-, e nas reuniões, a assistência dos técnicos da Assessoria
_Técnica do senapo Fedéral que,
a-final, -terminaram dando a redação fi_na1 a esse documento.
Era o registro que desejava
fazer.
O SR. MARCO MACIEL - Nobre
Senador Odacir Soares, agradeço a v. Ex~ a contribUição,
proporcionando ao Senado realmente fazer justiça ao trabalho que ~esta Casa é desenvolvido, muitas vezes,_ anoni.mamente por assessores seus, que
demonstram competência.
Sr.
Pres 1dente, eu_ disse que
ia tecer duas considerações.
Esta é a primeira. A segunda,
e última, diz respeito a uma
questão suscitada,
ainda que
de forma indireta, pelo nobre
Co1ega
Senador
Jutahy
Magalhães.
Efetivamente hoje não estamos
podendo votar a matéria como
gostaríamos,
por
motivos
notórios. No entanto, gostaria
de mencionar que tsso não ocorreu, em absoluto, por provocação do Lfder do PFL. Durante o dia de ontem e de ho~je,
tentei negociar uma solução, de sorte que fosse possível
inverter a pauta, votando
conseqüenteMente, em cará~er
prioritário,
essa
matéria.
-Tentei.
Não foi possível
o
acordo.
Não rne _cabe aqui descer a detalhes, nem seria ele-
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gante fazê-lo agora, mas gostaria de deixar claro,
inclusive para conhecimento do Pais
e registro nos Anais, que es-ses esforços, que, afinal, redundaram infrutíferos,
eu os
desenvolvi
dur~nte todo o dia
de ontem e grande parte do dia
de hoje. Por mim a matéria que
ensejou a verificação de votação teria sido votada em último lugar, permitindo fazer com
que,
por
esse
caminho,
esgotássemos a discussão e votação de outros itens igualmente importantes,
constantes
da Ordem do Dia da sessão de
hoje.
Este, o esclarecimento que eu
gostaria de oferecer à Casa,
sobretudo porque, pelo que depreendi das afirmações do Senador Jutahy Magalhães, isso
poderia ensejar uma dúvida com
relação ao procedimento que
adotamoS na sesSão plenária da
tarde de hoje.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N,Q 62,

DE 1990

(Incluído em Ordem db Dia. nos
termos do art. 172, II) b, do
Regimento Interno

Dezembro de 1990
O- parecer
Presidente.

é

~

7'iXY7

fay~_!""jiye 1 ,

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Mendes cac
nale) - O parecer é favorável.

A
votação do requerimento
fica adiada por
falta
de
Votação, em turno único, do-· quorum .
2
Projeto de Resolução n 62 de
1990,
de
autoria do Senador
O SR. PRESIDENTE (Mendes Ca-~
Ney MaranhãoJ que dá nova re- na l e) - ~N"a=- ·p-resente sessão
dação à Resolução n~ 94, de terminou o ptazO--par·a apresen1989, tendo
tação de emendas ao Projeto de
Lei do DF n,Q 37, de 199"0, de
PARECER,
proferi do
em aut·oria do Senador· Maurício
Plenário, da Comissão
Corrêa, que 1'Autoriza o Poder
Executivo-do Distr-ito Federal
·-de
Assuntos
Econôm i - a c-onceder 1 sanção dá ImpoSt-o
cos, favorável ao projeto com sobre ·op~raçóes relativas_ à
as Emendas que apresenta de Circulã~ão de Me~cadorias na
n.Q_s 1 a 4.
aquisiçao de automóveis, e dá
outras providêt')ci~s."
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Esgotada a Ordem do
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
.. Dia.
Passa-se, agora. à apreciação
do Requrimento n 2
482,
de
'1990,
1 ido no expediente, de
autoria do Senador Mário Maia,
solicitando autorizaÇão do senado para desempenhar misSão,
nos- termos dOs arts. 55, da
Constit~iÇão e 40_do Regimento
Interno~, ho per í ode de 1 O a 18
de dezembro do corrente ano.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Nada_ m~J,s _pay~ndo a
tratar. Vo_u _encerrar ª- presente sessão, ""'-eleS i gnand·o para a
ordinária ~e_ ama_nhã a segu1_nte

O SR. PRESIDENTE (Mendes Caa

A matéria depende de parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-- 1 -

A votação da matéria fica adiada, por falta de
quorum

Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães
profira,
o
parecer.

P.o:rtanto,
ao cone 1 ui r
esta
fntenção deixo, mais uma vez,
bem clara esta colocação: se
dàp~esse do PFb,
certamente
eSU·
matéria' estarria sendo
disCLtida e votada e estarfamos )á, portanto, oferecendo
hoJe assa contribuição ao SenadO e ao País.
__
nale)
Está
discussão.

encerrada

Ainda
devido
à
falta
O SR. úUTAHY MAGALHÃES (PSDB.
de quorum, fica adiada a vota--~ SA. Para emitir parecer.)
ção dos itens 1 e 2 da Ordem Sr.
Presidente, \rata-se de
do Dia.
requerimento do Senador Mário
Meia, solic-itando afastamento
São so seguintes os itens do Pais, por ter sido designa-do pelo Senhor Presidente--da
com votação adiada:
República para integrar, na
qualidade de Observ.ador Parlamentar, a Delegação do Brasil

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NS! 45,

DE 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art~ 172, II) b, do
Regimento Interno
Votação, em ·turno·úniço, do
Projeto de Resolução n~ 45,
1990, de autoria do Senador
Fernando Heqrtque Cardoso, que
altera a redaÇão do art. 16 da
Resolução do Senado Federal nl!
94,
de 1989, que dispõe sobre
limites globais e condições
para ·as operações de crédito
interno e externo dos municípios e de suas respetivas autarquias e estabelece limites
e condições para a concessão
de garantias, tendo

PARECER

FAVORÁVEL.

sob

323, de 1990, da Comissão

- de Assuntos 'Econ6micos.
-2-

A matér-ia será incluída em
Ordem do Dia, oportunamente.

ORDEM DO DIA

OFÍCIO

N~

S/55, DE 1990

(Em regime Oe urgêhCta, nos
termos do art. -sss, c, do
Regimento Interno)

OfíCio n~ S/55 de 1990 (nS~
515/90, na··origetn), relativo à
propos~a
pra qUê seja- autor i~
·zado o Governo do Estado de
Minas -a emitir 6.982.516.993
(oito bilhões·; novecentos e
oitenta e doiS milhões. quinhet ros e dezasseis mrl-, nove-a XLV Sessão da Assembléia~- centos e
noventa-e três) LeGer-a1 das Nações Uni das.
S,.
tras Financeiras do Tesouro
ExA, o sr. SenadOr Mário Maia, daque_1 e esta dei (dependendO de
solicita autorização do Senado parecer da Comis~ão de Assun-~~
·
pare desempenhar -a referida tos Econôm i cõS) -;missão, nos termos dos arts.
55, da Constituição e 40 do
Regimento Interno, no periodO
- 2de 10 a 18 de dezembro do cor-

rente ano.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N,Q 91, DE 1990
Na --qualidade de rel ater da
matéria, naÇa t~nho a _opór.
(lnclufdo em Ordem do Dia nos
Pelo contrario, paraben1zo s.termos.do art. 281 do
'Ex.a não só por ter si do des i gRe~~m~nto lnterrío}- --·· ·
nãdo, como Considero que o Se- nadar Márío Maia terá oportu-- Discussão, ém turno único, dO
nidade hão só de acompanhar os Proj~to de Decreto Legislativo
debateS da ONU ..::orno -ter uma n 2
91, de 1990 (n~ 241/90, na
participaçãO a re-speito de aSo.- -câmara dOs Deputados). que asunto qu~-S. Ex 4 trata com a prova o texto da convenção _cemaiOr groficiéncia no Senado, lebrada entre o Governo da Rea questao do me}o ambiente e pública Federativa dó Brasil _e
oa- Amazônia. E_ tema que est'á o Governo do Reino dos Paíes
em pauta na Assembléia-Geral Baixos,
destinada a Evit'ar a
da ONU e o roi:Jre representante Oupl_a TributaÇão e Preveni r
a
do Acre podera dar uma contri- Evasão Fiscal em Matéria de
buição a respeito_da questão. impostos sobre a renda~ firma-
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LU' i z Maya
Suplentes.

e

Nabo r

Júnior,

trial izados,
incidente sobre
as aeronaves que especifica".

o Senhor 1.12. secretário é' designado para relatar a matéria
e, de imediat-o,-apresenta pa- de Relações Exteriores e
recer oral favorável à tramiDefesa Nac i ena 1 .
tação do Requerimento que é
O Senhor Presidente dá inicio aprovado pelos presentes. A
--3 à reunião e apresenta aos pre- -matéria
é
encaminhada
à
sentes os seguintes assuntos: Secretaria-Geral da Mesa para
MATÉRIA A SER DECLARADA
as devidas providências:
a) Requerimento n~ 423, de
PREJUDICADA
e) Requerimento- n.o.
452,
de
1990, apresentado pelo Senhor
Projeto de Lei do Senado n~ Senador Marco Maciel e outros 1990, apresentado pe 1 o_ Senhor
221, de 1989, de autoria do Senhores Senadores, requerendo Senador Jutahy Magalhães, reSenador
Odaci r Soar_es, que nos termos regimentais seja querendo nos termos do art.
considera nulas todas as nome- realizada sessão especial con- 71,
inciso IV, da Constituiayões e admissões sem concurso junta do Congresso Nacional, ção, que o Tribunal de Contas
publico, feitas na administra- co_m a fi na 1 i da de de comemorar da União realize inspeção e
ção pública_ diJ:"'eta ou indireta o centenário da primeira Cons- auditoria contábil,
financei_t i tu i ção Repub 1 i cana, promu 1 - ra, operacional e patrimonial
e dá oUtras providências.
gada em 24 de fevereiro de quanto a atos e contratos pela·
Administração Pública em ligaO SR. PRESIDENTE (Mendes Ca- 1891.
na 1 e)
Está
encerrada
a
ção com as empresas: Avibrás ~
O senhor 3~ Secretário é de- ·engexco -~ MenQes Júoior- e,
sessão.
signado para relatar a matéria outras que mantiveram negocia(Levanta-se a sessão As e, de imediato, apresenta pa- ções com o Ministério da Defe18 horas e 55_ mf nu tos_.)
recer oral favorável à trami- sa e o Banco
Cehtra 1
_do
tação do requerimento, que é Iraque.
aprovado pelos presentes.
A
matéria
é
encaminhada
à
É
designado
~
senhor 4~
Secretaria-Geral da Mesa para Secretário·- para
relatar
a
ATO DO PRESIDENTE
NO 252, DE 1990
as devidas providências.
matéria.
PARECER FAVORÁVEL,

sob n~ 41i

de 1990, da Comissão'

O

Presidente do Senado Fede-

ral, no uso da sua competência
regimental

e

regulamentar, e

de conformidade com a

delega-

ção de competência que lhe foi

outorgada pelo Ato da Comissão

Diretora n:s<. 2,· de 1973,

ResoJve desfgnar o servidor
ESPED!TO~ MAROUES
~DE
A?EVEDO,
Analista Legislativo, Area de
Processo Legislativo,
Classe
"1.A",
Padrão III,
do Quadro
Permanente do Senado Federal,
para exercer, em substituição,
o cargo, em comi$são, de Diretor da Subsecretaria de Administração Financeira,
Código
SF-DAS--101.4, no perfodo de 1.12.
de janeiro a 4 de fevereiro de
1991, durante o impedimento do
t'itulâr.
Senado Federa 1-; 6 de dezembrO
de 1990.
- ~ Senador Nelson
ca~eiro, Presidente.

ATA DE COMISSÃO

De.fXa de comparecer, por motivo jus~ificado,
o Excelentfssimo Senhor Senador Divaldo
Suruagy, 2~ Secretá:io.

f) Requerimento
n.12. 465,
de
b) Requerimento
n~
429,
de
1990, apre~ent_ado pelo Senhor 1990, apresentado pelo Senhor
Senador Jamil
Haddad solici- Senador Jamil Haddad,_solicitando ao Poder Executivo- Mi- tando ao Poder ~xecutivo- Ministério da Saúde informações nistério -da JuStiça informaa respeito da Fundação de se- -ções atinentes à Empresa Braguridade Social.
sileira de Turismo- EMSRATUR.
O Senhor Senador An-toi-lio luiz
O Senhor Senador Antonio Luiz
Maya, Suplemente da comissão Maya, Suplente da Comissão DiDiretora, é designado par~ re- , retora, é designado para relalatar a maté.ria e, de 1med1a- tar a matéria e de imediato
to,
apresenta parecer oral apresenta
parecer
oral
favorável à tramitação do re- favorável à tramitação do requerimento, que é aprovado pe- querimento,
que é aprovado,
los presentes. A matéria é en~ Pelos presentes. A matéria é
caminhada à· Secreta r i a-Gera 1 encaminhada à Secretaria-Geral
da Mesa
para
as
devidas da Mesa
para
as
devidas
providências.
providências.

c} Requerime~to n~ 436, -de
1990, apresentado pelo Senhor
Senador Mauro Borges, so_l i c itando seja notif.icado o' Tribunal de Contas da União a fim
de~prestar informações
contidas no Requerimento n.l2. 137, de
1990.~-

0 Senhor 1~ vfce-Presidente é
designado para relatar a matéria e, de imediato, apresenta
dezembro de 1990
parecer oral favorável à tramitação do requerimento, que é
Às onze horas do dia quatro aprovadO pelos presentes. A
de dezembro de um mil novecen- matéria
é
encaminhada
à
tos e noventa, reúne-se a Co- Secretaria-Geral da Mesa para
missãO Diretora do Senado Fe-- as devidas providências.
deral,
na Sala de Reuniões da
Presidência, com a presença
d) Requerimento n.l2. 446, de
dos ExcelentíssiffiOs Senhores 1990, apresentado pelo Senhor
Senadores
Nelson _ Carneiro~ Senador Jutahy Magalhães, sol 1c1 tando ao ,P_oder ExecutivoPresidente,
Iram ·Saraiva, 1
Vice-Presidente,
Alexandre Ministério~a Economia, Fazencosta,
2.12.
Vice-Presidente, da e Planejamento informações
Mendes Cana1e, 1~ Secretário
relacionadas com o Decreto n~
Pompeu
de
Sousa,
3 1 99.694~ de 16 de novembro de
Secretário
Louremberg Nunes 1990 que u reduz a a 1 i quota do
Rocha,
4~ Secretário, Antonio
Imposto sobre Produtos Indus-

17• Reunião Ordinária
realizada em 4 de

g) Requerimento
n~
467. ·de
-1990, apresentado pe1 o Senhor
Senador Al9xandre Costa, solicitando ao Poder Executivo
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento esclarecimentos a respeito de remessas
de dólares para o exterior sem
depósito da cláusula ouro.

o Senhor Senador Antonio Luiz
Maya, Suplente da Comissão Diretora, é d~signado para relatar a matéria e, de fmediato,
apresenta
parecer
oral
favorável à tramitação do requerimento, que "é aprovado,
pelos presentes. A matéria é
encaminhada à Secretaria-Geral
da Mesa
para
as
devidas
providências.
h) Projeto de Resolução do
Congresso Nacfonal que "dispõe
sobre a composição e constituição da Comissão Mista Permanente a que se refere o § i~
do art.
166 da Const 1 tu 1ção
Federal".
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A matéria é dfscutfda e apro- -386, de 1990, apresentado pelo
c) Processo n~ 010195/S0-4,
vada, assinando os presentes o Senhor Senador José Paulo Bi- no qual o Colégio Esfadual
respectivo projeto que é enca- so1, soricitando ao Presidente Castro
A1 ves.
de
minhado à Secretaria-Geral da do Tribunal de COntas da União Valparafzo/GO, solicita a doaMesa para que esta 6-nCami nhe à informações a respeito de imó- ção
de
uma
máquina
de

Câmara dos Deputados.
i) Processo

em que

Anna

hA

014647/90-7,

Thereza

Ernanny

Cabral solicita 1nterrupção da

suspensão de seu contrato de
trabalho, a partir de 21 de

novembro de 1990.

Após exame- da matéria, os
presentes autorizam a interrupção solicitada:

j) Projeto de Resolução n~
16, de 1990, qUe "altera oRe-

gimento
Federal.

Interno

do

Senádo

É
designado
o Senhor 4A
Secretário para relatar a ma-·
tér·ia;

k) Processos n.Q.s 018478/87-5,

000485/88-8
010605/87-8,

010784/87-0, de

servidor

0154Õ1/8B-6,
010722/87-4
e

Ricardo

interesse
Var~as,

do

com

parecer do Senador ~abor Jú~
nior,
Relato~.
pelo a~quiva
mento. e com voto do senhor 1~
Secretário pe 1 a
ap-1 i caçá o da
pena de demissão,
por justa
causa.

A
Comissão Oiretora,
após
discussão da matéria,
rejeita
·o parece~ do ~elator e conclui
pela demissão do servidor, por
justa causa.
1) o Senhor Presidente comuniCa .aos presentes que no próximo dia
i7 de dezembro de
1990, última sessão ordinária
do período Legislativo, serão
eleitos. em Plenário, os Membros do Senado Federal à Comissão Mista Permanente,
nos
termos do art.
58, § 4~. da
Constituição Federal.

A seguir, o Senhor- Presidente
concede a palavra ao Senhor 1~
Vice-Presidente,
que lê parecer favorável à tramitação do
Requerimento n~ 387, de 1990,
apresentado pelo Senhor Senador José Paulo Bisol, reQuerendo que o Senado Federal,
através de sua Mesa Diretora,
solicite ao Procurador-Geral
do Trtbunal
de Contas da União, informações a respeito de
imóvel funcional que ocupa.
Após discussão pelos presentes, o parecer é rejeitado e a
matéria
é
encaminhada
à
Secretaria-Geral da Mesa para
arquivamento.
Na seqüãncia, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor 2~ Vice-Presidente, que
submete aos presentes os seguintes assuntos:

a) parecer

oral
favorável à
tramitação do Requerimento n~

Veis funcionais ocupados por
ministros daquele Tribunal.

Os presentes aprovam o parecer e encanifnham a ma tér 1 a à
Secretaria-~eral
da Mesa para
as devidas providências;
b)- parecer oral
favorável à
aprovação da prestação de contas- do Instituto de Previdência ãos Congress 1 stas
IPC,
relativa ao exercfcio de 1989.

Após- dfScus-são, o-s presentes
aprovam o parecer;
C) relatório de estudo reqlizado pelo Prodasen relativo à
racionalização de custos das
máquinas de reprografia do SenaQo Federal, solicitando diligência junto à Secretaria
Administrativa pa-ra que aquele
órgãQ apresente parecer conc}usTvo sobre a matéria.
Os presentes aprovam a dilisênciã e e~~aminham a
matéria
a
Secretaria Administrativa
para parecer conclusivo da~ue
le órgão;
n~

011103/90-6.
de interesse do S-indicato dOs
Servfdcires tfo Poder Legi s 1 ativo Federal e do Tribunal
de
Có"ntas d;3-Unfão- SINDILEGIS,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n~ 69, de 1990.
d) Processe

A Comissão Oiretora toma conhecimento e determina seja
comunicado ao Sindilegis que o
projeto de lei já foi aprovado
no Senado Federal.
O SenhOr Presidente, em continuação1 concede a palavra ao
Senhor 1 Secretário, que submete aos presentes os seguintes assuntos:
a}" proce_ssos n~s oo6293/90-5
e 007204/90-6, que tratam da
alteração da data de pagamento
da primeira parcela da gratificação de Natal (13~ salário)
dos servidores do Senado Federal-, com parecer no ·se-ntido de
não ser alterada a
Resolução
n~
48/89, mantendo-se, no senado, a· atua1
legislação em
vigor.
Após discussão da matéria, os
presentes aprovam o parecer;

b) Processo n~ 000400/90-4,
referente ao pagamento de prêmio de produtfvidade aos servidores do Prodasen à disposição do Senado Federal.

Ap65--eXaine e discussão da matéria, os presentes indeferem
o pedido;

escrever.

Após exaiT]e da matér 1 a,
os
presentes indeferem_o pedido;

d) Processo n~s 006997/90-2 e
008544/90-5, que tratam de abandono de emprego~ po_r parte
do ser v i dor Cé 1 i do de _ Saus_a,
n_os quais a Comissão de Inq-uérito conCll.li _pela demissão do
servidor.- põr justa causa, com
parecer favorável" à- mari-uteflÇãO
das conclusões 9a respectiva
ComTssão dé- Inquérito.
Após debates,
os
aprovam o parecer.

presentes

DanOo prosseguimento à reuniãO:_ o_ senhor Presidente concede a palavra ao Senhor -4~
Secretário, que submete à Cámissão Diretore -os se'guintes
assuntos:
·
a) par~cer pela
rejeição
Projeto dà~Resoluç:ão r_t~_ 4.
1990. que al téra o -§ 3~
art. 45 do Regi_men~o_ CCJ'mum.

do

de
__do

--

Os presentes,
após debates,
aprovam o parecer;
b) Indicação n~ 1, de 1990,
do Senhor-_ Senador _ Mau r f do·
Correa.
com parecer par-a que
se ouça,
pre-1 i mi narmente. .a
Comissao de C.o!)stitwiç~o. Justiça e Cidadania.
Os presentes,
após debates,
aprovam o parecer;
C) Parecer pelo :lndeferimento
do Requerimento n~ 383,
de
1990,
ap~esentado pelo Senhor
Senador Paulo_ Si sol,
sol ici-·
tando ao ~residen'te do· Supremo
Tribunal
Feder_a1
informações
atinentes à 8Cjulsição de_ im6~
veis funcionais, por parte dos
ministros daquela Corte.

Os presentes, após debates,
aprovam o parecer e encaminham
a matéria à Secretaria-Geral
da Mesa para arquivamento;

d) parecer favorável à admisem parte,
do Requerimento n~ 246,
de 1990,
apresentado pelo Senhor Senador Humberto Lucena. solicitando ao Poder Executivo- Ministério da Economia. Fazenda
e Pl anej amento- informações_ sobre planos e decisões governamentais concebido pelo Governo
para o Nordeste.
sibilid~de,

Os presentes, após debates,
aprovam o parecer e encaminham
a matéria à Secretaria-Geral
da Mesa para as devidas providências;

e) parecer pe1o indeferimento
do pedido constante do Proces
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Os

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçaoii)

Dezembro de 1990

presentes aprovam o pare-

cer e indeferem o pedido;
f)

dos

parecer

pelo ar qui vament_o

Processo~

nAs 016291/81;\-3,

004516/89-3,
004715/89-6,
004720/89-0,
004763/89-0,
004770/89-7,
004766/89-0,
004808/89-4,
004784/89-8,
00_5283/89c2,
005328/89-6,
005453/89-5,
005454/89-f,
005683/89-0
e
005563/89-5'
006707/89-0, que tratam de acumulação de car·gos.

Os

presentes,

após debates,

aprovam o parecer.

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Nabor Júnior, Suplente da Comissão Diretora,
que
apresenta_
·parecer
favorável a tramitação do Requerimento nA 227,
de 1990,
apresentado pelo Senhor Senador

Pompeu

sol i.citando ao Poder Executivo- Mi.-

nistério

de Sousa.

do Trabalho e Previ-

dência _Social-iriforma_çEies

so-

bre a quantidade de servidores
públicos, dos setores que especifica,
foram demitidos ou
colocados em disponibilidade

Sexta-feira 7

desde o dia _15-3-90; quantos
contratos,_ em que v a 1 ores e
c_onOições,
foram ffrrriados com
empresas que operam nestes setores, desde aquela _data.

menta r no mês de j u_l ho de 1989
( Pro_~e~so ni~. 012275/89-:--·1 Y. •

ÁpOs --debates, __ os pr-esentes
aprovam o parecer e encaminham
a matéria à Secretari __a-Geral
da _Mesa
para
as
devidas
pro_v_i dênci as.-

Por fim. o senhof- Pr-e-sfi::h~nte
concede a palavra ao Senhor
Di retor-Ge_ra 1 que submete à
Comissão Di retora o Proc_esSo
ni~.
012134/90-2_,
que cont-ém a
prestação de contas do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, relativa aos
primeiro_ e _segundo trimestres
de 1990.

o Senhor Presidente concede,
então, ·a palavra ao Senhor Senador Antônio Luiz Maya, Suplente da Comissão Diretora,
que submete aos presentes os
seguintes assuntos:
a) parecer
favorável ã aprovação da prestação de contas
da Associação - d_os _Servidores
do Senado Federal
ASSEFE,
relativa aos recursos consignados através de verba suplementar no mês de novembro_ de
1989 (Processo n.R. 002292/904}"

Os presentes. após debat9s,
aprovam o parecer:

bY p-arecer favorável à" apr=o-·
vação da prestaç-ão de contas
da Associação dos Servidores
do SenadO Federal
-ASSEFE~
relativa aos recursos cQnsignados através de verba suple-

Os presentes ap6S
aprovam o parecer.

_debá-tes,

É des 1 gnado O Senhor' Seriádor
António Luiz Maya, Suplente da
Comissão Dire~ora. para relatar a matéria.
7

Nada mais havendo a tratar. o
Senhor Presidente declara ehcerrada a
reunião,
às treze
horas, pelo que eu. José Passos
Pôrto,
Diretor-Gel"al
e·
Secretá.r i o pa _Cç:>mi s_são Di reter a, ta,vrei a presente _Ata que,
depoi_s de assinada pelo Seinhór
Presidente, vai à publicação.
.. sa·la da ComiSsão Direto-ra, 4
de
dezembro
de
1 990.
_
senador· Nelson Carnet r(l,. .Pre_sídente.

República Federativa do Brasil
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SÁBADO, 8 DE DEZEMBRO DE 1990 -

BRASíLIA· DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço

saber

que

o

Congresso

Nacional aprovou, nos termos do _art.. 49, inciso r·, da

Constituição. e eu, Nelson Carneiro-. Presidente do Senado Federal, promulgo -o_se9uinte

DECRETO ~EGISLATIVO NO 54, DE 1990
Aprova o texto do Acordo sobre COoperação Cultural celeb~ado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Democrática Alemã, ém
Brasi11a, a 7 de março de 1990.
Art.
1.!2. É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa-do Brasil e o Governo da República Democr.ática Alemã,_ em
Brasil ia, a 7 de março de 1990.

_

Art. 2.Q. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas Que possam resultar em revisão do referido Acordo, bêffi como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do art. 49. inciso I, da Const 1 tu i ção Federa 1, acarretem encargos ou compram i ssosgravosos ao património nacional,
Art.

3~

Este decreto legilativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 7 de dezembro Qe 1990.

ACORDO SOBRE COOPERAÇÃO
ENTRE O GOVERNO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.
E O GOVE~O DA
_
REPUB~ICA DEMOCRATICA A~EMA
CU~TURAL

Seh~dor

Nelso~

Convieram no seguinte:
ARTIGO I

O preSente Acordo rege as atividades de caráter cultural.
espor--tivo e __educ;at i v o, i nc1 usive no _ensino supe.rior, levaO Governo da República Fede- daS a· eTeí to pelo· Gover:no pe1 as i ns,t·t tu i ções governamenrativa do Brasil
tais e não-governamentais de
uma das Partes Contratantes _no
e
território da outra Parte Con-

República tr'á t~ihte' observadas -as res..:.
pectivas
disposições legais
internas.
(doravante denominados "Partes
Contratantes").

O
Governe
da
Oemocrá ti ca A1efnã --

Insp'irados nos princípios de
respeito mútuo à soberania e
de não-ingerência nos assUntos
internos,
Guiados pela determinação de
fortalecer as relações de amizade que unem os dois pafses,

e

Desejosos de fomentar o conhecimento mútuo e a cooperação pacffica,

Carneiro, Presidente.

b) o
intercâmbio de
artistas. para fins de
ç-ãO iraperfeiçoamento;

jovens
forma-

c)_o intercâmbio de delegações para Viagens ___ ae -estuoo,
troca de experiências e participações em congressos. festivais e concursos; bem como- de
outras atividades no-âmbito do
presente Acordo, em particular
a
-investigação
em
campos
selecionados;

~) ~
organização de manifestações c~lturaíS e-artísticas~
tais como exposições, mostras
de filmes, programas de rádio
ARTIGO II
e televisão e apresentações de
t~tro, dan~a e música de
uma
das
Partes Contratantes no
As Partes contratantes_ promo- terrltório -da outra, inclusive
verão. na medida das suas pos- em bases comerciais;
sibilidades, a cooperação por
meios das seguintes medidas:
e) a tradução e edição de obras de autores da outra Parte
a) o intercâmbio de artistas. Contratante,
de reconhecido
professores, cientistas e es- valor artístico ou literário;
portistas, bem como de especialistas e personalidades af) o
intercâmbio de 1ivros.
tua~tes
nos domínios abrangi- jornais, pub1 ic.aç:ões e outros
dos pelo presente acordo;
materia1s;
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EXPEDIENTE
CEiniiO GIIARCO- - - REOEIIAL

DIA.a

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a

-c-•sso ••COONAt.

rnponwbtl~

AGACIEL DA SILVA MAIA
Olretor Executivo

cN Mew do SenNo Federal

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Ofretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral ............................•..•. . ,. ,._,. .....---·············

Cr$ J.Sl9,6S

Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Olretor Adjunto

~) a
organização de seminá- Pa~tes, bem como das organizar1os, conferências e certames ções internacionais das quais
sejam membros, no qae respeita
esportivos: e
ao~

domínios

abrangidos

turais e esportivas, de ambos
os países, que. desejem cooperar_ nos_ campos d? cu\ tu r a, da

pelo _educação

e

dos

esportes, em-

conformidade com os princípios
e dispositivos deste Acordo,
mútua em congressos e co16qu1~
_poderão,
por via diplomática,
ARTIGO
VI
os internacionais a serem reacelebrar Ajustes Complementalizados em seus respectivos
Para a realização deste Acor- res que visem à criação de
territórios, nos domihiõs abrangidos
pelo
presente do, as Partes Contratantes a- programas de trabalho entre
·
cordarão,
na forma do Artigo si.
Acordo ..
r-vit, programas de intercâmbio
- c:~ue compreenderão ati v idades
ARTiGO IX_
ARTIGO III
de cooperação.- assim como as
( 1) Os naci õria is da- Rijpúbl i ca
Cada Parte Contratante l=_lromo_- condições financeiras, entre
Federativa do_ Bras i 1 e os na-::
verá a di_vulgação da 1 fngua, ou
tras,
essenciais
sua
c
i ona i_s
·-da
República
à
cultura,
literatura e civiliconcretização.
Democr-_á ti c a A 1 emã, a serern enzação da outra.
viados ao abrigo do present~
Acordo. deverão _observar as
ARTIGO IV
ARTIGO VII_
disposições 1 ega is _ do -Estadci
que recebe, e nãO
poderão
(1)
As Partes Contratantes
dedicar-se a qualquer at_ivida(1)
A
Parte
Contratante
braconcederão, na medida de suas
de alhe~a a suas funções sem a
possibilidades, vagas e bolsas sileira designa o Ministério ~utorização prévia de ambas as
de estudo em cursos
de pós- das· Relações Exteriores como Partes.
graduação de suas universida~ co·ordenador de sua participades pal"'a estudantes da outr.a ção na execução do presente
(2) As Partes Co~tratantes
Parte Contratante, em áreas de Acordo, e a Parte Contratante a~segurarão aos.naciqnais en~
estudo escolhidas de
comum da República Democrática Alemã v1ados ao abr1go do presente
designa, para o mesmo fim, o Acordo, em conformidade com as
acordo,
Ministério dos Negóctos Es- suas disposições legais, as
·
(2) Os diplomas e titules ex- tr~ngei ros.
condições necessárias para o
pedidos por instituições de
cumprimento inte~ral das suas
(
2)
Aos
Coordenadores
ensino superiol"' de uma das
tarefas, e facilitarão seU aPartes Contratantes terão ~a- caberá:
cesso a entidades educacionais
1idade no território da outra,
e
culturais,
arquivos
e
a) analisar o desenvolvimento bibliotecas.
desde que preencham as condi~
do
jntercãmbio
e
da
cooperação
ções de equiparação exigidas
pela legislação vigente
em bilateral nos domínios cultuARTIGO X
ral, educacional e esportivo;
cada Parte Contratante.
e
(1)
Cada Parte Contratante
(3) Cada uma das Partes Coninformará a outra, por nota.
b) examinar e aprovar os pro· do cumprimento dos requisitos
tratantes reco_nhecerá os cergra·mas
de
intercâmbio
previ
stificados, diplomas, tf~ulos e
legais interoos n~cessãrios à
graus acadêmicos outorgados em tos no artigo VI, e avaliar aprovação do presente Acordo,
conseaüência da formação, do seu curnprimento.
o qual
entrará em vigor na
aperfeiçoamento ou da especiadata da segunda notificação.
lização em instituições da ou- ·(3) Todas as questões relatitra Parte. Sobre o reconheci_- vas à execução dos programas
(2)
o
presente
Acordo
mento mútuo de graus acadê- de intercâmbio aprovados serão permanecerá _em vigor por pemicos, poderão ser conclufdos tratadas com os 6rgãos coorde- ríodo iridetarffifnado, a menos
acordos separados entre os ór- nadores, por intermédio das que uma das Partes Contratangãos compententes das Partes respectivas missões diplomáti- tes
o
denuncie,
por vi a
Contratantes.
diplomática.
A
denúfic1e
cas.
surtirá efeito seis meses apOs
a
da ta
da
respectiva
ARTIGO V
n_otifidl.ção.
ARTIGO VIII
As Partes Contratantes ~stimularão a cooperação no amUniversidades e outras instibito das convenções interna- tuições de ensino superior,
{3) A denúncia do presente
cionai,s em vigor para-ambas as _bem como outras entidades cul~ A_co_rdo não_ afetarfo o _cuni_prih) a promoção da participação

pr:-e_sente Acordo.
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Feito em Brâsf1 ia·, aós 7 ·tiias· mente 'fé. - :pêlo Governo da
República, Federativa doBrasi 1
Roberto de Abreu
Solínguãs portuguesa e alemã, dré; pelo Governo_da República
Alemã:
Werner
fazendo ambos os textos igual- Democrática
Haenold.
-

do mês ·de niaT"'ço .de
1990,
em
do·is exémpláres origfnais, nas

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da
Constituição, e eu. Nelson Carneiro, PreSidente do Senadõ Federal, promulQO o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
NO 55, DE 1990

Aprova o ato que outorga permissão à Santa Luzia Comunicação Ltda. para ex·
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclustvidade, serviço de radiofu·
são sonora em freqüência modulada, na cidade de Luziânia, Estado de Goiás.
ArtA 1A __ É aprovado o ato que outorga permissão à Santa Luzia Comunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de_exclusfvidade, serviço de radiodifusão
sonora em f_reqüência modu1ada, na cidade de Luziânia, Estado de Goiás; ato a que se refere a Portaria n.st 98.-. cfei ~~ de julho de 1989.
Art. 2 11 Este déCreto lêgislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Feder_a1, 7 de dezembro de 1990 .. ·;--:_-senador Ne:lson

Carnetrç~,_

Pr:e~idel}~e.

SUMÁRIO
1 - ATA DA zosa SESSÃO, EM
7 DE pEZEMBRO DE 1990
1.1

ABERTURA

1. 2

EXPEDIENTE

1.2.1
Oficio do sr. 1t!
Secretário da Câmara dos
Deputados

Encaminhando à revisão do
Senado autógrafo da seguinte emenda:
- Emenda da Câmar_a dos Deputados ao Projeto de Le1
ao Senado nR 151/80 ( n.~:~;
6.503-c/85, na Câmara dos
Deputados), que disc1plin~
o emplacamento de carros
ofictais
.e
dá
outras
providências.

1.2.2-- leitura de Projeto
ProJeto de Lei do senado
n,g_ 231, de 1990, de aut·or·i a
do Senador Márcio Berezoski, que institui o pagamento de compensação financeira aos municíp1os em cujos
territórios se situam insta 1 ações energéticas, i ndustriais ou outras, que
ut·i 1 izem como combustíveis
a energia nuclear, e dá outras providências.

1.2.3- Comunicação
Do
Senador Hydeckel
Freitas. que se ausentará

1 .2 .4

di ente

Discursos do Expe-

SENADOR OZIEL CARNEIRO Análise das diversas pol f"':'
t-icàS -concebidas. para o desenvolvimento económico e
-social da região amazôntcã.
SENADOR
MARCO MACIEL
cbnsumo-- "'"ê
tráfiCo
-de-dr_ogas_. _
SENADOR MAURÍCIO CORREA Em ~uestão de ordem, sol i~
cftâ-ãã-Presidência pronuoc i amento sobre a compErtê'n._
cia do Congresso__ f'llaciona.l
para, mesmo após .lnstãlada
a
Câmara Legislativa d_o
Distrito Federal, fiscal i-zar e controlar os atos do"
Poder Executivo local referentes à segurança pública.
saúde e educação. Oescumpr i men-to - - da Cons t f tu i ção
Federal
pelo
Presidente
Fern-ando Collor, no concernente à nomeação de Mi. n i stro do Superior Tribunal de
-..Justiça, Necessidade de .reformulação da Uustiça Eléitoral, a
propós1to
das
fraudes
nas
ú 1 ti mã_s
eleições.

1 .2.5 - Offclos
da

N,g_ 27/90. do
COffi-1 ssão. de

P~esidente

Educ-ação·,

.cómunfcarido ·a aprovaÇão do
parecer do Senador Carlos
Patrocínio, Pelo ãrquivã~
mente do PLS n 11 412/89, que
-institui o.ens.ino obrigatório de Geriatria nas faculdades de Ciências da Saúde.
N,g_ 35/90, do PreSidente da
Comissão de Educação, comuhicando a ,~ejeiçao do Proj_eto -de L e i do_ Senado n-'!
183/89.
qUe concede ·aos
pr_of_eSsores
de
pôsgr_aduação i ncent 1 vo fi nanceiro · por
produção
-acadêmica.

1.2.6
Comunicação
Presidência

da

_
Arquivamento definitivo
dos Pro~etos de Lei do Senado n_ s 183 e 41 2, de
1989. qUê cOncede aoS pro~-,
fessores de pós-graduação
incentivo financeiro
por
produção acadêmica, e que
institui o ensino obrigatório de Geriatria nas faculdades· de CiênCias da Saúde, respeétivamente.
1 .3 -ORDEM DO DIA
Oficio n~ S/55, de 1990
515/90, na· origem), relativo à proposta para que
seja autorizado o Governo
do Estado de Minas Gerais a
emitir 8.982.516.993 (oito
bilhões," novecentos e oit~_nta e dois_.-J!lil~ões,
qui
(n~
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nhentos e
novecentos

dezessei~

e

noventa

mil.
e

três) Letras Financeiras dO

Tesouro

estado. Retirado

d~guele

da pauta.

Projeto de Decreto Legi s1ativo n~ 91, de 1990 (n~
241/90,
na
Câmara
dos

Deputados), que aprova o
texto da convenção celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo do Reino dos
paises Baixos, destinada a
evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos· sobre a
Renda, firmada em Brasflia,
a
8
de
março
de

1990. Discussão

encerrada, ficando a votação adiada nos termos do

art.

do

16B

Interno.

Projeto

n~

de

Regimento

Lei do Senado

221, de 1969, de autoria

do Senador Odacir Soares,
que considera nulas todas
as nomeações e admissões
sem concurso púb 1 i co.
fe 1tas na administração pública direta ou indireta e dá
outras providências. Declarado
prejudicado. Ao
arquivo.

1 .3.1

Discurses após a

Ordem do Dia

SENADOR JUTAHY

Propost~

MAGALHÃES~

de emenda à

Cons-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção fi
ti~uição
que encaminhará à
Mesa, na próx1ma legislatura, determ1nando votação a
descoberto no caso de vétos
presidenciais.
PesqUisas
eleitorais. Apelo por uma
solução para o caso da anulação de eleição em municfpio da Bahia.· Recrudescim~n~g_ da i nf 1ação.
I rrea 1 i--da de da polftica salarial
do
a tua 1
Governo.
Comentários sobre sentença
de juiz do Rio de Janeiro,
_pronl,lr'lCi ada_ em caso de aci~ente de trânsito.

~SENADOR

MAURO BENEI!IDES -

Projeto de lei, encaminhado
ao Congres~o Nacion~l, pelo
Presidente da
República,
dispondo sobre incentivos
fiscais.

SENADOR

AMIR LANDO - Cri-

ticas à sujeição do-Programa Ambiental para a Amazônia
à
comunidade
internacional.

SENADOR

NABOR JÚNIOR
Novo aumento do preço dos
·combust ivei s.
SENADOR
JOÃO
CALMON
_
Séininário das Nações Unidas
sobre o tema "Planejamento
de Recursos Humanos p~ra os
Anos Noventa e Século XXI"
"Encontro sobre qual idade
de Educação", promovi do por
entidades governamentais do
setor.
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SENADOR
NEY MARANHÃO
ConcLusões ~ recomendações
da
com1ssao criada pelo
Presidente
da
República
para traçar diretrizes e
dar sugestões, com a finalidade de verificar as contribuições da ciência e da
tecnologia para o desenvolvimento do Nordeste.

1.3.2
- Comunicação
Presidência

da

- Térm·ino cfo prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n~
. 86/89.

1.3.3

-Designação da

dem do Dia da próxima
são
1 .4 -

o~

ses-

ENCERRAMENTO

2 - ATO DO PRESIDENTE
N2 253, de 1990

3
4

ATAS DE COMISSÕES
MESA DIRETORA

5
LfDERES Ê VICE~LiDERES
DE PARTIDOS
e - COMPOSIÇÃO DAS COMIS-'
SOES PERMANENTES

Ata da 205ª Sessão, em 7 de dezembro de 1990
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48!! Legislatura
Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e N aborJ únior
ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES ·os SRS. SENADORES:
Nabor Júnior - Oziel Carne1ro

-Antonio Lui:z_ Maya
Afonso
Sancho - Ft-âhciSco Rollembétg·
-Mauricio Corréa- Pompeu de
Sousa - Affonso Camargo.

ao Senado aut6g~afo da seguinte emenda:
EMENDA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO
DE
LEI DO SENADO
·
NO 151, DE 1980
-... (no s.sõ:i-·c/85, na
Cãma~a.dos Deputados
1'Discipl i na o emplacamento de carros oficiais e dá
outras proviQéncias"

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- A lista de presença
acusa o comparecimento d~ 8
Srs. senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a Dê-se a segui.nte redação ao
art .. 1A do Projeto: sessão.
11 Art._-_1A_Sã9 PrOibidos os
•
Sob a proteção de Deus, iniDepartamentos de Tr'ân-si to,
ciamos nossos trabalhos.
no Distrito- Federal, nos
Territórios Federais! nos
~Sr. 1A Secretário procederá
estados e nos munic pios,
à leitura do Expediente.
de emplacar· veiculas
de
É lido o seguinte
propriedade da União. dos
estados. do Ojstrito FedeEXPEDIENTE
ral e dos Municípios, suas
autarquias. sociedades de
OF'ÍCIO
economia
mista, empresas
públicas e fUndações. a não
Oo'Sr. 1Q Secretário ·da Câmaser com chapas oficiais."
ra dos Deputados, encaminhando

(A Comfssão de Const f tu ição, Justiça e Cidadania.)·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- O Expediente lfdo vai
à publicação.
Sobre a mesa, projeto de 1e1
do Senado que será lido pelo
Sr. 1A Secretário.
-É 1 ido o segu-inte:
PROdETO DE LEI DO SENADO
N!:2 231,

DE 1990

o pagamento de
compensaçao financeira aos
_ Munici_pios em cujos territóriOs se situam instalações energéticas, industriIns_t i tu!

ais ou

outras~ que utilizem
como c:cmDust1Vel a ·energta
nuclear.
e
dá
outras

prcvidênci as.

o Congresso Nacional decreta:
Art.
1A Os.Municfpios em cujos territórios se situam insta 1ações energéticas,
i ndus
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triais ou que produzam combustível nuclear, terão direito a
uma compensação financeira, a
ser paga pelos proprietários
ou
concessionários de tais
instalações, na forma desta
1 e~ .
Art.

2~

Quando as instalações

a que se refere o artigo anterior se destinarem à produção
de energia elétrica, a compensação corresponderá a um per-

centual de 6% (seis por cento)

sobre

o valor da energia elé-

pelos

concessionários de ser-

trica produzida,

a

ser

pago

viço de energia elétrica.
§

1~

o valor da compensação

financeira corresponderá a

fator percentual
energia constante

um

do valor da
da fatural

excluidos os tributos.
§

2~

Compet~

ao Departamento

Nacional de Aguas e Energia
Elétrica (DNAEE) fixar, mensalmente, com base nas tarifas
de suprimento vigentes, uma
tarifa atualizada de referência, para efeito de cálculo da
compensação fi nance i r a, de ma-neira uniforme e equalizada em
relação a toda a energia elétrica produzida no país.
§
3~
o ONAEE elabora~á. anualmente,
os
estudos
necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos neste artiQO.

Art. 3A Instalações industriais de qualquer natureza. que
venham a produzir combustível
nuclear, pagarão uma compensação financeira correseo~dente
a um percentual de 3% (três
por cento) sobre o valor do
faturamento líquido resultante
da venda dos bens ou ser v i ços
por
elas
produzidos
e
comercializados.
Parágrafo único. Para efeito
do cálculo da compensação-. financeira
de
que
trata
o capu~ deste artigo, entendese por faturamento líquido o
total das receitas de vendas
ou serviços, exclufdos os tributos incidentes sobre a comercialização .,dos bens, as
despesas de transporte e as de
seguro.
Art. 4A o pagamento de compensação _financiara prevista
nesta lei será efetuado, mensalmente. ~iretamente aos municípios beneficiários, até o
último
dia
út11 -do
mês
subseqüente
ao
do
fato
gerador.
§
1~
O não cumprimento do
prazo
-estabelecido
no caput deste
artigo
implicará correção do débito
pela variação diária do Bónus
do Tesouro Nacional (BTN), ou
outro parâmetro de correção
monetária
que
venha
a

substitui-lo, juros de mora de
1% (um por cento) ao mês e
multa de 10% (dez por cento)
aplicável
sobre o
montante
apurado.
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que está ciente das imensas
vantagens da Utilização da energia nuclear, esta cada vez
mais consciente dos eventuais
riscos e danos aos seres humanos e ao ecossistema mundial,
Art.~5~ Os rec~Sõs recebidos decorrentes
da falta de segupelos Municípios. provenientes rança no
manuseio
daquela
da compensação financeira pre- energia.
Estão ainda e sempre
vista nesta lei. deverão ser bém vivos na memória d"t> mundo
aplicados
exclusivamente em os casos trágicos de Hiroshima
proQramas e projetes de prote- e Nagasaki, pelo uso da enerção e de segurança à população gia nucléar para finS bélicos.
contra os efeitos decorrentes e de Three Mile lsland e Cherda u-:: i 1 i zação da energt_a nu- rtobyl,
pelos danos causados
clear
- nos
respeCtivos por razões de i nseguranc;:a_.
territórios.
-o Bras i 1 v"!_ve os pesadelos de
Pará9ra.fo único. Os programas uma pri·me1ra e única usina nu-'
e projetes de proteção e segu- clear de trajetória claudicanrança
a
que
se
refere te e, por isso mesmo ameaçadoo caput deste artigo deverão ra,
dos prog~amas nucleares
ser elaborados e implementados secretos nas mãos de militares
pelOS Municípios. em coopera- e de episódioS· -esparsos desas..;
ção e sob a supervisão técnica trosos, como o caso do- césio
do órgão federal de maior hie- 137 de Goiânia. Em bo_a hora a
rarquia em energía nu~lear.
Consti~uição de 1988 estabeleceu mecanismos de maior conArt. 6A O Poder Executivo trOle da sociedade sobre as
regulamentará esta lei no pra- atividades relativas à energia
zo de 90 (noventa) dias da nuclear. Prevê o inciso da soda ta -de sua pub 11 Cação.
ciedade sobre as atiVidades
relativas à energia nuclear.
Art. 7~ Esta lei entra em vi- Prevê o inciso XIV do art. 49
gor na data de Sua publicação. que compete exclusivamente ao
Congresso
Nacional
"aprovar
Art.
8A RevOgam-se as dísPo- iniciativas do Poder Executivo
siÇões em contrário.
referentes
a
atividades
nucleares". Além disso,
prevê
.Just i f i caçãc
o art.
177 inciso v, que 11 8
pesquisa, a lavra, o enriqueLeis em vigor (n~s 2.004, de cimento,
o reprocessamento, a
3-10-53,
3.257, de
2-9-57, industrialização e o comércio
7.453, de 27-12-85 e 7 .. 525, de de minérios e minerais nuclea22-7-86, para o caso do petró- res e seus derivados" constileo. e nAs 7.990 de 28-12-89 e tuem rnonop61 i o da União. J;_sta8.001, de 13-3-90, para os ca- belece ainda o § 1~ -do mesmo
sos de aproveitamento de re- artigo que 11 0 monopólio precursos hídricos para fins -de vist-o--neste artigo inclui . os
geração de energia elétrica e riscos e resultados decorrende recursos minera is) -i nst i- tes
das
atividades
nele
tuíram o pagamento de compen- mencionadas ... "
sação financeira pela exploração Qaque1es recu~sos, a ser
É sabido que os municípios
paga aos estados e municípios brasileiros. sobretudo nesta
produto_res e aos órgãos da Ad- conjuntUra económica adversa,
miniStração Direta da União não dispõem de recursos sufigestOres de tais recursos. Cientes para programa~ e implementar uma série de medidas
São
os
·chamados destinadas à segurança da po~oyalties sobre
o petróleo, pulação e do ambiente circunhidrelétricidade
e recursos vizinho às instalações que -uminerais, previstos no § 1~. tilizam, por qualquer razão, a
art.·2o, da Constituição Fede- energia
nuclear.
São
ral, e regulamentados pelas necessários programas preven1eis
citadas
no parágrafo tivos que re~uerem onerosos
anterior.
investimentos em recursos humanos e matareis. absolutamenAs cinco últimaS décadas des- te 1 ndi spensávei s -em ré~cursos
te séCulo assistiram ao cres- humanos e materais. Como os
cente processo de utilização usuários · da energia nucl ea·r
da energia, nucleai, como in- auferem seus lucros nos munitegrante fundamental da matriz cípios, deixando-1hes em conenergética do mundo moderno e trapartida o alto risco, pesdo mundQ do próximo século. o soal e ambiental, nada mais
Brasil, como é público e notó- justo qUe pagar a esse-s ·mesmos·
rio, vem ensaiando passos, em- Municípios Ull'la------ 11 compensação
bora trôpegos, na direção do financeira" para CjUe eles disdomínio tecnológico e da uti- ponham
dos
recursos
1 i zação
dessa
forma
de necessários aos programas de
energia.
proteção e prevenção. Se a
inundação de .suas áreas para
A sociedade moderna. por ou- gerar energia elétrica e a extro lado. ao mesmo ~empo~ em ploração de recursos minerais
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ê. por força de lei,

da

f1nan::::eiramente,

DiÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçaoU)

indeniza-

por

que

não sê-lo igualmente o permanente risco, para o ambiente e

para o homem, a que são submetidos

os municípios nos quais

se manuseia forma

de

tão perigosa?

energia

Uma instalação nuc)eo energética é uma verdadeira "espada
de Dâmocles" suspensa sobre a
cabeça do território que a

abriga. o pagamento de uma
justa compensação financeira
seria uma for.ma de garantir à
sociedade envolvida uma maior

participação no processo de
fiscalização e nos programas

de autodefesa. Somente através
do envolvimento, da participa-

ção, do controle, com os recursos
fi nane e i r os
necessários, será posSível a

convivência harmoniosa entre o
desenvolvimento tecnológico, a
utilização de seus benefícios
e
uma vida humana e social
saudável. O presente Projeto
de Lei tem por objetivo exata~
mente criar essas condições_de
convivência: ao dispor dos recursos decorrentes de uma justa indenizayão. poderão os municípios cu1dar do seu presente
e
do seu futuro,
com
tranqüilidade e Sbberania.
Sala das Sessões, 7 de dezembro
de
1990.
-Márcio
Ber-ezosk i .

(À

Comfssão

de

Assuntos

Económicos- decisão

te~mf

nativa)

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)- O profeto lido _será
publicado e remetido à comissão competente.

Sobre a mesa, comunicação que
será
lida
pelo
Sr.
1R.
Secretário.

É lida a seguinte:
Rio de Janeiro, 6 de dezembro
de 1990.
·
Senhor Presidente,
Comunico a v. ExA, nos termos
do art. 39 alínea a do Regimento Interno, que me ausentarei do País em caráter particular, com destino aos Estados
Unidos da América, por um período de 'cinco dias.
Atenciosamente.
Senador Hydecke1 de 'Freitas.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)- O expediente lido vai
à publicação.
_
Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre
Senador Oziel Carneiro.

O SR.

PA.

OZIEL CARNEIRO (PDS -

Pronuncia

o

seguinte
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discurso.
Sem
revisão
do
Dentre as diversas iniciati-,
orador-. ) Sr.
Presidente e vas do Governo central
para
srs. senadores. venho à tribu- promover o desenvolvimento daí
na para falar da Amazônia, mas região, destaca-se a _c_riação
não das lendárias índias guer- do Banco da Amazônia S/A - Bareiras, das viagens de Orella- sa, que resultou da transforna ou de Pedro Teixeira, nem mação do Banco de Crédito ·da
sequer fala~ei da coragem e da Amazônia. que já era sucessor
bravura do gaúcho_Plácido de do Banco da Borracha. A Lei nR-:
Castro, que comandou a con- 5. 122/66 fez do Basa agente'
QUista d~ Acre e ampliou o já financeiro do Governo Federal
amplo _Territ6rio brasileiro.--- para
o
desenvolvimento
regi o na 1 • .Oecorr 1 das mais de
duas décadas de sua criação,,1
Meu desejo é o de conseguir a chega-se à triste conclusão de
atenção de v. Ex~s. Srs. Sena- que o banco jamais exerceu na
dores, a aten9ão e a compreen- plenitude
suas
atribuições
são para a analise crítica que legais. E por que não as pode
pretendo fazer das diversas exercer? A resposta é muito
polfticas concebidas para o fácil: porque a União federal,
desenvolvimento
económico e seu acionista majoritário, não
social daquela grande região, repassou
as
verbas
das
tentativas para implantá- indispensáveis
ao
seu bom
las, da
inexplicável
solução funcionamento. Fui
presidente
de continuidade dos programas do
Conselho
Diretor e da
governamentais,
1 ni c i a dos
e Diretoria-Executiva do Basa e
abandonados, dos projetes pro- conheço bem suas ciclicas cridutivos da iniciativa privada, ses_de caixa e sua permanente
muitos também começados e mui- carência de recursos para intos não concluídos.
Esforçar- vestimentos de médio e
1on~d
me-ai
para demonstrar que na prazo. A inicia.tiva da criaça~
execução de todas essas polí- do Banco -da Amazônia foi
maQ
ticas ocorreram equívocos, e nffica;
decepcionante,
poi
até desvios propositais
ou i ns i gn·i fi cantes foram- as ver-t
não;
e,
finalmente,
sugerir bas de fomento que o bancq
providências que, no meu en- recebeu.
I
tendimento, -Poderão evitar os
desperdicios das riquezas naturais,
ou dos recursos do
No momento, é agradável a exerário nacional.
pectat_Lva de que o Banco da
Amazônia livrar-se-á definitivamente de suas crises interNa aná 1 i se e no convi te à re- mitentes com os recursos preflexão sobre a problemática vistos na a1fnea c do ãrt. 159
amazôn1ca que faço a v. ExAs. da Constituição de 1988, comouero afirmar que as políticas binado. naturalmente com a . lteconc·ebi das para integração da- rações que espero sejam efequela região foram,
na maio- tuadas na operacionalização do
r_ia, corretas. Os erros funda- Finam. Chegam ao Banco da Amamentais foram localizados na zônia, a partir de 1990,
os
execução; afirmar ainda que recursos
que esperou desde
nós, brasileiros, que ali mou- 1966.
rejamos, somos patriotas e por
isso
mesmo
não- -aceitamos
pseudo-sacralização
_da
Sr. ·Presidente, -Srs. senadoAmazônia. Aquela enorme área res, se os Constituintes de
com seus rios e sua exuberante 1988 fqram sábios ao determifloresta não é _o _santuário do nar ~ue a União entregará 3%
mundo, mas o oásis onde o Bra- do produto da arrecadação dos
sil encontrará o abrigo para impostos sobre a renda e proequacionar as dificuldades. A ventos de qualquer natureza, e
Amazônia preservada deve ser sobre produtos
industrializaorgulho nacional.
A Amazônia dos para aplicação em prograintocada será a idiotice de um mas de financiamentos ao se~or
povo que renunciará a sua pró- produtivo das regiões Norte,
pria soberania. Não haverá in- Nordeste e Centro-Oeste,
a
compatibilidade entre o desejo Constituição de 1946, graças à
de preservar e a necessidade prospectiva do
Constituinte
de desenvolver aqUélá região, Leopoldo Peres - a quem rendo
se nós, "'·~ras11eiros,
formo_s minhas homenagens neste momensuficientemente
inteligentes to --determinava, em seu art.
11
para encontrar~o apoio tecno- 199.z._ parágrafo único,
que a
lógico e nos fun~mentos cien- Uniao aplicará durante, pelo
titicos as condições mais cor-- manos vinte anos, quantia não
retas para o aproveitamento inferi o r
a _3% _ de sua renda
dos recursos da flora e até da tributária no plano de valorifauna, dos recursos minerais e zação da Amazônia". Pelo mesmo
da grandiosa capacidade de ge- dispositivo estavam obrigados
rar energia elétrica de origem em igual percentual os estados
e os muniCípios cujos limites
hfdrica dos rios amazônicos.
geográficos estivessem incluíDe hidrelétricas. hidrovias, dos na chamada Amazónia Legal.
índios e de ecologia,
falarei
em outra oportunidade.
o que aconteceu?
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Somente em 1953, pela Lei n~
1 .806, foi criada a Superintendência do Plano de Valori-

zação da Amazônia (SPVEA). Durante os anos que medearam a

promulgação da constituição de

1946

e a instalação da Superintendência, os 3% não aportaram na região e, após a sua

instalação. foram transferidos

em parcelas inexpressivas. jamais no percentual determinado
do di'spositivo constitucional
e, assim mestno, muitas _das ve-

zes, para satisfazer necessidades de custeio de repartições federais, cujas dotações
deveriam normalmente constar
do orçamento da União. Q_ reI sultado foi que o Plano deValorização da Amazônia não saiu
da retorica, manteve-se no papel, alimentou-se dos discursos e dos relatórios oficiais.
A Constituição assegurou os
recursos e
o
Governo
os
cortou.
Em 1959, a Lei n~ a.692, criou a Superintendência do Nordeste (SUDENE) com seus planos
diretores e adoção da politica
dos
incentivos fiscais, esta
posteriormente estendida para
a ação do Governo Federal na
Amazônia.
Foi
a primefra grande convocação do setor privado no sentido de somar-se ao esforço
governamental
na luta
para
desfazer o constrangimento nacional causado pelas disparidades
interregionais. o princípio liberal da livre opção
por parte do·contribuinte do
Imposto de Renda reforçava ··a
confiança do setor privado nos
propósitos do Governo. Não era
para menos,_ abria mão da arrecadação e ainda permitia ao
contribuinte o direito de 11~e escolha para aplicar.
Bem
concebidat porém mal gerenciada, a po11tica de incentivos
fiscais fo1 perdendo a credibilidade; as distorções eram
crescentes. Os 6rgaos de desenvolvimento
regionais
most~avam-se
incompetentes
para coibir os abusos da velhacaria de maus políticos, da
ingenuidade e do despreparo de
pretensiosos empresários locais,
da ação inescrupulosa
dos intermediadores dos recursos. que, aliados aos contribuintes investidores,
extorquiam- extorquir é o verbo
correto para traduzir as absurdas comissões exigidas no
processo de captação de recursos; a maioria das vezes, 1/3
dos recursos que deveriam ser
aplicados em ·atividades produtivas na região retornavam aos
cofres do contribuinte e, desse
modo,
muitos
projetes
viáveis tornavam-se inviáveis,
irremediavelmente falidos, ou
excessivamente caros. A verdade manda,.
porém, que se diga
que,
apesar das distorções,
muitas indústrias foram monta-

das, muitos programas e muitos
empregos ~oram criados e muitos recursos dos investimentos
foram resgatados. Para acompanhamento do meu raciocfn1o,
chamarei
a esse perfodo (1959
a 1966) de a primeira etapa da
política de incentivos fiscais
na Amazônia. Vamos ao que denominarei
de segunda etapa.
Fixado e pre_ocupado apenas com
o enfoque da extorsão praticada pelos intermediadores inescrupulosos,
foram editadas as
Leis n,.its. 5.473/66 e 1.374/67,
sendo,
então~
criada a Sudam
em substituiçao à Spvea.
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o sugestivo: n Finam, d61J10Crat.izar ou concentrar 11 • Aquela
altura.
já estava convencido
de que o modelo era concentrador,
e,
não, distribuidor da
renda. por ser inadequado ao
perfil das empresas regionais.
Comprovou-se, mais tarde,
que
os recursos do chamado art. 18
eram cada vez maiores estes
atendiam
_ aos
grandes
empresários- e os do art. 17,
que atendiam aos projetes de
empresários 1 oca is_,_ portanto
as empresas de menor porte
cada vez--minguavam mais.
Foi
inventado, entã9, um meio_termo pela direção da Sudam.- coNa mesma ocasião, foram pu- nhecido como artigo dezassete
blicados decretos-leis sobre a e meio, que culminou na demisZona Franca de Manaus e a su- são , Qo_ então S_uperi ntendente
frama, assunto que entendo da do órgão, embora esse curfoso
competénci a do_s i 1 ustres Par- artigo dezes_sete e meic tenha
lamentares do Estado do Amazo- poss1bilit~do, mesmo com _o seu
nas e das demais unidades fe- elevado cus~o de captaç-ão, o
derativas que integram a Ama- carreamento de recursos que
zônia
Dei de_nta 1_.
Isento-me, soco_rreram projetes __ em dif_i_pois, de qualquer comentário culdade decorrentes da 1_nadimsobre a sua atuação, embora a Pl ênci a _d_a Sudam, que tião 1 iS..vfr:ama tel:lha também papel im.: berava, nos termos do _cronoportante no processo _de desen- grama de desembolso, as parcevolvimento regional.
Na era 1 as pare os pr_oj e tos amparadOs
Sudam chegou em boa hora e no art.
i 7 do Decreto-Lei n 2
pelo Decreto-Lei n~ 1 .376, de 1 .376, de 12 de dezembro de
12 de dezembro de 1974, o Fun- 1974.
do de Investimentos da Amazônia,· o Finam,
que pretendia
Até ãqU1, tentei, de maneira
evitar as distorções, mantinha transparente, mostrar as diso princípio da liberalidade da torções~ as omissões gerencidedução, legalizava e
regula- ais dos órgãos de desenvolvimentava a intermediação, im- mento regional.
a def1ciente
pondo credenciamento junto ao análise e fiscalização de proBanco Central. Mantinha, erra- jetas aprovados, as altas cordamente, fora do- sistema,
as retagens pagas na caQtação,
o
pequenas .e médias empresas e que tornou_insuportável areos produtores rurais - exceção lação cu.sto/beneffcfo.
ao
set9r
pecuário
e
madeireiro. Proibia os finanCom a mesma sinceridade e deciamentos permit1dos na pri- votado patriotismo com que remeira etapa já referida;
de- gistrei
os aspectos negativos
terminava que as aplicações de da operacionalização do Finam
recursos do fundo fossem ex- e que,
acredito __ tenham si do
clusivamente como participação parecidQs no_ Finar. posso asno capital, no chamado capital segurar,
sem nenhum receio,
de
r_isco.
Elegia
como que os __ F_undos de Investimentosbeneficiários pessoas jurídi- da Am<;lzônia_- Fina_m, e do Norcas,
desde que organizadas deste- Finar, são imprescincomo sociedades anôhimas.
vi- díveis ao desenvolvimento ecosando,
certamente, democrati- nômico e sqcial das duas imzar- a part1c1pação acionária. portantes reQiôes brasileiras
o ~ue, no Brasil, não é verda- e que também e urgente a redeiro e,
na Amazônia, ·muito formulação dos critérios e dos
menos.
mecanismos de concessão desses
recursos.
Em 1980, fiz palestra na Coo sr.
missão de Va1orização da AmaMauro
Benevides
zônia da Câmara dos Deputados. Permite-me y. Ex 4 um aparte,
Naquela éPOca. já defendia a eminente
Senador
Qziel
reformul acao na operaci ona 1 i .. Çarneiro?
zação do rinam. propondo a admissão das empresas por cotas,
O SR.
OZIEL CARNEIRO - Com
das cooperativas de pequenos todo o prazer,
nobre Senador
produtores e uma presença mais Mauro Benevides.
efetiva do Banco da Amazõni~
na análise e na fiscalização
o
Sr.
•Mauro
Benevides
dos proJ.etos. Cheguei a propor - Senador Oziel Carneiro, esque 10% dos recursos fossem tava ouvindo o pronunciamento
reservados--obrigatoriamente às de V.
ExA _à éntrada deste
-ouvindo realmente
Pequenas empresas e cooperati- plenário
vas de pequenos p~odutores. Os com muita atenção- e desejo
superintendentes da Sudam e da eapressar-lhe a minha solidaSudene não concordaram. Publi- riedade, no instante em QUe,
cado
o
meu
_depoi rnento, com a sua inquestionável perpediram-me um título. Ofereci cuciência, defende a manuten-
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dOS iricent1vos-ao-F11"1am e

do Finor. Sabe v. Ex 4 que, conhecedores que somos das duas

regiões. aquelas mais reconhe-

cidamente ca~entes do País, há
necessidade de instrumentos,

de mecanismos de fomento que
garantam a cerração das disparidades que nos distanciam,
nós do Nordeste, v. EX 4 do
Norte
os das outras áreas
geográficas do País. Há

cerca

de 40 dias, o Senador Mansueto
de Lavor apresentou projeto de
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amp1 iação ou a moder-nização de
projeto senão após a sua con-

.clusão e expedição do cer---t"ifi.,.

cado de implantação; estabelecer que a análise e a fiscalização ~os projetes sejam feitas por equipes integradas por
funcionários dos bancos regionais e das superintendências
de desenvolvimento; restabelecer a concessão de financiamentos e determinar que em nenhuma hipótese a participação
acionária, com recurso do Fundo, seja superior a 50% do investimento, e se houver também
f 1 nane 1 amento o ·te to será, no
somatório, de até 70% nas condiÇões- que o regulamento estabelecer; criar condições Rara
o acesso do pequeno empresário
aos reéursos do Fundo; somente
aprov<!ff'- proj eto_s que não degradem as condições ambientais;
reformular as atribuições e modificar a composiçãO
do
Conselho
Deliberativo;
criar um Conselho
Técnico,
este últ-imo com a finalidade
de examinar e aprovar projetas
que
demandem
recursos
do
Finam.

Sábado 8

vamos ficar atentos, agora. à
apreciação dessa matéria •. que
já foi examinada _em
níve1 -_da
Câmara Oos Deputados, para que
se corrija essa pequena, mas
grave, distorção ocorrida na
composiÇão do Conselho Deliberativo da SUdene.

O Sr. OZIEL CARNEIRO- Mais
uma vez, agra"deço a V. Exjt sua
valiosa intervenção. Conheço
a mensagem do Governo transformando o Conselho, -e não a1 i mente a
mesma
linha - de
pensamento.
Logo a seguir,
procurarei demonstrar como i magino deva ser organizado e
estruturado o Conselho Deliberativo da s.uperfntendência de
Desenvolvimento da Amazônia, e
que, certamente, também poderá
ser adotado na Supe~intendên
cia
de
Desenvolvimento do
Nordesté.
-

lei para corrigir aquilo que
porventura possa representar
distorção nos critérios de aplicação do Finar e do Finam.
Ontem, nesta Casa, corria a
versão de que o Governo Federal, cônscio da necessidade de
preservar o Finam e o Finar,
se dispunha também a mandar
mensagem ao Congresso, exatamente garantindo a sistemática
dos incentivos e,
portanto,
preservando o Finam, na área
de v. Exa, e o Finar,
na reSr. Presidente e Srs. Senadogião Nordeste. O p~onunciamen
res, para que não sul"jàril'dúVfto de v. Ex 4 reforça essa tese
das
ou
relações emotivas,
que já domina praticamente o
permito~me juStificar a sugesCongresso Nacional. as lidetão da modific~ção_na estruturanças vi~as que atuam no Norra da .Sudam com a criação de
te, no Nordeste, aquelas lideo
Sr.
Mauro
Benev ides um Conselho Técnico-e da Reranças
empresarlats.
Enfim, -Permite-me ainda V. ExJl o'u- formulação das Atribuições e
vamos afastar da sistemática trp ~Parte?
ComposiçãO
do ConselhO
do F1nor e do Finam qualqúer
Deliberativo.
distorção que possa descaracO SR. OZIEL CARNEIRO - Com
terizar os nobres objetivos muito prazer,
nobre Senador
institucionais desses dois po- Mauro Senevides.
Por duas vezes, em épocaS diderosos instrumentos. Portanferentes. fui membro do Conseto, a minha
solidariedade,
O Sr. Mauro Benevides - É uma lho Deliberativo da Sudam. A
neste instante,
à a 1-tura do nova intervenção no pronuncia- primeira como diretor do Banco
seu pronunciamento, é para re- mento de V. ExA, de indiscutí- do Brasil e a segunda na quaforçar essa a que V. Ex• agora vel oportunidade,
porque no lidade de Presidente do Banco
defende em favor . da ... manu:ten- que diz .respeito à composição da Amazônia. Nas duas'ocasiões
cáo, ~elo Governo federal, dos dos conselhos,
a Câmara dos inquietava-me reunirem-se-tanincentivos fiscais relativos Deputados apreciou, ontem, um tas pessoas, inclusive goverao Finam e ao Finar.
projeto do Poder Executivo que ~adores de estado,
para na
altera a cOmposição do· conse- maioria das vezes apenas·aproO SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre lho Deliberativo da Sudene. var
projetas·
industriais.
Senador Mauro Benev1des, agra- Note,
Senador Oziel carneiro, agropecuár1oS e de prêStação
deço a V. E~a o lúcido aparte. a eXclusão do Presidente do de serviços que deveriam receBanco do Nordeste do Brasil do ber apoio do Finam. Não entenum ~go
Como já disse em outra opor- conselho
Deliberativo
da dia como era possível
tunidade, aparteando o Senador Sudene. Veja V. Exa o que isio vernador de Estado ter .o mésmo
Marco Maciel, não tenho nenhu~ pode representar. Sabe V. Ex . peso na decisão de um reprema dúvida de que a Constitui-· porque conhece muito bem a es- sentante de ministério que ~em
ção de 1988 manteve intacto o trutura do Basa, que não teria sempre era funcionário ocUpandispositivo que assegura
a sentido. a Sudam- Supérinten~ te de cargo relevante em sua
cont i nu i d.ade do Finam e do dência de Desenvolvimento da própria repartição. Nunca enFinar.
Amazônia, da sua re~.ião, sem a tendi, até hoje, como governapresença do
Pres1dente
do dores eleitos aceitam aqUS1as
Vamos
prosseguir,
Sr. Sasa. A mesma· coisa em relação conQiçóes. Sempre entendi que
Presidente.
ao Nordeste, sem a presença do o Conselho Deliberativo devesPresidente do BNB. Daí po~que. se ser o grande fórum para decomo antídoto ao veneno da desde esse momento,
espero bater e definir as polft1ca5
corrupçãO e aos escândalos da contar ocom o apOio de v. ExA voltadas para a ocupação da
intermediação e dos ilegais que Conhece a estrutura de Amazônia, .aval i ar seus resulcontratos de recompras de a- func~onamento dessas Superin- tados e fazer repercutir a~
ções, eu prescreveria que deve tendências regioanis, para que reivindicações regionais.
E
ser substitufda a livre opção se garanta a presença no Con- nessa linha de pensamento que
do contribuinte por dotação se1ho Deliberativo da Sudene me situo e por isso entendo
orçamentária em rubrica_ apro_- do Presidente do Banco do Nor- que a representatividade do
priada; não permitir- -mais a aeste do Brasil. Sendo o BNB o Conselho Deliberativo imposte·
aprovação de projetes que, no principal agente financeiro do pela magnitude das questões
conjunto,
demandem recursos Govérno
na
Região
e, re9ionais e naturalmente pela
superiores aos assegUrados no conseqQentemente,
o aplicador propria disnidade do cargo de
orçamento do 'fundo; 11 mi ta r o dos recursos do Finar, não te- governador de es·tado, desaconnúmero de projetes por grupo rta sentido que somente agora. selha a sua atual composição e
económico para evitar a con- depois de trinta anos de fun- atribuiÇões.
centração e a indústria dos cionamento da Sudene, se enproj e tos, ·em vez de proj e tos tendesse excluir o BNB do ConO Sr. Nabor .~únior
Permitepara indústria; não permftir e .selho Deliberativo. Portanto, me V. ExA um aparte?

da
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O SR. OZIEL
muito prazer,

CARNEIRO - Com
nobre Senador

Nabor Júnior.

-

o

Sr.

Nabor

.Júnior

Inicialmente, cumprimento V.

Ex.A pelo oportuno di seu rs-o que

profere nesta sessão matutina
de sexta-feira. A análise que
V. Ex~ está fazendo a respeito

da atuação de órgãos de desen-

volvimento regional da Amazónia vem demonstrar o seu inteiro conhecimento - como homem da região, que já ocupou
vários cargos na esfera fede-

ral e, também, na esfera esta-

dual - dos problemas relacionados com a Amazônia. No momento em que V.
Ex.A faz uma
critica a respeito da composição do Conselho Deliberativo
da Sudam, eu gostaria de aduzir, também, algumas consi_derações . a
propósito
deste
problema. Quando exercia
a
função de Governador do Estado
dq _Acre e participei,
por
var1as vezes, do conselho Oeliberativo da Sudam,
postulei
que realmente os Governadores
das Untdades que integram a
Amazônia Legal - que têm assento naquele Conselho Del-iberativo- tivesse mais atribuições do que a de simples burocratas que representavam 6rgãos federais e que· também lá
participa~am
com o mesmo peso
de voto que tem um Governador
de Estado. Na verdade, os Governadores sempre são votos
vencidos, porque o governo Federal se faz representar por
membros de diversos ministérios e 6rgãps tt;!dera is q~e __ a;tuam, na r-eg.'ião, como a Funai·,
por exemplo, e outros tantos,
que constituem a maioria do
Conselho. De modo que há necessidade,
como diz V. Exa no
seu oportuno pronunciamento,
de se fazer uma reestruturação
e modificacão na compósição do
Conselho Deliberativo não só
da Sudam como também -da Sudene,
para que os Governadores
realmente tenham a
necessária
projeção e tenham peso seus
votos nesses Conselhos, e não
continuem a ser minoria, como
ocorre atualmente.

O SR. OZIEL CARNEIRO - Nobre

O SR. OZIEL
muito prazer,
Afonso Sancho.

o

Sr.

CARNEIRO - Com
nobre Senador

Afonso

Saneho

- Ini_cialinente
cóngratulo-me
com v. Ex_ 4 por essa retrospect i va
que
faz
sobre
a
probJ9mática do Norte e do
Nordeste. Realment~ V. ExA enumerou o que ocorreu quando
foi fundada a Sudene, com a~
queles meios que eram_ para lá
carre~dos através de
espon~â
neos destaques do Imposto 'de
Renda. Isso c r i ou uma verda_deira imoralidade, porque, naquela época, o empresário nordestino que quisesse usar aqueles meios que não eram mais
dos empresários paUlistas, que
forma tirados do Imposto .de
Renda, ele tinha Que pagar uma
comissão, que chegou até a
40%,
o que descaracterizava
totalmente o espfrlto do iricentivo para a Sudene. No Governo _do Presidente Ernesto
Ge1se1,
tot
cr1ado o Finar,
que, no meu modo de ver,, veio
realmente regularizar a situação, porque desapareceu aquela
'-'TlCH'~1 idade
de as pessoas es~em
tndo .
atrá~
_
dos
!:: ..1presár:ios
do . Sul, _a fim de
que aqueles meios do Imposto
de Renda fossem transferidos
para o s·eu·tnvestimento·. Hoje
fala-se muito na extinção do
Finar, na extinção também dos
meios para desenvolvimento da
Amazônia, o que seria um crime,
porque a nossa região necessita muito do. apoio do Governo_
Feâera 1
par' a
se
de.senvolver~. Nós, __ no Par..lamen-.
-to,
temos que estar alertas,
porque há certos cavalheiros
do SUl do Pais ~ue entendem
que devem existir dois Brasis:
o miserável do Norte e do
Nordeste; e o rico
o todo
poderoso do Sul . Dentro dessa
conceituação, ainda há pouco,
na criaçao da ZPE, quanta dificuldade se criou •. e até depois de criada a ZPE, quantos
proble~as foram
criados para
que não se des_se cont i nu idade
a essas empresas que vlrão,
realmente, dar mais um incentivo ao Nordeste. Nobre Senador
Oziel
Carneiro,
congratulo-me com v. Ex 4 O seu
pronunciamento ·_é antológico,
porque faz uma retrospectiva
muito impor~ante, muito significativa, e retrata, na verdade,
o que vem acontecendo daquela época até agora.
.

Senador Nabor, Júnior, aGradeço
v.
Ex 4 pela intervençao. Entendo que as reivindicações
que V. Exa fez, quando Governador do Estadó do Acre, infelizmente não atendidas, poderão ser atendfdas diante de um . O SR. OZIEL CARNEIRO- Muito
posicionamento
do CongressO obrigado, nobre Senador Afo'flpo
Ex 4 porito
Nacional,
porque o
projeto SanchO. Aborda v.
constante da mensagem enviada muito importante: é preciso
pel_o Governo, e_·_"aprovado ontem que nós., que repr_esentamos, no
na Câmara Federal, não Satis- Congresso Nacional, a Amazônia
o
Nordeste,
estejamos
faz os anseios da regiãO, pois e
apenas vai burocratizar ainda atentos.
Temos que c0nsc1enmais o funcionamento do Conse- tizar o Brasil desenvolvido no
- s·ant i do de que jamais . seremos
lho Deliberativo da Sudam.
uma Nação do Primeiro Mundo se
.O
Sr.
Afonso
Sancho tivermos um Nordeste com po- _Permi te"':me V. ExA um __ ~aparte? breza, como eixiste hoje, -e uma
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Amazônia, com tanto potencial
de recursos económicos, também
atrasada.
Sr.

Presidente, Srs ._ Senadona concepção que
tenho de como deve ser o Con:
selho Deliberativo da Sudam. E
nesta linha de pensamento em
que me situo que desaconselho
a atual composição e atribuições do__ Conselho Deliberativo
da. Sudam, imposta pela magnitude das questões regionais e,
naturalmente,
pela
própri~
dignidade do cargo de governador do Estado.
~es,

pro~sigo

No novo Conselho Deliberativo
o Governo Federal deve ser representado pelos próprios ministros de Estado envolvidos
na problemática _regi ona 1 , o
estado pelos governadores e o
setor produtivo por representantes doS trabalhadores e do
empresariado. ô Secretário do
Desenvolvimento Regional
deve
ser o Secretário-Execu~ivo do
Conselho e o Superintendente
da
Sudam
o
SecretárioExecLit 1 vo Adjunto_.
Como não mais aprovaria projet_os do Finam, mas apenas fixaria as -diretrfzes e condições para a sua anánse, aprovação e f~scalização, passaria
a reunir-se quadrimestralmente. O Conselho TéCnico .reunirsa-ia _mensalmente ou até quinzenal mente para aprovar ou re-jeitar prõjetos que somente
chegariam ao Condel em ~rau de
recurso. _No Conselho Tecnico,
ãstaria o Superintendente da
Sudam ~ue o presidiria. o Presidente do Banco da Amazônia
seria o vice-presidente, sendo
ainda seus membros os Superintendentes Adjuntos da Sudam, o
Dfretor da Carteira de Desenvolvimento do Basa e dois técnicos de reconhecida capacidade em assuntos regionais indicados como representantes dos
trabalhadores e dos empresários.
O Sr. 'Marco Mac1el - Permiteme,_ v. Ex~ um aparte,
Senador
OZ'1e1 Carneiro'?

O

SR.

prazer,
M:aciel.

OZIEL
nob~e

CARNEIRO - Com
Senador

Marco

o Sr. Marco Maciel Estou
ouvindo, como creio toda a Casa, o pronunclamento de V. Ex 4
sobre a problemática da Amazônia e, de modo especial~ sobre
o funcionamento dos órgaos de
desenvolvimento regional dessa
região. _Fel i c i to V-. - Ex 4
pelo
discu~so
e pela contribuição
que traz ao desenvolvimento de
uma política. para a região Amazónica, uma Região importan'tfssfma para_ nosso País e que.
infelizmente, não vem merecendo,
assim como acontece com o
Nordeste, o tratamento que merece
·por parte do Governo
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Federa·!· o Nordeste e a Amazô-

zônia :tem uma diversidade eco-

tões

esclarecid_os

nia sao r'eQiões -qüe -J!fstão_ 1 f_gadas por uma série de quescomuns,

são regiões si a-

meses, xifópagas poderia dizer
e, por isso, acredito que não
estar 'i a - 1 ncorreto af i_rmar-se
que aqui lo que interessa à Amazõnia interessa ao Nordeste,

e

vice-versa.

Tã-mos

essas

questões candent_es dos
incen~
tivos
fiscais
regionais, -que
foram preservados
na
nova
Constituição,
mas que estão a
merecer, como citou muito bem
V.
Ex.z:..,
um novo tratamento.
Temos, também, outra·s questões
que nos dizem respeito de forma muito peculiar. Por isso,
concordo
com a crítica_ que V.
Ex.a faz à política de incentivos
fiscais.
Os
recursos
transferidos para a
regi_ão,
através dessa política de incent i vos f' isca is, foram si gnificativos. produziram resultados pos 1 ti vos sobre a economia
das nossas regiões, porém, poder iam
ter _ s 1 do
. me 1 hor
apl i cactos.
Quanto a isSo não
parece haver dúvida.
Dai por
que concordo
que devemos repensar essa questão das politicas
dos
incen~ivos fiscais
regionais e, mais do que isso,
defendo até que devamos rej:jensar toda uma politica para
as
reQiões menos desenvolvidas ·do
Pa1s, nomeadamente o Nordeste,
o Norte e, de alguma forma, o
Centro-oes'te. · Neste
1 nstante,
V. Ex li fa 1 a sobre a campos i ção
dos
Conselhos da- SUdatn,
de
modo especial do seu Conselho
Delibera.ti\lo. ·se v .. ex.n me
per;mi te,
gostaria de t;razer
uma sugestão. A grande questão
que hoje procupa o nosso País,
que é marca destes· novoS
t-em-:.-pos, é a questão do científico

e do tecnológico._ Não acr-_edito

possamos
ter
um processo de
desenvolvimento_ mais rápido se
não incorporarm·os, com velOcT!..
dade, ao processo de desenvolvimento de nossas regiões, no~as tecnologias; se não desenvolver-mos pesquisas quer- pesquisas puras, quer, sobretudo,
pesquisas
aplicadas;
se
não
formos capazes de ter acesso a
novas
tecnologias, adaptá--las
à problemática r_egional etc.
Em função disso, sugiro a V.
Ex~ que, na composição do Conselho Deliberativo da Sudam.
seja i ncl uí_do um representante,
talvez o
Secretário da
Ciência e Tecnologia do Governo
Federal',-ceomo forma de fazer com que possamos
i ncorporar, nessas questões que dizem
respeito à política de desenvolvhnento
regional,
-a
problemática
científica
e
tecnológica.
Isso,
hoje,
é
a 1 go que
marca
os
novos
tempos.
A_
Amazônia,
tanto
quanto o Nordeste, mas sobre:tudo a Amazônia, demanda o· desenvolvimento da ciência e
da
tecnologia, uma ciência e tecnologia
aplicadas
à
problemática regional.
'A Ama-

lógica enorme.z. enfr_enta preblemas ainda nao aaequadamente

e_ conhec;_idos. Na

medida em que criarmos condições para- que a ciê_ncia e a
tecno 1 ogi a possam desenvolver-

se
na
Amazônia,. estaremos
quei_mando e_j:_apas_ nc; relação do

nosso

______ progresso

e

deSenvolvimento. Faço esta sugestão. meu· caro e 11ustre sen_a_dor Oziel._ Carneiro--;
lo.uvado
numa
omissão qUe, a m9ü ·ver,
existe no cOnselho Deliberativo da Sudene.
c_om a reforma
aámin--istdftiva- realizada pelo
Governo Collor,
a Secretaria
da Ciência e
Tecnologia,
que
àra
á.ntes Min-istério da Ciência e ·recnoiõgiia_, ___dei_xou __ de
integrar
o Conselho oe·l iberafivo da Sudene, e estamos santindo a
falta disso lá. Como
disse __no =i n-f c i p__ _deste aparte.
CQmo o Nordeste e a AmaZônia
têm prob-1 emas comuns, são
r eQiôes não desenvolvidas, serfa
1 nte·ressante. .t. i.v_~ssemo_s_, .~nos
r_espect i vos_ . ÇOf!_se__l h os, a presença dessa
Secretaria,
como
forma _qe, quem sábe, induzir o
Cómpo'nerit·e .c-fênCia e
tecnologia nas polfticas de desenvolvimento
regionais.
No mais,
Seh.ador O.Ziel Carnélro--~ Velho
admirador de V. Ex 4 , vou contfnuar a oUvi-lo, _po-is _sempre
V. Ex~ nos traz contribuições
valiosas.
De plano, concordo
com mui tas das considerações
que v.
Ex~_ expendeu, de modo
particular com relação à politica
de
incentivos
fiscais.
Este_s SãO e_ foram inuito importan:tes_, mas está na hpra, quem
sabe, de repensarmos o seu mo-delo,
a
sua
sistemática,
e
o~_-sec.CJ.tr1ermcuors .c om.p melhor alocar
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SR.

OZIEL

CARNEIRO

-·A-gradeço ao
i luS-tre- sendor
Ma_rco Maciel pela intervenção.
V,_ Ex_.a é profundo conhecedor
náo apenas dos problemas do
Nordeste, como também dos da
Amazônia,
porque um es-tudioso
dos assuntos
nacionais.
Fico
até
lisonjeado,
porquanto o
pensamento _externado por
V.
EX~
coincide exa_t_qmente com a
linha do meu pr-onunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa)- Nobre Senador Oziel
C_arnei ro·, sinto-me· constrangiqo de dizer a V. ExA que o seu
tempo
regimental,
já guase
dUDlicou. Como o assunto e tão
i m~ortante e o discurso de V.
Ex. é tão s.ubstancioso, não me
senti- _anifnado a interr-ompê-lo.
Entretanto, como há muitos ap-arteantes,
e_ apartes, às vezes, -!iro1_ongados, eu pediria a
V. Ex não ma 1 s os concedesse,
para poder
Complet~r
o
seu
pronunc.1amento.
Inclusive alQUns dos
aparteantes
estão
1nscritos, -portanto, prejudicam o tempo de que vão dispor
depois _e talvez dele não possam dispor.
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Desculpe-me
a
interrupção,
mas era necessário para o
bom
andamento do discurso de V.

Ex•

O SR.
OZIEL CARNEIRO - Sr.
Presidente, agradeço a V.
ExA
pela observaçãc;.,
que o Regimento o obriga •.. co_ns_1;rangfdamente,
a fazer· a mim, mas eu
gos~aria de receber a sua con-Sideração _para ouvi r o aparte
do nobre Se~~dor Leite -Ch?yes
e,
1 ogo
a segui r, do Sena·dor
Ami r Land~, _...
O SR.
Sousa) falar:.

PRESIDENTE (Pompeu de
Amb.oS 1 nscri tos ·para

O .SR . OZl EL CARNEIRO
. . . de
mínha regiãO. em se~aência, Bm
meio minuto,
concluirei
meu
discurso_. ..
Ouço V.
Ex.z:..,
L e i te Chaves.

nobre Senador

o Sr. Leite ChaVeS - Senador
oz le-r -·-carne i r o,
congratulo-me
com v. _ E:xA
pelo discurso e
po_sso-1 h e assegurar que
esse
tema amazôni co . tem si do_ obj e to
de mui ta
preo-cupaÇãO
nesta
Casa.
o conselho, o organismo
qué y.- ExA pretende seja criado, é mu_i to opQi'"'t_unp, sobre tu.:.
do agora quando existem d_efinições legais que inviabilizam
a Amazônia.
E 1es estabe-1 e-cem ~que, ·aclma
de determinado paralelo,
não
pode haver tocabi 1 i.dade na Amazônia, quando, na realidade,
a- AmaZônia é -multívia, em Suàs
formas geográficaS _e mesmõ nas
suas
definidas e amplas vocações agr f_co las. o
Bras i 1
i mportante, o Bras i 1 expressivo,
o Brasil do futuro é-_ o Oeste
do Pa_is.
O
que temOS- ãbei-to
até -a~qiJi __ é _um _- cotrieço __ d_~
Brasil.
O grande Brasil é o
Oeste. Com ~oda s~a riqueza, a
Sibé_ria,
por
causa de seus
gr~nde~ prOblemas, se _equipara
ao o-este do Brasil. No momento
está ocorrendo~· urna espéCie de
angústia
às cidades da Amazônia, como uuará. Acima de determinado paralelo não se pode
~abri r fazendas,
não se pode
tocar em certos setores. Ali é
apenas uma pré-Amaz-ônia.
Resultacto,
ao
mesmo
tempo
cobram-se impostos exagerados
dos proprietários _que lá estão, sob a alegação de que são
latifundiários.
Por outro lado, não se permite abertu-ra.
Uá tenho definido, nesta Casa,
posições ~:~ara a Amazônia,
~i nc1us1ve
abertura
para
o
Pacífico. ont.e-m recebi a visita de um engenheiro russo,
chefe da Representação Come~
cial
no Brasil,
o Sr. Viatcheslav.J?erpy._ Eu já-havia pedido,
ha mui to te_mpo, o seu
compareci mente,· para discuti~
mos sobre os dirigíveis. Não
existe nada
mais
importante
para a
Amazônia do que os
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dirigfve1s. Hoje, a pr6pr1a
Constituição nao permtte, se
houver uma reserva indígena,
nenhuma estrada pode passar

por aquela área, a não ser
for

se

aprovada lei complementar

autorizativa. Como o

Amazônia

não é uniforme, os dirigíveis
abririam o grande caminho para
a
exportação
das
grandes
produções. De Rondônia,
do

Acre

até

aqui, uma carga ja-

mais poderá chegar

mente

economica-

por via transporte ter-

restre, mas o preço de uma
carga do Acre ou de Rondônia
até Santos seriã inferior ao
do
combustível
que
se
gastaria. Essa questão da universidade é muito importante e
já admitimos. uma vez, em termos,
uma fundação e desenvolvemos esse entendimento -com
algumas universidades estrangeiras - era a criação da C_1dade Científica do Amazonas,
nas nascentes dos rios que demandem de Mato Grosso para lá,
porque BO% da Amazônia não são
conhecidos.
Isso no que respeita ao setor florestal, porque no concernente a insetos,
à densidade de água, à cons ti -.
tuição do solo,- ~udo isto é
muito difícil.
Então,
seria
interessante se pensasse instalar no futuro, uma fundação
ou
uma universidade com a
participação ...

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa.
Fazendo
soar
a
campainha.)
A Presidência
adverte· ao Plenário que há dez
oradores inscritos. Eu próprio
sou um deles, mas já _a_bids:~ue.i
da minha inscrição. Se o discurso se prol·ongar muito, além
do tempo previsto, prejudicará
os próprios inscritos.
Então,
solicito aos aparteantes contenham o período de apartes
dentro
do -limite de dois
minutos.
O Sr. Leite Chaves - senador
Oziel Cirneiro, o discurso de
V.
Ex
é mui to oportuno,
haverá de cair na reflexão
desta Casa. como as-leis- sobre
a Amazônia são díspares e con·flitantes,
seria de grande
conveniêncla que um Conselho
dessa natureza surgisse, inc1usfve para uniformizar a lei
e comportamentos administrativos sobre aquela área. Meus
cumprimentos a V. ExA

O SR. OZIEL CARNEIRO- Muito
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de rodovias, ferrovias, dos ínSousa)"- Senador Amir Lando, dios e da ecologia.
lembro a V. ExA que o período
destinado aos apartes,
regiEra o que tinha a dizer, Sr.
menta 1 mente,
é
de
dois Presidente. (Muito bem!)
minutos. -v. ~Ex.a já deu um
aparte.
Por obséquio, seja o
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
mais br6ve possível.
Sousa) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Marco-Maciel.
O sr. Amir Lando- Sr. Presidente,
farei
cumpri r
o
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.
regulamento.
Nobre Senador o- Pronuncia o seguinte discurso.
z·i el Carneiro,
não
poder i a Sem revisão do orador.)- Sr.
deixar de registrar, ao menos, Presidente, Srs. Senadores, o
a minha admiração, meu apreço alarmante índice de crescimena respeito pela reflexão pro- to do consumo de substâncias
-flH'lCa- com que- V. Ex A br i 1 ha e entorpecentes e de psicotrópibrinda esta Casa. A questão de cos que causam dependência fíresgatar esta memória que o sica ou ·psíqL.i1Ca, em todo o
Brasil desconhece,
porque o mundo, vem sendo objeto consBrasil esqueceu,
constitui o tante de preocupação dos gopressuposto fundamental para. vernantes de. quase todos os
luta contra sua
em conjunto com a Nação. as país_es, e a
Bancadas da Amazônia encontra- escalada ganhou dimensão inrem o caminho v~rdadei r·o c;:lo ternacional em foros como o da
desenvolvimento
da
nossa Organização das Nações Unidas
e o_da OrganiZação-dos Estados
regiáo.
Americanos.
-É muito importnate o discurso
de v. Ex~ e mereceria uma reNumerosos congressos e confe-flexão
gue,
por certo, se rências
internacionais
têm
desdobrara em outras "SessÇíes. sido promovidgs para se discuem outras oportunidades. E um tir o problema da dróQa é para
começo· e V. Exa dá essa con- se estudar os meios mais adetribül~ão de grande valia para
quados e eficazes de combatê- -a Naçao e para
o
Senado la.
Federil.
Portanto, parabenizo
v. Ex e quero dizer que co- A. ONU tem-se -preocupado em
mungo com essa- idéia. Juntos reunir seus membros para a
haveremos de marchar em defesa discussão 'dessa matéria tão
da nossa Região - a Amazôn-ia, relevante e em sua sessão especial de fevereiro deste ano,
e do Brasil.
proclamou a década de 1991O SR. OZIEL CARNEIRO- Muito 2000 como o período de luta
obriQado, --Seilàdor- Ami r
Lando. das Nações Unidas contra o uso
Agradeço a V.. ExA
indevido de drogas.
Sr.__ Presidente, vou concluir
meu discurso em tempo inferior
ao determinado-pelo Regimento
para os apartes.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, meu prop6s1to,
ao fazer
este pronunciamento, foi o de
tra~er ao conhecimen-to da
Nação, através da tribuna do Senado, um relato-- transparente
do que realmente aconteceu nas
úl titnas quatro· décadas· c-om -as
--div-ersas ten·tativas de promover o desenvolvimento eConómico e social da Amazônia. Real.cei os acertos e os erros, apontei
o que entendo como
recomendável
e urgente para
que os resultados pretendidos
sejam melhores, para gue a sociedade ·brasileira nao permaneça perplexa diante da incompetência do Governo e da iniciativa privada na tarefa de
Ocupação
da
grande região
Amazónica.

obrigado,
Senador
Lei te
Chaves. Fico fe 1 i z em _receber,
ho~e, uma
intervenção de V.
Ex , com aquele mesmo brilhantismo como V.
Ex~
o fazia
Em oUtra opO'rtunlcfade deverei
quando frequentávamos os congressos da União Nacional dos- vir--à tribuna para continuâr a
Estudantes;
fa 1 a_r sobre a_ problemática da
ocupação da Amazônia e abordar
OS~. Amir Lando- Permite-me
temas mais po1êmicos, como o
v. Ex~ um aparte?
--do aproveitamento dos recursos
da flora e da fauna~ dos re0 SR. OZIEL CARNEIRO- Ouço cursós minerais, da construção
v. Exa com muito prazer.
de hidrelétricas,
hidrovias,

Os 159 Estados-Membros daquela Organização, ao final
da
sessão especial que tratou do
problema da droga,
concluíram
que era necessária a implantação de uma política de cooperação internacional e de um
programa mundial de ação para
combater esse verdadeiro flagelo que ameaça a saúae -e o
bem-estar
da Humanidade. A
própria ONU estima que_ o lucro
do- comércio ilícito de-9rogas
ãtinge, anualmente, a
impressionante cifra de 500 bilhões
de dólares, sendo superado a-penas pelo da venda de armas.
o Grupo de Ação Fi nance·i r a I nternacional
(GAFI),
formado
por 16 países, revelou que a
"Lavagem
do
Dinheiro" das
transações com heroína e maconha nos EUA e na Europa dá aos
traficantes cerca de 232 mil
dólares por minuto.
A gravidade deste problema
torna-se ainda maior, em virtude da es·treita VinCulaÇão
existente entre o tráfico de
drogas e as atividades de terrorismo, tanto no nível nacional
quanto
no
nível
i nternaci ona-1 :
Em 9 de abril passado, foi
aberta. em Londres,
a Confe-
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réncia de cúpula ministerial
mundial sobre as drogas, convocada para buscar meios de
reduzir a demanda de substâncias entorpecentes.
Naquela oportunidade, consciente de que a produção, o
tráfico e o abuso de drogas
não são problemas isolados e
sim um problema global que exige resposta global, o então
Presidente Virgflio Barco, da
Colômbia, fez, na abertura da
reunião,
um apelo para que se
reconheça que o combate aos
traficantes de tóxicos é ineficaz. a menos que se desenvolva uma ação para conter o
consumo global de substâncias
ilícitas e se busque meios de
reduzir a demanda de drogas
através da educação e da prevenção do abuso dê-tóxicos.
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Em artigo publicado no dornal
do ano,
diz-se que dos i2 milhões de
dólares que o rundo das Nações
Unidas se comprometeu a repas·sar para o nosso País - -sei
que não é importância muito
significativa, mas é melhor
alguma coisa do que nada-~ só
foi
liberado,
até o in1cio
deste ano, pouco mais de três
milhões de dólares.

do Brasil, no início

O representante do Fundo-das
Nações Unidas para o Cont~ole

do

Abuso

de Drogas, a que me

reportei há pouco,
afirmou
textualmente,
na entrevista

que

o

~orna 1

Brasil publicou:

do

"O Brasil não recebe mais

--rec_ursos das Nações

-para

Unidas

prevenir o tráfico de
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escalada do uso de drogas e
sua- estreita vinculação com o
aumento assustador dos casos
de doenças graves,
inclusive
de AIOS. o problema no Brasil
vem-se agravando terrivelmente,
atingindo, em particular,
os adolescentes. a juventude.

É preciso, portanto, sr: Presidente, que o Brasil ao lado
do
problema
da repressão,
priorize investimentos em ~ro
gramas criteriosos na área de
educação em ações
públicas
mais efetivas e preventivas no
campo da saúde. o problema das
drogas exige, sobretudo, prevenção e tratamento.- Ninguém
desconhece que em medicina, a
prevenção é tida como única
conduta capaz de minimizar a
ação danosa dos aqentes provocadora~

de

enfe~m1dades.

drogas em seu Território
porque não tem uma política
O Conselho Federal de Entorde prevenção que englobe pecentes - Confen, órgão censetores como a educação. tral do Sistema_ Nacional de

Disse S .. Ex.c. textualmente - e
acredito que nenhum peís tenha
sofrido mais com a questão das
saúde e comunicação, capadrogas do que a Col ômbi'a . , -----zes· de erradicar o consumo
4
disse s. Ex , com a autoridade
internamente. Os recursos"
de Presidente da
República
- acrescentou o Representadesse país-irmão que "a luta
na da ONU - "não são repascontra as drogas só será vi~
sados ao Brasil
em maior
toriosa
quando penetrarmos,
quantidade por falta
de
com êxito, nos corações, menprojeto adequados para atates e hábitos dos consumidores
car globalmente o problema
de cocaina, ópio,
heróina e
das - - drogas
na
soei edade
outras drogas i e tais ... 1' "os _
brasileira."
fatos têm demonstrado que as
estratégias voltadas unicamenOs recursos liberados pela
te para combater a produção e ONU destinam-se quase exclusio tráfico estão inevitavelmen- vamente à área de repressão e
te condenadas ao fracasso" 1 • • à Po1 ícja Federal. para aqui"pois o mundo trava uma 1 uta . sição de veículos e equipamencontra uma organização crimi- tos no combate ao tráfico de
nosa,
que
não
admite drOgas.
fronteiras" ...
Hoje, porém, como todos sabeCreio que já é hora de o Bra- mos, já é ponto pacifico que
sil encarar de frente este sé- não é mais através da represrio problema. o consumo e o são que o problema pode ser
tráfico de droQaS só têm au- resolvido aqui
e em qUalquer
mentado nos ultimes anos em país.
Insista-se,
é preciso
nosso País e o.território na- que o nosso País implante, com
cional
passou a ser. infeliz- a maior Uqiência,
uma verdamente escala na rota interna- deira pol1tica de combate às
cional da cocaína.
drogas, uma ·política de envergadura, suficiente para abarRaro é o dia em gue não. se vê car não só a repressão nos as·ou não se tem not1cia de fato -pactos jurídicos como nos da
relativo a esta ques_tão; in- -~saúde, enfim, nos aspectos soclusive, explicitamente, pelo ciais e econõmicos, indissofato de sermo:- uma Nação quase ciavelmente afetos ao pr_oblema
continental e por termos fron- das drogas.
teiras com pafses como a Colômbia, a que me reportei
há
QUando me refiro aos aspectos
pouco, .que estão notoriamente sociais, Sr. Presidente, queenvolvidos nesta questão.
ro.
mais uma vez, chamar a atenção,
insisto,
para
a
Sr. Presidente, não houve uma problemática educacional, que
definição clara da estratégia pode, estou certo, exercer paa ser adotada para enfrentar a pel
extremamente importante
situação.
--uma polftica exitosa com relação ao assunto.
As Nações Unidas, como todos
sabem, possui o Fundo das NaO
aumento
_das
mortes
ções Unidas para o Controle do ~or overdose, os
crescentes
Abuso de Drogas,
que coloca índices de violêncie __ e a esrecursos internacionais à dis- treita vinculação da. criminaposição de governos de diver- l idade
ao narcotráf i co têm
sos países para combater a in- sido _amplamente
noticiados.
sidiosa escalada mundial de Nossos veículos de comunicação
droga.
não se cansam de divulgar a

Prevenção, Fiscalização e Repressão
de
Entorpecentes,
c r i. ado em_ 1980, só em agosto
de 1988, prestes, portant·o, à
promulgação. da nova Constituição, foi que aprovou a primeira polítjca nacional na questão das drogas. Significa que
até dois anos atrás inexistia
concretamente política para o
problema em nosso Pafs. Tem
havido n1tida descontinuidade
nas ações empreendidas.
Este
fato,
lamentavelmente, p~ovo
cou, entre outras coisas, a
interrupção de diversos proje~ tos ele cooperação
i nter.nac-i ona 1 e. o conseqüente atraso na
liberação de recursos que instituições internacionais poderiam repassar ao nosso Pafs,
com vistas ao tratamento da
qu~stão do abuso das drogas.
Em vista. di s.so, Sr. Pres i dente. ~rs. Senadores, parece-me
oportuno refe~ir,
o cuidado
com que este assunto é tratado
em outros países, de modo especial nos Estados Unidos da
América do Norte. Desde 1nfcio
do gove.rno do ..?residente George Bush foi traçada uma política nacional de combate às
drogas, rigorosamente eXplicitada no amplo plano que trata,
em
capítulos distintos,
da
justiça crimfnal, do tratamento das drogas, da educação, do
local do trabalho e da comunidade, das iniçlativas- inter"naci o na is_, da 1 nterdi ção, .das
pesquisas e das informações.
o princfpio fundamental da
estratégià do atual
governo
americano é tornar a droga
indesejável e de díffcil aquisição, mediante a adoção de
polfticas mistas de combate à
oferta e à procura. Para o direter do Escritório Nacional
de Política de Controle de
Drogas, responsável pela elaboração qo plano· de_ estratégia
nacional contra o uso e abuso
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de drogas naquele pafs, o âma- ral, Dr. Romeu Tuma, relativa-go do problema de arogas é o mente à sue preocupação em im-

não se material fza na prátfca,
porque ela não tem sequer diuso e, portanto, o essencial pedir e conter a disseminação nheiro para ·comprar ·combust ipara resolver o problema é se do _tráfico de drogas, como a vel para os seus vefculos, os
conseguir substancial redução cocaina e de entorpecentes no telefones estão desligados, os
desse uso. Segundo esse dl- Bras i 1 .
o Governo está rea 1 ~ recursos i nexrstem. De modo
rei to. para que essa estraté- _mente muito preocupado com o que deixo consignadas estas
gia seja eficaz é necessário incremento do uso de entorpe- observações, e apelo ao Dr.
se leve em conta que as poli- centes no Brasil. Já temos de- Romeu iuma, à Polfcta Federa1 ,ticas efetivas de controle de fín1do algumas fronteiras a- no sentido de que efetivame~te
drogas têm de objetivar, ao través das quais os narcotra- comece a -dar combate aos narmesmo tempo, a redução da o- ficantes introduzem as drogas, cotraficantes, po-rque está haferta e da procura, pois am~as os _entorpecentes no Brasil. vendo incremento da entrada de
são obviamente inseparáveis.
Rondônia,
Mato Grosso, Amazo- cocaína- no ·srãsil. Em Rondônas,
Amapá,
Rora_ima,
Mato- nia, _hoje, a coisa mais ·corrJ:-A estratégia amerfcana dá -no- Grosso do Sul, são r_otas hoje quei ra é
a
apreensão de 1 o·,
tória importância à pesquisa _e utilizadas
~--pelos 20, 50, 60 ·ou
100 qu'i los, de
à informação. Há toda uma pre- narcotraficantes.
Estarrece- cocaína;
passou a·ser rotina,
ocupação_ de se ava 1 1 ar
o
i m- nos, ao mesmo
tempo,
não
se em Ron·dõnia. a Pol feia- do __ Es;..~
pacto económico das drogas, o ter observado, _até este _momen- tado ou a Polfcia Federal
impac.to do controle do abuso to, n_enhuma
ação efetiva
da preenderem
um
quilo
-de
dessas dro9as s~;:~bre _o sistema Polícia __Federal no sentido de cocaína. ·oa ponto de
vista
criminal. Ha preo·cupação
tam- estruturar as suas Superinten-: psicossocial, não há nenhumà
bém de se estabelecer o nf_ve1 dênc_ias
Regionais
nesses relevância, porque a comunidade relação existente eritre
o estados. O Brasil,
hoje
e de do estado já está convivenconsumo de drogas e a AIOS.
não séi
por que o Dr. Romeu do naturalmente com ·isso. A
já é Polícia Federal em meu estãdo,
Tuma diz o contrário -.
Para_ permitir a conSolidação um produtor de_.co-cafna. OBra- inclusive,
teve desmobilizada
de todas as informações impor- sil
já tem
labor-atório
de a Delegacia
Regional
em Jicentr"Cf -- econõmi co,
o
tantes
sobre
o
controle, cocafna.
_Sabemos qUe toda a Paraná,
tráfico e consumo de- drogas, o acetona,
todos
os
pr_odu_tos segund_o muni cípf o economi ca-_segundo plano estratégico ame- químicos utilizados na produ- mente ativo,
e que fíca no
rican.o, a que me reporto, pre-- ção de cocafna são brasileiros centro do -estado;
a .Feáera~
vê a criação do Ceorro,Nacio- e já se está pro-duzindo co-caf- desloco.u, eXtinguiu e~s~·_Dele
nal de Inteligência sobre Oro--~ na no Bras i 1,
mas a
Pol feia gaci a Regi ena 1 de J_i,-Paraná·,
gas. que proporc1onar.á um qua- Fe_d_eral
par:ti_cularmente -o transferindo-a para uma cidade
dr.o estratég-ico acerca ·.do con- Dr. Romeu Tuma - te i ma_ _em não do interior de São Paulo.
Entraba_ndo. de dro'iJaS e das erga- admitir
esse
fato.
Não
sei tão,
é necessário que o Dr.
n1zações
de
dlstribuição de po~q~e. não ~ei qual
a
razão Romeu Tuma
faça
acompanhar
tóxicos.
de ordem política ou de ordem suas palavras de uma ação efepolicial
que- tem
levado
o t i va
de
combate
ao
É claro que o prObléma é ex- Diretor-Geral da Polícia Fede- narcotráfi·co
nn• '·Brasil.
--o.,
tremamente grave nos Estados ral a reiteréidamerife fazer tal Bras i 1 passou a ser pa fs
proUnidos;
lá,
anualmente,
são afirmação;
Fatd fun'dam9:nta1 dutor
de cocaína; apes·ar de ogastos com narca-t ;-cos· cerca de e já f 1 z alguns
di s'cursos
no Diretor da Polícia Federal não·
1 oo bi 1 hões de dó1ares, ou se- Senado
Federal
abórdando
a querer admi-ti -1 o. E.u me ap'Çb-<-;~
j a,
1 o%
_dâ." ·
produção questão - é que-, apesa_r
de
a vei to do discurs-o· de· v.. Ec>:.~,
industrial.
Estudos
revelam Polícia
Federal
através do oportunamente proferido; pâra·
que mais de 2-0 mi 1hões de ame- Dr. Romeu Tu ma.
ma-nif-e-sta r-se fazer este apelo à Policia Fe-ri canos
consomem_; regul armen- quase di ar_ i amente, na i mpren- dera 1 •
ao Dr. Romeu ruma~ quete. maconha:
28% dos j ave:ns sa. acerc·?! do assunto, nenhuma é __um apelo do es·t:a_do ~e. Rot1Çió-·
americanos Já en1:raram·em con-- providência,
mater,almente e- n1a, um ape-1 o dos-_"Estado_s ama-tacto com a cocaina·:
7% usam fetiva. foi tomada no sentido zônicos --um apelo--do· Acre.,.-um
essa _droga esporadícamé,nte; e de
instrumentalizar a Pol í_cia apelo. de Roraima, um· apel_o.~dq
quase so_o~ mi T _-arriêr i-c-anos
são Federa 1 para dar co'niba te
aos_ Amapá, um ape 1 o -dO~ Amazonas-. viciados em heroína .. _Por isso, narcotraficantes.
As- nossas um apelo do Mato Gr"osSd"'"·-~- "e
Ma to Grosso . do
na luta' que os Est-adOs Unidos fronteiras estãO compl-etamente um ape 1o - -de
travam. cunt_r_a as- drogas, há abandonadas.
A presença- do E- Sul.
Estes e:rtat::fos-,est.ão.~,em_:..
problemas ampliados' de,_ preven- xército brasileiro,
inclusive tragues às gangues e
à• .'má fi a
ção e
educação vol't'ado_s para já _o __ disse, aquí, seria -funda- da coca_ína no Brás i 1 .- CLirripri -crianças e
adolescentes,
que mental a participação do Exér- menta V. Ex~ pelo caportün·o e
se encontram na chamada faixa ctto
no.
__ combate
ao brilhante discurso que
faz,
de r_isco-.---··c~ narcotráfico. A__Pol.fcia
Fede- não especificamen-r-e- sobre esta
ral, nesses estados, está com- questão,
mas
numa· aborda'gem
O
Sr.
Odactr
Soares pletamente entregue às· moscas: mais amp1a dos seus efeitos
- Permite-me
v. __ -"tXa
um não- há recurso algum. A Po 1 f- danosos,
do ponto_ de vista da
aparte?
cie Federal d_ispõe de um qua- saúde da nossa população_,
redro humano da melhor qualida- lativamente •à AIDS,-,por· exem-"
O SR.
MARCO . MACIEL
Pois de, da malhar capacitação pro- p 1o, como V. Ex .a vem re-i teran"não. meu caro Senador Odacir f_issional
e
funcional,
mas do ao longo das suas palavras.
Soares,. i lustre Vi ce-Líder da está· entregue às moscas nesses
estados,
enquanto ___ em a 1gumas
nossa Bancada.
O SR. MARCO MACIEL - Caro SeUnidades do Nordeste a Polícia nador Odacir Soares,-- aO agraO
Sr.
Odactr
Soares Federal tem seus quadros supe- decer a V. Ex~ o substancioso
-Primeiramente cumprimento V. restimados e
sem ter o
~ue
aparte, gostaria de acrescenEx~
pela abordagem que faz de fazer.
Já_ propus fossem re- tar que as questões que levantema tão importante, tão pal- distribuídos para outras
par- tou com ~elação à re9ião Norpitante e tão atual, "não ape-· tes do Brasil contingentes da te, de alguma forma poder-famas
nas para as comunidades inter- PoLicia Federal que estão
no dizer que se aplicam também,
nacionais como, particularmen- Nordeste sem ter o que fazer.
infelizmente,
à
região
te, para o Brasil. Tenho ouvi- Lamentavé 1mente,
nada
d_i sso Nordeste_. Tem crescido mui to
do e lido algumas entrevistas aconteceu.
Na realidade,
a no
Nordeste não somente o
dadas pelo atual
diretor do disposição da Polícia Federal tráfico como a produção e
Departamento da Polfcia Fede- em dar combate ao narcotráfico raro ·é o d_i a em que não se tem

a-
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de

ap~eensão

substância tóxicas em grande
quantidade; raro é o dia também que a Polícia Federal não
descobre 1oca is _o_nde

são

de-

senvolvidas culturas de substâncias consideradas psicotró-

picas

e,

conseqüentemente,

a
lingua
adequadamen-te!

portuguesa

O Sr. Odaçir Soares - Eu queria que a Mesa ·se autochamasse
a atenção para que também cumprisse o Regimento.

Sábado 8

SenadOres, pois está comprovado que existe correlação entre
situação econômica e social e
consumo
de
dr:-ogas,
verificando-se um abuso tanto
mais acentuado quanto ma rores
forem os níveis de carência.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
o Psi_quiatra Claude 01 iviensSousa) - __ Ela está cumprindo tein, Diretor do Centro Médico
r 1gorosamente o· Regi merrto, no- Marmottan, de Paris, autorid~
bre Senador - tão rigorosamen- de no tratamento de toxicômate quanto a benevolência me nos, aponta as disparidades
perm1 te; porqu·e, .nà verdade, o sociais e a ausência de espeRegimento tem sido muito aten- rança co~o situações que favoblema- e
rece_i o
que,
quando · dido aqui.
recem tanto o trafico quanto o
·'
- consumo_ de __ drogas.
viermos a t.e_r uma política
consistente e articulada, já
O SR. MARCO MACIEL- Sr. P~e
tenha ele assumido tal
nivel sidente, Srs.- Senadores, ao
Dentro da mesma ó.t-í ca, a. Orqu~. seja impossível combatê-1 o
agradecer, mais uma vez, ao ganização Mundial dé Saúde
adequadamente.
ilustre colega Senador Odacir OMS, _considera que pa-ra reduSoãres o aparte e a contribui- zir o consumo de tóxicos é
ção que traz, gostaria de di- prioritário melhorar·a qualio
Sr.
Odactr
Soa~s
-Permite-me V.
Exa,
nobre zer que, atendendo ao apelo da dade de vida_ da população,
Mesa, procurarei ser o mais pois é ponto pacífico· que siSenador?
rápido possfve1.
tuayões de miséria económica e
O SR. MARCO MACIEL -Pois
soc1al constituem forte apelo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de para o consumo de substãricias
não,. nob.r.e S.enadpr .
Sou"Sa) ~~-o -di s·curso ''de v. Ex .c. que permitem escapar de uma
o Sr. Odac i r soares - Nobre é muito importante, e a Mesa realidade penosa.senaoor Marco· Maciel, _hoje, os ouve com muita atenção, como
próprios contingentes da Poli-· todo o Plená_rio.
Considerando a· graVidade d_a
cia Federal são.·insuficientes.·
atcrá1 conjuntura. Sr. Pr_es iA
Po 1 í c_ i a Federa 1 tem. recoO SR. MARCO MACIEL- Sr. Pre- dente. S rs .- Seria dOres. pa-recenhecemos, um quadro f.un.c i ena 1 sidente, não gostaria de .dei- me oportun-o nos quest i__onarmos
da melhor qual idade profissi"o- xar de dizer ·que pesquisa rea- se não estará havendo. estref tã
nal -delegados, agentes, su- lizada conjuntamente, em nosso corre 1 ação en'tre o· aumento· ·do
perintendentes com curso nos País,
pelos Ministérios. da consumo~ -de drç_gas no _Brás_ "i 1_,
Estadps . Unjdos, na
Europa, Saúde e .da :Justiça, em 1987, sobretudo de dro-gas ma fs _ _pe_saformados nas técnicas mais mo- pub1 i cada. n_o início do ano das ~ -e- _o agravamento dos· nt:sse
der-nas de repr.essão. aos. tóxi- passado, revela que as drogas sos problemas ecónômicas
cos ...... , mas, lamentavelmente, ma 1s usa·das no Pais são : ·
~ociais.
aquelas providências de. ordem
processual,.- :de ordem prát1ca.
_- os so_l ventes-:
A maconha, principal droga
_ilícita consumida no Pais; ·tem
de..ordem. ma ter--i a 1 • não estão
sendo tomadas. p.orque. a Pol f-- ___; os medicamentos Ansiol íti--- sido apreendida em quantidades
eia Federal_ não dispõe de re- cos~
cada vez maiores.
curso algum para isso.
a maconha;Jã-te"nhó"·=o=oepoimentó do pr6O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
pri o SenadOr Odaci r ·soar·es com
-as a·nfetami nas.
Sousa) -Nobre Senador Odacir
relação à região norte, e poSoares,.
,es.ta
Presidência,
deríamoS dTZer que, a esta alPercebe-se,·
portanto;
·que
as
c.onstrangidamente, faz um apetura, se verifica em todo ·a
1 o· a. V-. Ex_A para que· .cumpra o drogas ilega~s não são as mais território· na c i ona 1 •__
Regimento, não d-ialogue_ com o consumidas. A maconha ocupa,
orador,' que faz um discurso nessa pesquisa,' apenas o terEm que tudo j_sso, a maconha
impor.tantissimo. Há onze ora- ceiro lugar.
sendo cultivada, apesar do ridores. i.ns.crj tos, um dos quais
gor das penalidades: previstas
eu prÓprio. que seria o segun-· -Porém, é preciso- não esquecer no caput do art. 243 do nov_o
do, mas já.desisti. Vamos ver que, mesmo $endo- consideradas texto ~onst1tuc1onal.
1 eg·a i. s,
há perigo- ·no abuso de
se os demais podem falar.
droQas corno os solventes e os
A apreensão de cocaínã no
o Sr. Odacir Soares - ~ que medlcamentos, e a população- País vem crescendo ano a ano,
nest.e.s _úl_timos dois anos me tem de ser alertada sobre os desde 1984 , reforçando a deacostumei a dialogar e;om o o:--~ riscos do consumo indiscrimi- núrfi:;"i a de que O consumo e o
rador~ repetindo o mesmo exemnado dessas substâncias. Deve- tráfico--- de"ssa · te'rrfvel -aroga
p1 o da Mesa,
que . de vez em. se co 1b i r o USo· -; nadequado ou ilegal estão avançando proo abuso de drogas tanto lici- gressivamente no Brasil.
quando assim o faz.
tas quanto i 1 Í't·i cas ..
Por todas es-Sas r-azõeS~ s·r--.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Srs.
_Senadores-; Sousa) - A Mesa, de_ vez em
No
estudo feito em nossO Pres·f dEmte,
que repensa r ··t-Oda a
quando, chama a atenção dos Pais, em 1987, comparando-se o temos
oradores
quando
violam
o consumo de drogas entre estu- questão das drogas em nosso
Regimento.
dantes do primeiro e segundo Pafs. Este é, sem _dúvida, um
graus da rede estadual em dez prob 1 e_ma que merece figurar
O Sr. Odacir Soares - A Mesa capitais brasileiras e crian- entre as prioridades ·da ação
nao pode chamar a at_enção de ças de rua, tornou-se patent_e po_"]_ -;ti~~ do a tu~ l Gpverno.
ninguém, -a 'Mesa simplesmente que estas últimas
consomem
solventes em indice alarmante,
adverte.
O Sr. ~oão Lobo- Permite-me
constituindo-se sério ·grupo de V. Ex .a. um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de. risco.
O SR. MARCO ·MACIEL - Pois
Sousa) - Chama a atenção; chamar a atenção não_ quer dizer
Este é um dado digno de re- não, com muito prazer, Senador
repreender- saiba V. ExA usar flexão, Sr. Presidente, Srs. João Lobo.
comprometedoras da saúde, de
modo especial da saúde dos ~o~
vens, que estão na maior fa1xa
de risco. Por isso, o aparte
de v_ ExA situa muito bem a
questão. Estamos desapetrechados para enfrentar esse pro-
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Sábado.8

O

Sr.

Mauricio

-Senador Marco Maciel.

Corrêa
estou

aguardando.
O SR. MARCO MACIEL- Ouvirei

V. ExA posteriormente, com o
maior prazer. Não havia verificado que V. E~~ havia solicitado aparte.

o

Sr.

Francisco

-Solicito a minha

também.

Rollemberg
1 nscri ção,

O Sr. \leão L.obo - Senador
Marco Maciel,
V.
Exa aborda
tema atual, de muita gravidade
para o mundo~ Esse aumento do
narcotráfico no Brasil, conforme se verifica pelos depoimentos que V. ExA recebe pelos
apartes ao seu _discurso,
~em
conseqüências a nível mundial.

Parece que
r-es i s te

aos

a

humanidade

não

a 1 tos -i nd 1ces de

lucro .que os
entorpecentes
propicia. Tomei cpnhecimento
de cálculo da Organização Mundial

da Saúp_e.:. estfmando o lu-

cro na Operaçao com a cocaína
em 50.000%. Dificilmente o ser
humano vai
r-esisti.r a
lucro
tão atrativc, como esse que o
entorpe.cente propicia. E qualguer coisa de consenti_do, esta
e a verdade,
Senador Marco
Maciel.
O maior produtor de
coca é a Bolívia,
seguida de
perto. .· pe 1 oS . seus
pai ses
vizinhos. Na primeira operação
usa-se apenas o ácido sulfúri~
co, para se ter o sulfato. de
cocaína - é a pasta da coca, é
o produto bruto, que não, tem
mui ta _ u_t i l.i zação, não é mui to
usado, porque o sulfato de cocaína é um produto pastoso, de
mau aspecto,
de mau cheiro,
produz os. efe 1 tos da pr-ópr_i a
coca i na._ E necessário qe o
sul fato de coca.i na sofra ·outra
operação, ut i 1 i zando-se ·a ace-·
tona,
que é fabricada somente
por dois países. do . mundo
desenvolvido:
os Estados Unidos .da .Amér.i.c.a e a- A l amanha.
Ser i a
fac i 1 1 mo co.l oca r o dedo
no suspiro,
na continuidade,
no elo da produc;:ão_da cocaína.
É só se ter o cuidado ne. fabricação e distribuição da acetona, que - com~ já disse
só é fabricada nos Estados- unidos. eo na Alemanha. Os outros
pafses ainda não.detêm a industrialização e a comercialização desse produto:· Entretanto, não há int-eres_se,
não há
uma atitude,
por parte dos
países riquíssimos, o caso dos
Es~ados
Unidos e da Alemanha
para evitar a distribuição da
acetona,
A ace.to_na transforma
o sul fato da cocai na no acet_a-to de__ coca f na, o pozinho branco que é usado pe 1 os v.i c 1a dos.
A coisa começa no alto.· Esses
dois grandes países industria1 i zados protegem o. uso do entorpecente, porque o
lucro é
atrativo ate para eles. o dinheiro gerado_ pela
cocafna
vai,
em cerca de 70%, par-a os
Est.ados Uni dos
e
pat"a
a

Itál i e.
Pouco fica nos pafses
produtores
e
~os
países
transportadores.
A Colômbia,
dizem eles. é apenas a distribuidora_
da
co_cafna,
a
depositária. o grande produtot"
da coca é naturalmente a Bolfvia, _que r-ecebe um percentual
ir-riSório do lucro que esse
produto ger-a. Este é um problema mundial,
é um problema
que atinge os paí$es civilizados- do mundo,_ t preciso que
esses países se sensibilizem e
queiram r-ealmente, através de
uma decisão política e unânime,
parar
o
tráfico
de
entor-pecentes. Agradeço a V.
ExA a concessão do aparte e o
parabenizo pelo oportunissimo
e brilhante pronunciamento.

O SR. MARCO MACIEL - Senado"

João Lobo, __ agradeço a V.
Ex .a
Concor-do com as observações
que faz com relação às
implicações
ioternaciona_is desta
questão.
- · · ·· · · ·

Nem sempre os países produtores, os países o~de se realiza
a produção desses produtos ilegais
são
os
mais
responsáveis pela disseminação
do consumo, pelo uso e
abuso
das drogas. _O mais grave é que
certamente os maiores consumidores·;
aqueles que pagam melhor preço,
são os chamados
países desenvolvidos,_ ·que, de
a 1 guma forma. também têm,
po_r
incrível ·que preça, ~interesses
comerciais na difusão de certas drogas, porque elas propiciam. como v. Ex~ .citou muito
bem,·
lucros. altíssimos, que,
conseqOentem·ente, interessam a
parcelas muito ~ignificativas
do_c_omérci o i nternaci ona 1 .
Sr.
Presidente,
antes de
prosseguir, gostaria de ouvir
o· aparte_ do n'Obre Senado.r Maurício Corrêa, · ilus~re representante d.o.. Di str i t"o Federa 1
no SenadO da- República.·

o

Sr.

Mauricio

Càrrêa

--Senador
Marc.o
Maciel, habemus legem, ou seja, rião é pot" falta de lei que
a punição de quem se envolve
no mercado do
narcotráfico
deixará· de ser··feita. A espinha dorsal do pronuncimento de
v. E_xA resume-.se. exatamente na
i ne·x-t s-t~nci a de recursos dotados à Polícia Federal. A Constituição de 1969 jé dava à Policia F-ederal atribuição muito
grande, e ampliamos essa competência mais ainda. A Polícia
Federal
está no combate ao
contrabando,
está no policiamento das questões do Estado Estado __ Brasil -; atua na fis-cal ização-·oo t;rabalho;
enfim,
a Polícia ~ederal tem um elenco de atividades.
Tenho pela
Po 1 f e:. i a Fede_ra 1 grand_e raspeito, sobretudo quando acompanha
um gover-no democrático, ~m governo constitucional. Tenho as
maiores restrições e o maior
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temor--_ porque vivi
1sso quando a Pol.1cia Federal serve
a um governo ditatorial. A Polícia federal,
no Brasil, é
uma organização similar
ao
FBI, nos Estados Unidos; é uma
organização
extraordinária,
r-ealmente,
em termos de polfci a no B_rasi 1. E pt"eci so reco ..
nhecer que ela não está aparelhada - o _senador Odacir Soares colocou a questão em pratos limpos-, não tem recursos
para
enfrentar,
realmente;
essa crtse, esse volume enorme
de
infratores da ordem pública, de pessoas que càda dia
mais
. se
envolvem
no
narcotrá"fico. Tenho uma grande
preocupação com essa situação,
porque B_ras i 1 i a, segundo estatística, segundo pesquisas realizadas. é a cidade que tem o
maior volume percentual de viciados em entorpecentes.
Esta
c i da de já nos causa temor ria
questão, cada· vez ·mais dimensionada, da práti"ca, do uso do
entot"pecente.
AcompanhandO,
recentemeh-té, ·a· aumento da a._
preensã~ a avolumes exagerados
de coca· i na,
em- São Paulo,- em
todo lado_ do Brasil,
verlfiquei
que são toneladas. É uma
questão altamente preocupante.
o Brasil
hoje passou e está
-sendo o centro de comerei a lização da cocaína, e daqui ela
é distribuída par-a o mundo inteiro, coisa que não acon·teci~
no passado. Realmente temos
que privilegiar, prestigiar oorganismO policial,
v-ale di-zer.
a ·Polícia ·Federâl, para
que e 1 a possa dotar as · ·suas
superintendências r-egionais de
mecanismos·,
material
humaho,
para evi tal~ que esse ma 1 cada
vez mais avance,
como
vem
acontecendo.
O discurso de V.
Ex~. portanto, se ajusta a uma
rea 1 i da de que é ·a· preocupação
da família brasile'ira, Que·e a
preocupaÇão da soe-i edade com
essa prát'i.ca nociva, terrível,
que conduz a uma série de· 'dfs-·
torções.
.e
de.seqi.Ji 1 í_bri_os
soc1 a is: .. _o uso , exager-ado· aa
cocaína, dos narcóticos,
enfim,
de todos os entorpecenttes, porque esse uso cresce a
cada dia,
está levando à degradação a nossa sociedade.
Portanto, é oportuna a preocupação de V. Ex~ e o cumprimento pela oportUnidade de seu
pronunciamento nesta sessão.

O SR. MARCO MACIEL - Senador

Mauricio CorÍ"êa, meu discursO
não se circunscr-eve apenas à
questão po-licial.-Até diria mais adiante V. Ex~ vai verificar - é
fundamental
adotemos,
primeiro,
uma politica
clara com relação ao setor e
atuemos também em áreas que
considero pr-iõr~ftárUfS~ inclusive na de educação. de controle social
do problema,
e
não nos 11mitemos apenas à
questão repressiva. Não posso
deixar de concordar com V. Exa
que a Policia Federal
esteja
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dando v1sfveis mostras de que
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de quem diga que todo homem tem
não está habilitada a-coibir o Sousa) - A Presidência pede seu preço, e a cocaitiá parece
tráfico de entorpecentes, in- aos apa-r-teant·es-sej am b-r-eves.
está pagando o preço de todos
clusive nos o trágico de

dro-

gas pesadas. ocorre-me a idéia

de se Rensar - -a exemplo do
que já aconteceu em outroS

países do mundo, inclusive Estados

Unidos

se pensar na

criação, talvez, de uma polfCia especffica com relação à
questão. Tal é a

complexidade

do problema. são tais as implicações externas da questão,

são tao importantes os efeitos

negativos

~ue

a

droga

pode

propiciar à população, principalment~

P.Opula~o

jovem - e

País de jovens- que

devería-

o

Brasil

à

e um Pafs jovem, um

mos pensar em dar a esta ques-

tão outro tratamento, no que
diz respeito à repressão ao
tráfico e ao abuso do uso de
drogas.

O Sr. Maurício Corrêa ---Nobre
Senador, se i que o pronunt-i amente de V, ExA é abrangente,
envolvendo questões até mais
transcendentais do que esta.
Como me pareceu que a ·questão
rélativa à repressão é imediatda, porque seria algo que
pudesse ser realizado no momento, é que enfatizei
apenas
esse dado de recursos. Evidentemente cumprimento V.
ExA
pela abrangê_ncia do. discurso.
O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

·sousa. Fazendo soar a campainha) - Nobre Senado~ Maurfcio
Corrêa,·a Prestdéncia sente-se
no dever de advertir V, ExA,
para que evite o diálogo e
lembra que V. ExA é o próximo
orador inscrito. Estamos apenas em meio ao tempo do segundo orador.-

O Sr. Francisco Rollemberg -

Nobre Senador Marco Maciel,
permite-me v. Ex 4 um aparte?

Ó SR. MARCO MACIEL - Já concederei o aparte a V. ExA
Sr. Presidente, gostaria apenas de ouvir os depoimentos de
outros colegas que estão inscritos e que certamente oferecerão esclarecimentos ao tema
e, quem sabe, à formulação de
uma
polí-tica que considero
indispensável
para
essa
questão.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Sem a
mehoT" dúv i da.
Senador Marco Maciel. o discurso de v. ExA é muito importante e a P~esidência leva
isto em consideração.

O SR. MARCO MACIEL - Sr. Pre-

sidente, vou conceder, pela
ordem, o aparte ao nobre Senador Francisco Rollembe~g.
para, depois, poder ouvi~ a contribuição do Senado~ João Menezes, do Estado do Pará.

o

esses homens. Outro __ problema
me preocupa é quando V.
ExA sugere que se crie um policiamento especffico no combate à produ~o da droga. lembro a V. Ex que a maconha de
melho~ qualidade
do Mundo é
produzida nos Estados Unidos.
São tão sofistíc-ados Que,- recentemente, um navio, o -so1ano
Star, fez água em costas brasileiras e ao jogar fpra _sua
carga Vêr"1ffCou-se · que
'era
composta de caixas com litãs,
perfeitamente .empacõtadas; de
maconha da .melhor qualidade,
segundo con·sta, produz 1 da nos
Estados Uni dos. Há outrq f.ato.r
mui to
fmportante:
o
consumismo ... o consLtm1_smo, pelo
que implica pará a sàúde, ~àra
a dependén-ci a,
para a transmissão de Aids. co_ntribui para
o aumento da violência urbana.
Semana pasSada, V. Ex~ me aparteou,
quando eu fa lãvã ~so
bre o assassinato' de menores
traficantes
e
menor-és
aband61iados. Naquel.a, ocasião,
eu dizia que havi_a 1 ido um
j orna 1 de Pernambucõ, nõ 'qtJa-1
constav que· Recife era a segunda cidade do Pafs onde mais
se matava menores, é que àu
estava com receio de que minha
pequena c i da_de de AracajU já
tivesSe atinQíôõ-âdUeTe coeficiente e pudesse sup-1 anta r a
capital pernambucana. Na semana passada, foram assassinadOs
-quátro menores com requintes
de crueldade, Três menores Que
estavam-para ser~ assassinados
-conSeQuiram fugir e procuraram
o apo1o do Juiz da Juventude e
dã Adolescência, que lhes deu
assistência total pediu 0
poio da Pol feia' ·crvi 1 e os
manteve sob guarda no Núcleo
de
Custódia do Juizado de
Menores. o Que ócorreu; · ·sena-dor Marco Maciel_? Apesar da
vigilância,
os três menores
arrombaram o ·telhado, f~gtram
na calada da noite,
cometeram
assaltos n~ c i dada de A_ra_caj u
e depois, simplesmente,
foram
encontra dos drogados no Par-_gue
de
Exposição
Agropecuár1a.
Veja V,
ExA O qUe é_ O v_ici_o_.
Esses meninos estavam em~tama
nha dependência QUe o prob18ma
de serem mortos pelos policiais já nãO os preocupava. O
que eles queriam era a droga.
Tanto assim Que fugiram para
assaltar, para ·adquirir_ adroga e se dragaram. Um del-es foi
asiasslnado. Sobraram dois. V.
Ex
faz muito bem em tratar
deste assunto. Este é um problema nacional e mundial. Temos que encontrar uma solução.
Com a melhoria das cOndições
de vida da nossa população,
com o volta r-se parã a _educação e para a saúde, se tentarmos reverter esse quadro social de miséria que estamos
vi vendo.
se emPreendermos ações neste sentido, ·por certo

Sr. Francisco Rollemberg- que

Eminente senador Marco Maciel,
eu
havfa
elencado algumas
prioridades para discutir com
V. ExA, e tinha colocado a
ação policial no quarto item.
Ao responder ao Senador Maurfcio Corrêa,
V. ExA colocou,
com precisão absoluta, a posição da repressão po 1 i c i a 1 - no
contexto
do
seu
pronunciamento. Nobre Senador,
~há
bem pouco tempo, compareci
a um sem1ná~1o internacional
sobre narcotráfico e, lá, aprendi algumas coisas, de certã forma,
SUpree~dentes. Por
exemplo, ass_isti a um senador
equatoriano dizer que a cultura da coca é milenar.
Desde
que _ex-istem índios na América,
na região andina,
planta-se
coca e eles jamais destilaram
a coca para fazer cocaína.
Eles a usam como remédio, como
estimulante e como meio de
vida. Ora. não podemos substituir uma cultura e uma tradição
mi 1 ena r
abruptame-nte,
quando não temos um~ cultura
capaz de substituf-las em con-d_ições __ de dar um rendimento
que permita aos deséendentes
dos incas, maias, astecas manterem
a
v i da
com
certa
dignidade. Então, esse senador
equatoriano propunha simplesmente aos paises desenvolvidos, que estavam interessados
em co.i b t r a _propução da coca ína,
que,
enqUanto eles próprios. não__ t-;_ vessem feito pesquisas para p-ropiciar essãs
mudanças, comprassem a coca
prodUZida,
para que eSses homens que lá trabalham e produ~em,
possam sobreviver, e dessem à coca o destino que jUl"gassem necessário porque não
se pode agredi r uma cu1 tu r a e
uma trad~ção tão arraiQadas no
espfrito do -~ovo and1no,
Ao
lado dlsso, o enfoque mais im-portante foi o ·cta eduéação,
a
que V. Ex~ se referiu com tanta
convicção,
com
tanta
justeza.
E preciso educar,
para que não se faça uso da
droga
e tão-somente depois
-proibi-la. V, ExA fez uma colocação,
a Polfc1a Federal já
se está mostrando ineficiente
no combate à droga. Está-se
mostrando
ineficiente
por
várias _razões, como as alegadas pelo se-nador Odacf-r soares
e como as alegadas pelo Senador João Lobo, que disse que a
droca dá 504000% de 1uc~o. Assim sendo, passaremos a assistir ao que vimos há duas semanas, ou seja,
um narcotraficante da máfia fUQir das dependências da Políc1a Federal,
ajudado- - por um po 1 i c i a 1 federal, porque o
lucro é tanto
que os próprios po11c-iais são
tentados - alguns deles estão
sendo expurgados -.. pois são
homens como os outros e há

1
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vamos precisar menos da Polícia Federal, não vamos preci-

cacjpnal
e ao correto encaminhamento da formação dos nossos jovens.

me da América Latina, o policial
da América Latina, para
atacar, invadir e combater o

Se não pensa~os no jovem de
hoje, certamente teremos uma
Nação muito comprometida no
amanhã.

sejam

Sr.
Presidente,
sem- querer
alongar-me em mais considerações,
desejo ouvir o ilustre
Colega, Senador João Menezes.

sar, talvez, dessa polícia especial, porque os Estados Unidos se propõem a ser o gendarnarcotráfico, mas não conseguem impedir que os americanos

os maiores consumidores

de drogas. Vamos encontrar uma
maneira, obedecendo à tradição, à cultura, de educar os
nossos
jovens,
a
fim de

Dezembro de 1990
Sr.
Presidente, mals uma vez
temos que repensar toda
a
questão das drogas em nosso
Pai's. Este é, sem dúvida, problema que merece figurar entre
as prioridades da ação política do atual Governo.

Há necessidade oe se atualizar a
leg1s1ação brasileira
sobre tóx1cos, naqueles aspectos em que ela se revela ultrapassada e
inadequada para
regular a vida dos cidadãos.

O Sr. ~oão Menezes - Nobre A lei vigente no Pafs sobre o
Senador Marco Maciel, tudo que assunto- a n~ 6.368, de 21 de
se disser, em aparte, em torno outubro de 1976 - de precisa
do seu discurso não traz ne- ser revista e modificada para
nal
da
1 inha,
os nhum aspecto novo, porque V. se adequar à realidade e cumnarcotraficantes. Parabéns a ExA abrangeu, em todos os sen- prir o que determina a Carta
V. Ex.t. pelo discurso~ti dos,
todos os quadrantes Magna.
deste
grave
assunto,
o
O SR. MARCO MACIEL - Meu caro narcotráfico. A questão da reo projeto· de lei do Poder Ee ilustre Senador Francisco pressão é _mais
ou
menos xecut;vo regulamentando dispoRollemberg,
agradeço a V. Ex~ comp 1 i cada. A afirmação _de que sitivos da nova Constituiyão
pelo aparte.
agre9ando
uma o Brasil não tem condições de Federal
(art.
sR.
1nClSO
notáv~1
contribuiçao ao meu reprimir
é muito relativa, XLIII),
precisa ser examinado
discurso~ V.
E~A
citou- duas porque um dos pai'ses, os Esta- com a urgência que a gravidade
quest5eS impOrtantes. Pr1mef- dos Unidos da América, que é o do problema impõe.
ra.
a questão da educação. maior consumtdo~ de tóxico,
Quando falo em ed~cação. não onde há o ma i o r con·frabando,
A hora é propícia pare que o
me cinjo apenas à educação na lá parece que a questão da re- atual Governo proponha ao Conescola.
A educação é um pro- pressão tem sUa importância. gressQ Nacional a política que
cesso social complexo, e há de Ela é necessária,
mas não é norteará o combate às drogas
começar a ter continuidade na fundamental.
o tóxico, hoje, que o Presidente da República,
própria família.
Se
tornou
quãse
uma new Certa feita, já afirmou. pufashfon, sobret_udo
da bl.icamente,
ter a intenção de
A propósito, nós Estados Uni- juventud~. Grande parte da ju- empreender.
dos, a Presi.de_nte Ronaldo. Rea- ventude
quer
·experimentar,
gan,
que antecedeu ao Presi- quer ver que sensação traz, e
Em recente artigo. publicado
dente George Bush, obteve êxi- o uso da droga está-se alas- na revista 'Veja, ·a·· Presidente
to muito grande- muito grande trando nc Bras i 1 e no mund_o Fernando Collor- considerou a
mesma - no combate ao uso e inteiro.
No nosso modesto en- droga ''um dos ma 1 e.s dos di as
abuso das drogas quando. apelou tender, o fundamental, por e- a tua is'',
dizendo
que dará
para a família, quando_ fez u~ xemplo,
seria a propaganda de "absoluta prioridade ao conapelo para que os pais.assu- determinado produto, Coca-Cola graçamento da juventude brasimissem maio~es responsabilida- é ruim,
mas todo mundo toma, leira com os es~ortes" para
des no acompanhamento da con- por causa da propaganda. Se afastar,
"de uma vez por toatravéS da educa- das, a ameaça de esfacelamento
duta
dos
j avens
e
dos pudé-ssemos,
ado 1 escentes ..
ção. através do ensino, procu- moral
de nossa juventude pela
rar melhorar a mentalidade da ação_destrutiva das drogas".
Por tsso, para mim esta é uma juventude,
jsso
seria
questao importante --imp~rtan fundamental.
É a única coisa
Em face.do exposto, urge que
t i' ss i ma mesmo.
que pode 1 mped i.r a·- propagação a c1asse.polít-ica-_deste País.
da coCaína. Temos que melhorar e
nós -do Congresso-Nacional,
Em segundo lugar, nobre Sena- a educação, para' que 1 sso não em particuiar,
demonstremos
dor Francisco Rollemberg, con- cont_i nu e a abranger, cada vez efetiva·preocupaçâo e interescordo eom as suas observações, mais, um ciclo maior.
Parabe_- se em resolVer esse sério proExa Que v. ~xA, como blema que aflige a todos nós.
observações essas já expedidas nizo V.
em discurso que V. EXA profe- homem da Educação,
possa enriu nesta Casa, quando chamou contrar uma forma, uma maneira
Por isso, parece-me indispena atenção para o fato de que de colaborar nesse desiderato, sável que se defina urgenteos j ove_ns e os ado 1escentes' pois --entendo e acredito pia- mente uma política de droga
são as principais vftimas na mente - sem educação do povo para ·o Brasil, uma política de
questã'O das drogas.
não melhoraremos nada em rela- longo alcance, de caráter emição ao combate à droga.
nentemente preventivo~ que dê
Vou mais além. Recentemente
es~ec.i a 1 . desta
que as faixas
11 uma pesquisa, e me estarreetárias e aos grupos de· maior
ceu,
concluindo que a princi0 SR. MARCO MACIE~ - Caro Se- risco.
pal causa de morte de jovens e nador úoão Menezes, agradeço a
adolescentes era conseqüência V.
Ex 4 pelo aparte e com ele
Em face do exposto, gostaria
de violências.
Ou seja, no concordo integralmente. A con- de propor as seguinte medidas:
Brasil
o que mais mata os jo- clusão a que v. Ex 4 chega covens é a violência.
Em sua incide com a minha opinião.
Em primei~o lugar. a regul~
maioria homicídios, depois a- que é necessário investir meis mentação do parágrafo único do
cidentes etc. E na ra1z dis~o e_m educação. Não apenas a edu- art. 243 da Constituição Fedetudo, certamente, está ã ques- cação formal,
aquela que se ral, definindo parâmetros que
tão das drogas.
ministra na escola, mas a edu- deverão nortear a política de
cação como processo global, combate às d.rogas no Pa f s.
Isso-nos p~eocupa muito. por- que compreende, também, a fo~
1
que mostra a pouca atenção que mação QUe a criança, o jovem,
O Bre.s 11 necessita de uma poestamos dando - mais uma vez o adolescente deve receber no lítica objetíva que preveja
voltp ao tema- à questão edu- próprio lar.
medidas para coibir o tráfico,
mostrar-lhes caminhos,

abrir-

lhes um horizonte; vamos tirar

da rua esses meninos e vamos
combater policialmente, no f i -
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e o consumo de drogas, hoje
também prioridade da nova abordagem do problema a nível
internacional.
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tros pa f ses_, se for o caso,
Pele_:> ar_:!=_. 21 da Constituição
como também representantes de Feáeral, Centre -as competênentidades especializadas,
es- ·cias da União Federal,- está a
tudiosos do problema, a níveis de organizar e manter a
Polínacional e internacional.
cia Civil,- o Corpo de Bombei_Para ilustrar a mudança de
ros Militar e a Polícia Miliatitude que ocorre na Europa,
Em terceiro lugar, Sr. Presi- tar do Di stri ro- Federal; e- ena Itália, pafs que até há pou- dente, eu QOStaria de propor tre as atribuições co.ncedi daS,
co possuía uma legislação per- ampla mobllização da opinião outorgadas ao Congresso Naciomissiva,
acaba de estabelecer pública brasileira. Estou con- nal, está a de fiscalizar,
emedidas puni~ivas contra
o victo de que o prob 1 ema das xatamente, os órgãos mantidos
consumo de drogas, criminali- drogas, em toda a sua amplitu- e
organizados
pela
União
zando o consumidor em qualquer de e comple~idade. não é ques- Federal.
circunstância, inclusive esta- tão apenas do Governo, é tambelecendo tratamento
médico bém _da sociedade, pois minha
Por sua vez,
o art. 144, §
compulsório,
em
casos visão liberal dos problemas 6J<, da Constituiçãp,_ d_iz_ que_ a
extremos.
leva-me a concluir que é a co- polícia se subordina aos ·gomunidade gue deve exigir a vernadores de estado.
Felizmente, Sr. Presidente, própria açao governamental.
Srs. Senadores, os paises do
A minha questão de ordem, Sr.
Primeiro Mundo, cujo número de
Em toda e qualquer estratégia Pras i dente, é sãber se çon:t i--:dependentes de drogas cresce a de combate às drogas,
parece- nuamos,
como parlamentares cada
ano,
decidiram me que não se pode negligen- deputado e _senac;1ores, c_om o
conscientizar-se do importante ciar a -importância do papel da direito ao exercício da fiscapapel que têm a desempenhar no famflia- núcleo básico da so- lização, não apenas as quesâmbito da diminuição da deman- ciedade e pilar da sustentação tões
de segurança pública.
da,
facilitando a efetivação dos nossos valores. O resulta- como também Sobre os aspeçtos
de uma ação internacional con- do
positivo da a tuaçã_o dos relativos à saúde_ -e à educa~o
junta,
sobretudo de combate a pais e responsáveis junto aos e-m eras í li a, -p.àrqUe- são- também
produ~O. ao tráfico
ilfcito, adolescentes e jovens já se i te!_"I_S mantido~, repassados os
fez se-ntir em vários pafses-.. -- set,.fs-- -r~ç:u-rsosao comércio de drogas.
Pela
União
Federal·.
··
Em segundo 1 ugar,- gosta r i a de
Por
isso,
Sr.
!>residente,
manifesta r ·meu apoio a propos- Srs.
Senadores. eu gostaria
Portanto-, -é a questão de orta de realização do I Congres- também de s.uger 1 r ao Governo o dem que encaminho a v. ExA
so Interparlamentar contra o lançamento de uma campanha naNarcotráf1co, aqui apresentadã C'f"ona·l
dê cansei ent i zação da
A segunda questão que suscito
pelo ilustre Senador Márcio população sobre a ameaça que o é sobr~ deSrespetto do PresiLacerda,
em recente discurso aumento do consumo abusivo pe dente Collor à COhstftU1ção
pronunciado no Senado Federal. drogas
n fci tas representa F"ederaL Já diSSe, outr·q dia,
para a s-o'c1 edade bras i 1eira. que se trata d~ aspec;to mJ,nimo
Quem sabe se o Senado, premo- Essa cameanha dever i a ·compre- do po·nt-o de vista dã grandeza
vendo um encontro dessa natu--_ end_er nao somente o poder pú- do País, contudo, o Pres-idente
reza. não poderia extra-ir daf,--õlico, nos seus· diferentes ní- Collor, que tem asseverado que
medidas,
sugestões adequadas veis- federal, estadual e mu- cumpre a Constituição-. "nãO a
ao problema e,
dessa forma,· nicipal -. como também lns~i estê.\, cumprindo.
quem sabe, nós pudéssemos cre- tuiç5es da sociedade civil,
denciar o Congresso, perante à como a OAB. CNBB et-c, dando-se
Quer-o di Hgi r apelo, mais uma
opinião pública.
mostrando a nessa campanha prioridade a vez, ao Lfder do Governo ·~o
nossa preocupação com um tema alvos privilegiados, sobretudo Sehado e a~ todos aqueles q~e.
que, hoje, afeta a Vida de crianças e adolescentes.
de um modo ou de Outro, defenparcelas significativas da po·
dem o·s interesses ~do Pres i de.npulação. inclusive 8mpliando, · É
hora
de
agir,
Sr. tê qa ·República. E que desde o
contribuindo para ampliar o Presidente.
o_ prob-lema
das dia 21
de agosto se encontra
nível de violência,
inclusive- drogas no País ter'n'de ser ata-- em poder do ·Presi.çh;mte _da Reurbana,
que já obs~rvamos em cada com urgência e com a roei- pública a lista tríplice mannosso País~
-- ·
- · or ser-iedade. Se nada ror fei- dada pelo superior Tribunal de
to,
citando as palaVras -do Justiça. para preenchimento de
O Senador Francisco Ro1lem- próf. Richard Bucher. Coorde- vaga ocorrida com a nomeação
berg, ainda há pouco. lembrava nador do Centro de Orientação do Ministro Carlos Mário da
que em muitos crimes. ou como sobre Drogas e Atendimento a Silva Velloso para o Supremo
co.nseqüénc 1 a de mui tos cr 1 mes, Toxicómanos - CORDATO, da Uni- Ti"' i bU!181 F~d~ra 1 .
.
.
está a dro~a. Muitas vezes, o versidade de Brasília, contiA relação
f-oi- entregue. no
crime é cometido por drogados nuaremos a ter "ume droga de
ou,
como lembrou S~ E~·. por política.
em vez de uma polf- dia 21 de agosto. A Constitut- 1
ção determina que o Presidente
pessoas com o objetivo de, com t i ca__ ~~o~_:; c~ ~r:~e. ~~ -~_r.ogas_ • •
o dinheiro auferido, a impor-·
tem 20 dias para mandar a listância arrecadada,
adquirir
Era o que tinha a dizer, sr: ta-; -qua-s·e quatro meses faz _que
·o Presidente da Repúbl i ca não
condições de comprar a droga; Presidente. (Muito bem!)
No aumento da violência em
cumpre a Consti tu1 ção Federa 1.
PRESIDENTE (Pompeu de Está escrito aqui, é caso tínosso Pafs, ~ue já preocupa a ~O SR.
todos nós, a droga tem papel- Sousa) - com a palavra o nobre pico de enquadramento em- cr-ime
de responsabilidade.
Espero,
muito destacado. Então, o seu Senador Mauricio Corrêa.
combate também tem essa inassim
não vou propor esse
fluência muito importante soO SR. MAURfCIO CORR~A (PDT - enquadramento, por enguanto -.
bre a sociedade.
OF.
Pronuncia
o
seguinte que
a
Constituiçao
seja
discurso.
Sem
revisão
do cumprida.
Espero, portanto, que o sena- orador. )
Sr.
Pres 1dente,
do aprove a rea1izaç6o desse Srs. Senadores, eu gostaria de
Sr. Presidente, passo, agora,
evento,
sugerido pelo Senador endereçar à Mesa, antes de en- ao tema de meu discurso.
Márcio Lacerda. pots será a trar no tema do meu dtscurso,
oportunidade para se reunirem uma questão de ordem, que reSr.
Presidente, Srs. Senadoem Brasília, n~o somente par- sumiria em algumas palavras- res, as eleições deste 2no no
lamentares,
inclusive de ou- e encaminharei o texto e Mesa. Bras11
caracterizam-se essen11
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cialmente por três fenômenos
perturbadores
do
processo
el el tora 1: a e'nxurrada de votos nulos. brancos e absten-

35,

de 26 de janeiro de 1892,
na vigêncfa da Constituição
de 1891. A Lei Eleitoral mais
importante da República Velha
ções, o grande volume de frau- foi a de nS~. 1 .264, de 15 de
des e corrupções eleitorais e novembro de 1904, a chamada
o uso do poder econômico. A Lei Rosa e Silva, um verdadeianulação dos votos significou ro código eleitoral. Entretana revolta e insatisfação do to, o primeiro código oficial
e1 e i torado contra os rumos a-- brasileiro surgiu com a Revotuais do País, rümos políticos luçãQ __Qe 30, pelo __Decreto n~
e económicos. A corrupção e as 21._076, de 24 de fevereiro de
fraud.es são um capftu1 o à par- 1932,
que instituiU a Justiça
te no nosso processo eleitoral Eleitoral, distinta da justiça
e pensava-se não mais experi~ comum, o Tribunal superior de
mentar tais práticas no coti- Justiça, seu órgão máximo,
os
diano político brasileiro. Não tribunais regionais em cada
foi o que ocorreu. Na verdade, capital e o-s juizes singulares
o processo _eleitoral, Sr. Pre- nas comarcas, o sufrágio diresidente, saiu deste pleito du- to,
secreto e universal, o
ramente arranhado em sua lisu- \o"Q_to __ ,feminino, etc., consubsra e insuspeição.
tanciados depois da Constitui-_
ção de 1934. Após a promulgaA fraude eleitoral nunca ou- ção de_sta. elaboro_u-se um novo
sou tanto em audácia e-~trev1- CÓdigo Eleitoral,
através da
mento, ciente de que a lmpunl- L e i n~ 48 , de 4 de ma i_o de
dade tem sido,
lamentavelmen- 1935.
te, a marca de nossos _costumes
polfticos, agravada justamente
No póS-guerra, o Governo Genesta eleição, sob um Governo túlio Vargas,
sensibilizado
que, retoricamente, proclama e pela
vitória
das
_forças
alardeia retidão. Pois o que democráticas no mundo e pelos
se viu reporta-nos aos_tristes reclallJoS da op1ni_ão. pública
tempos da República Velha até brasileira no sentido de libe__
o_
_ regime
1930, com eleições nitidamente ralizar
marcadas por todo tipo de ví- discricionário vigente, baixou
cios e irregularidades, o voto o Decreto-Lei n~ 7.586, de 28
11
a descoberto, chamado
bico de de maio de 1945, na verdade,
pena" e a famosa 11 Comissão dos um nov~ código eleitoral, mas
A__
Con_st 1 tu i ção
Cinco" - dO Congresso Nac1 o na r, oUtorgado.
que tinha o poder absoluto_ de dem~cyática de 1946 reeditou
decidir quem tomaria posse ou as normas da yustiça E.l~í_toral
não. Mas-- a 1 i, como nos conta o incQrporadas à Carta qe 1934,
historiador Hélio Silva, em "O restabelecendo a ..Justiça EleiPoder Ci vi 1 11 _, "não havia pal""- toral, o Tr_ibunal Su~erior Etidos pol_íticoS"_._._., não havia
voto '1 iv.re, mas fraude genera- ,~~-~ ~~r~ ~h~~~o~-~f~:~ ~e~! tg_~~i;
lizada, ofi c i a11 zada ... 11 Bem di ta tqr i a 1 __de 1 937 .
antes, no início do séCulo.
Rui
Barbosa, indignado, já
Já __ na pleni t,ude do_ regime
verberava cootra_ a _ menti r a demoçr~t i co, O Congresso :vo.to_u_
elei·toral: 11 E uma- lei- frauda- o Cod1go Eleitoral de 24 de
tória, fraudulenta e fraudolo- ju.lho de 1950, a Lef n~.i.164.
sa, uma lei a que não basta- Mas um- Coh!Jres56 coag·i do pe 1a
riam
todos
os
derivados tu_:tela_militar: do_ golpe de 64
vernáculos da fraude, para a aprovou o atual Código EJ~ito-_
expres-são
exa ta
da ral_, estabelecido pela Lei n~
fl""audulência"~
4.737, de 15 de julho de 1965.
A Constituição atual regulaMas essa legislação claudi-- mentou o processo eleitoral
cante, que causou tanta indig- nos arts. 14 a 17 e 118 a 121.
nação a Rui, passou por consComo vi mos·. S-rs. Senadores,
tantes mudanças até
nossos
dias, sem contudo livrar o neste breve histórico., -a lepf"o_cesso e 1e i tora 1 dO es t 1gma gislação eleitoral br~s11eira
das irregularidades, desde as passou, ~o longo de sua exisprimeiras instruções eleito- tência, por mudanças constanrais do Impéri_ o_,_ logo após a tes, sem, contudo, eliminar as
Independência.- contidas no de- suas distorções e irregularicreto de 26 de março de 1824 e dades,
óu
primar-se
em
reformuladas, posteriormente, eficác_ia e transpa!""_ência. Mas
pela Lei Saraiva, de n~ 3.029, é de se reconhecer, ela também
de 9 de_ janeiro de 1881, como r_ef 1et i u e conviveu com a próa "melhor refOrma da _legisla- pria instabilidade 9a vida poção eleitoral do Impér-io", nas lftica republicana: a frau0e
palavras
ao
Barão do Rio institucionalizada pelo mando
Branco.
oligáFquico da República velha;
a
impetuosidade
A primeira legislação eleito.- revolucionária da Revolução de
ral da República foi o Decreto 30; o autoritarismo do -Estado
n~
5. de 19 de novembro de Novo e do regime militar de
1889, que outorgava o direito 64. Como em outros setores orde voto só aos cidadãos alfa- gai1iz-acip_nais da sociedade que
betizados -e. depois, a Lei n.Q sofreram esta
deterioradora
já
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instabilidade polftica e social, o processo
eleitoral
bras il e 1r o evoJ ui u ao .sabor
das situações
conjunturais,
avançando aqui, retrocedendo
ali, mas sempre emperrado, viciado e fraudado, ante o avas-sa 1 ado r poder e_conõmi co; o poder po1ft1co dos governadores;
a CQmerc_i a 1 i zação do voto; o
mapismo, ou seja, a transferência de votos nulos e brancos para determinados candidatos, por ocasião do preenchimento dos mapas eleito!""ais, e.
por fim, a permanente inefi~
ciência e parcialidade da Justiça Eleitoral.
Urge. agora, mais do que nun-ca, Srs .. Senadores. reformar e
adequar a legislação eleitoral
ao espfrito democrático e social da nova Constituição Federal, através da implementação de um novo có_digo eleitoral, eficiente, moderno,
infen·so às· maquinações da fraUde
e da corrupção, substituindo o
que foi
legado ao Pafs pelo
regime militar.
-É neces_sári o 1;__ambém. dar con-.
dições de efic1ênc1a à Just1ça
Eleitora-l, modificando, inclusive, o processo de escolha de
seus membros, de modo a tornála -uma justiça tecnicamente
especializada, verdadeiramente
1ndependente, i mune de -qua 1 -quer subordinação- ainda que
subjetiva - ao. Poder Executtv_o
e vo 1 tada ,. tão-somente, para o
compromisso com s.e.u.s elevadas
misteres, cond1ç;3o básica para
o aprimoramento de- nossas 1 ns-titu_ições políticas. _ ,

r"mpõe-se, poi 5, com rea 1 pre-.
mência, a modernização de todo
o processo eleitoral, hoje totalment~ arcaico_ e ultrapassado e, por' isso mesmo, com pos--sibilidades de fraude e corrupção ··como nos tempos de Rui ~
V.o_tamos como em 1945, no _inf:-c1o do próprio processo eleitoral e, em 45 anos, é de se
lamentar, pouco evo1uimos. Nenhum pais civilizado vota hoje
P.or método tão obso·l eto como o
nosso-.
A modernidade e segurança sugerem outros métodos, como o
da· automatização, a1 i ás, há
muitos anos_ já utilizada nos
Estados Unidos, Japão e países
europeus; Juristas_.. polfticos
e· técni"cos- concordam em que
uma forma de enfrentar eficazmente a fraude eleitoral é a
utilizaçãO do voto eletrônico,
do computador nas eleições.
Ele apura o voto de uma maneira muito mais segura e rápida.
Segundo levantamento do TSE,
para a sua implantação o Pafs
necessitaria aplicar, a preços
a.tua is, 500 bi 1hões ·de cruzeirqs, Q?.r_a adquirir 267 mil
computadores, A
importância
pode .ser elevada, mas vale a
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é

É óbvio, aí, que terá de ha-.
ver precauções, como uma eficiente e atuante fiscalização
do~
partidos po1fticos, por
meio,
inclusive, de técnicos

em computação, para evitar outros tipos de irregularidades.

Mas esta é uma tarefa que os
dirigentes
e
militantes

partidários têm de realizar,
não só pela relevância e responsabilidade da função públl-

ca de liderança

~ue

exercem no

seio da sociedade, como por
serem os ma i ores i nteressado.s
na questão.

Alguns episódios inquietadores recentes. Sr. Presidente,
ainda desta eleição, na área
da Justiça Eleitoral,- que a

deslustram e a comprometem,
reforçam a necessidade da sua
reformulação,
principalmente
quanto à composição. dos tribunais elei~orais.
Os tribunais eleitorais são
compostos de jufzes locais e
mais dois advogados escolhidos
pelo Presidente da República,
portanto num processo arcaico
que,
infelizmente, colocamos
na
Constituição, porém não
mais atende às necessidades do
momento, tendo em vista as l i gações que existem entre os
juizes
_e
os
candidatos
majoritáriqs, ou com os grupos
que
predominam ma politica
local.
-Na Bahia- diffcil_ de acFedi.tar .- todos os membros do TRE
ficaram sob suspeição, acusados de beneficiar facciosamente um dos candidatos à governança do Estado, justamente o
Sr. Antônio Carlos Magalhães,
do.PFL. Constatou-se que u~
dos - j u f Zes· ·da qUe 1 a Corte, Genaro Oliveira, era _procurador
do Sr. Magalhães. As inúmeras
denúncias_ foram levadas pe-lo
Governador Nilo Coelho e todos
os presidentes dos partidos
pol iticos b-aianos, excluindõ _p
do PFL, ao Presidente do TSE.
Ministro Sydney Sanche~. O TRE
deferia, por exemplo, todos os
pedidos do_.candidato do PFL e
rejeitava sistematicamen-te os
dos outros Partidos. -Uma simples citação feita po_r um partido, no programa eleitoral
gratuito na_ TV, do nome do Sr.
Antônio Carlos Magalhães,- sem
conotação difamatQ.r1_a, ~"ecebi_a
do TRE o aval para o imediato
direito de resposta. Mas a reciproca, por mais que o pro~
grama do PFL caluniasse ou
xingasse um adversário, não
era verdadeira. O d_i rei to de
resposta a f era, . i nvari ave lmente,
indeferido
pe1o
Tribunal.

o
Sr.
.Jutahy
- Permite-me
V.
aparte?

Mallalhães
Ex

I,Jm

O

SR.

MAURiCIO

Sábado 8

CORRE A o referido pedido de resposta,

- Concedo o aparte a V. Ex.a
co~ o. maiOr p~~z~r.
O
Sr.
Llutahy
Magalhães
-Embora V. ExA esteja, neste
ponto especifico, referindo-se
ao caso da Bahia
eu vinha
desejando 'apar-teá-lo já antes.
mas esperava chegar o momento
mais oportuno -, considero que
está abordandq assunto que deveriâ ser preocupação de todos
os partidos polfticos.- Pessoalmente, estou encaminhando ao
lfder do meu partldo proposta
ho sentido de que apresentemos
sugestão de modificações da
Lei do Código Eleitoral. Seria
muitO interessante que todos
Os - parti dos, quando- chegassem
de volta a esta casa em fevereiro, tivessem ~s suas sugestão para serem examinadas pelo
cOnjunto das du_éi"S Gasas. No
meu entendimento, deveríamos
fazer as modificações globais
da Lei do CódiQo Eleitoral antes_ Qe_outubro. qo próximo ano,
porque estamos sob a vigência
da medida constitucional que
estabelece o~prazb de um ano
·a-rftés da ·elei<;ão para--que se
possa a.lterar a_legis_lação e _o
prqcesso ele i ~_ó_!'ãl .. E em :outubro de 1991'..-estaremos a um _ano
das pr6xima:s::__ê)êiÇ:ões murlit.ipais; ·se o Congresso ~falhar_ no
seu c;lever ·de apreSentar a .. sugestão, · o Tribunal Super-ior
Elei t.o.ra) vai ter:- que novamente estabelecer.. n_orft1ã::S -ae áç:or-:-do cOm~ & _le:i. em vi_gor. E af
ficaremos sempre ·repetindo errOS, -como esse que V. Ex 4 vem
apontando. No caso específico
da Bahia, há um jufz, cuja
função Como advoQado -eu sempre
respeitei pela 1nteligência e
capacidade o Dr. Genaro, advogado •.. c;iefende~ o Sr .. .An!ôni.o
Carlos Magalhaes em
varias
causas, - i ncl us i ve na que 1 a em
qLie eu _dénun_ci,O _aq·uel e c i Qadão, Que responde a pr"o_cessot::r1-me:Por calúnia~ na Bahfa.
Genaro, hoje, é Ju fz do. Tr ihunal Regional E.leitoral, o assessor do. Presidente do Tribu-nõ!fl Regional Eleitoral é irmão
do
Sr.
Antônio
Carlos
MaQalhães. cOmo se vê, os escolhidos são-. todos 'lndicaqos
pela corre-nte pplftica do Sr.
Antônio Carlos Magalhães. O
que V. ExA d1 sse não
foi
exagero. Na campanha, tivemos
um caso ihteressante: o exGovernador· Wald-i_r Pir~s pediu
di rei to -de- resposta, não foi
atendido, demorou -moi to esSa
de:-t:i São.. Então, num programa
gratui~o.
feclamou da demora,
porque-, no programa do PDT, o
sr.· ·,~tntônio Carlos Magalhães
jà tinha us8do C) 'diretto de
resposta algumas vezes, como
hós demais· programas; um dia,
ele usou o di rei to. de resposta
em -todos os programas
dos
pàrtidos. Mas quando o exGovernador declarou isso no
programa
dele,
o Tribunal
jUlgou-se impedido de examinar

porque ele teria ofendido
não houve ofensa alguma, apenas uma reclamação normal. ~o
entanto, na mesma hora em que
disse que estava impedido de
atender à _solicitação de d'reito de resposta, o TRE concedeu o direito de resposta ao
sr·. -Antônio Carlos -Magalhães
em outro programa do POT. Quer
dizer, a favor, é impedido;
contra, não o é. Portanto, são
aQsurdos desse tipo. v. ExA
tem toda razão guando se fefere à const1 tu i çao de -um TrH:[únal Eleitoral que, no mínimo,
deveria ser totalmente isento
é o mínimo Que se pode exfQir da Justiça Eleitoral, mas
lnfelizmente
não
é o que
acontece. Temos de fazer nossa
autocr~tica, mostrando que até
agora não soubemo_s es tabeJ ecer
as normas para uma nova Lei
Eleitoral que sirva a todas as
e-leições,
inclusive_ chegando
aó _ pof1to 4 da informatização,
como- v: Ex vem abordando. Parabeni_ 20 v. Ex~ _pe 1 o pronUnciamento. porque-está chamando
a atenção para um ponto ~ crucial com vistaS as próxi~as
eleições, e é dever: do .. Cohgress-o ana'l fsar á ~questão e
apresentar
as
·suga~tões
devidas.
O

SR.

MAURÍCIO

CORR~A

- -Acredi tõ, nóêrê--Senador- -Jutahy Magalhães, temos alguns
d_egraW5 à sub 1 r: Haver i a necessrdà:de da reformulação da
Justiça Eleitoral. Confe_sso _a
minha culpa, porque ajudei a
construJr_" essa s_olvç~o .. _Tã;"lve:z:
se -eu tivesse viri.do da advoc:;acia com aquele sentido corporativista, se9undo ·caTamandrei
afiançava - nos da comunidade
forense integ__rarilos o que chamam, o sistema,
de __ . v:e..sos
comunicantes. Então, quando se
fala de um, se fala do outro.
Ora,
uma
visão
muito
corporativista. Hoje o· Congresso me deu uma percepção
ma i _s abrangente do 'que é. a
Justiça Eleitoral e passei a
ver e verificar as suas ineficiências, enfim, todo o erro
que ela cbméte,- a.s sUas defic·iências, e estou convenci.do
d_e que, na_ ref_orll)a_ constituci anal que vamos fazer em· 1993
--isSo_· ~erá co_rrigido- já estou estudando a mat4-ria, não
aceito, não pos-sO admitir ma,ís
que j_U i z -- do SUpremo- Tribuna 1
Federa'l _- _-tã"rihã- -- vi ta 1 i C i edade,
como _en:tendo que a compos i_ção
dos TribUnais Regionais Eleitorais e até mesmo a escolha
dOs jiJ_fzes eleitorais têm que
obedecer-- a . outro critério,
pois a vivência que tive foi
amarga, estou mais do que in-.
formado que realmente o processo nãO_. atende às necessidades de um pleito justo. Portanto, nós, hoje, temos dois
el ementas extremamEmte·s noCivos ao aperfeiçoamento de um
pleito eleitoral: primeiro, a
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impossibi ·,idade que nos dá o
art. 220 de corrigir os institutos de pesquisa, porque esses manobram, fazem candidatos
eleitos,
fazem candidatos que
se colocam em -prtmeiro lugar
passar para o último lugar,
levando a opinião pública a
sua
informação,
procurando
desvirtuar.
Sabemos que
os
institutos de pesquisa, hoje,
constituem uma praga para quem
quer defender o ponto de vista
e não conta, exatamente, com
disponibilidade financeira ou
não se ajusta ao estamento político que manda. Portanto, a
primeira regra é
impedir que
os institutos de pesquisa se
transformem em cabos eleitorais de determinadas pessoas,
de determinado~ Q~upos ou determinados jornals; em segundo
lugar, sem dúvfda alguma, passar uma motoniveladora em cima
da Justiça _Eleitoral.
Esse
sistema está falido, é corruptível, não pode mais prevalecer dentro de_uma Carta Cons-titucional moderna como a que
fizemos.
Erramos ao atribuir,
exatamente ao ·_ P.res 1 dente da
República, a
indicação a ser
feita à
Justiça
Eleitoral,
porque. na verdade, quando alguém é
nomeado procura ser
grato a quem o nomeia, e tivemos amargas e tristes experiências _a_ respeito.
·com relação ao Código Eleitoral, -temos que providenciar
isso imediatamente.
Até mesmo a Justiça Eleitoral
já entendeu que, quando a norma é pérmanente, não vai ter
eficácia só para aquele pleito,
mas.
s 1m para outros
p1eitos. E possíVel fazer uma
l~i
gue venha regulamentar a
eleiçao dos prefeitos ·no ano
que vem.

Portanto;'não nos podemos
descuidar desses dois aspec~
tos,
e estou tão convencido
disso que se pudesse, mudava 'o
art. 220 da Const 1 tl.!j ção, para
permtti~ que se resguarde,
se
dê ''todo o privilégio·, ·todo o
prestígio, enfim, ao direito
de fnfbrmação a tudo .is~o. mas
com reser:va, em se tratando· ._de
Justiça Eleitoral, _as pesquisas de opinião públiCa não podem continUar como andam.

o
Sr.
Carlos
- Permite-me
V.
aparte?
O

Alberto

ExA

um

SR. ·MAURÍCIO CORRÉA - Ouço

V. Exa com muito prazer.

o Sr. Carlos Alberto - Nobre
Senado-r Mau r í c to Corrêa, • concordo com v. Exa e gostaria de
dar um testemunho a esta casa
sobre
Justiça tleitoraí. o
fato aconteceu comi~o. no Rio
Grande do Norte e até hoje não
se tem resposta. Fui impugnado
pe1o Procurador da República

da Justiça Eleitoral,
naquele
Estado, e em nenhum mOmento se
chegou à conclusãO por que fui
impugnado.
Passei 36 dias lutando em Brasf1ia para readquirir os direitos de poder
disputar uma eleição no Rio
Grande do Norte; ganhei aqui
por 7 a o. Tive prejuizo. porque fui proibido pelo Tribunal
Regional EJeitoral de participar dos programas de rádio, de
televisão, sequer podia dar
entrevista.
Veja
V.
Ex~ que
coisa esdrúxula: eu não e~a
-candidato porque estava impugnado, e a Justfça proibia que
eu desse entrevista em rádio e
televisão; quer dizer. eu. es-tava impugnado e não pedi a
participar de qualquer programa jornalistico. Nobre Senador
Mauric1.o Corrê~. V. Ex A_- qUe
-vai continuar nesta casa.
deve lutar, e mUito, para acabar
com·
eSsa "prostituta ••
peSqUisa. É a m?l i or prostituta
que existe em termos de cabo
eleitoral.
o
candtdato
adVersário ficou,
d~rante 36
dias,
na televisão sozinho.
Aconteceu no Rio Grande do
Norte_ algo incrível: o candidato do PT morreu: o candidato
-cortez Pereira, ex-Governador,
também
-foi
impugnado: eu,
imPUQnado.
Ficou apenas
um
cand1dato, o do PMDB, sozinho,
tazençlo campa-nlia no _rádio e na
televisão.
Ele tinha .39%, e
eu; -29%, _quando cheguei
a
Natal., Con-segui
ultrapassar
2%. :E sabe_ o que aconteceu? O
..Ibope disse qUe só poderia
con~inuar divulgando o
resultado - porque até então vinha
séndo diVulgado- se eu pagasse a pesquisa. Na verdade, eu
estava chegando a~ Rio Grande
do Norte e só_faltavam 24 diaS
de campanha. Eu··teria ·que participar- e vialar muito e ainda
teria que gastar muito,
e eu
não tinha di nheTr_o_ p-a-ra gastar
com pesquisa.
Resu 1 tado:
não
paguei e levei o troco, porque
três dias depois o- Ibópe já
divulQava o· outro candidato
co.m·-4% à minha frente.
Fiquei
es1.?~r-rectd.a-!~··y: EJC 4 teni razão
na ·sua- ana11se,
na . sua
crí1;ica.
v_. E~A- tem que lutar
com todas as· for~as.
o Congresso Nac.i anã f va·i
ter que
-1 L,! ta r mul'to para acabar com
isso. Na verdade, o lbope elege, hoje, quern,quer. Quando se
sentir que um candidato começa
embaixo, sincer~mente começo a
duvidar, e quando começa la em
c-ima e se· tiver dinheiro para
segurar, está eleito. porque o
I bOpe segura. - E
o
go·l pe
psico~ógico.
Isto acontece aqui, acontece no Paraná, acontece no Rio Grande do Norte,
acontece em Pernambuco, e o
pOvo é levado por uma pesquisa
que todos- -os dias dá um resultado antecipado do que vai ser
a eleição. Pa~abenizo v. Ex 4
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sa gue é preciso mudar os
criterios. Ele admite isso. E,
por curioso, o próprio Presfdente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministr-o Sydney San-·
ches, reconhece que a Constituição deve ser mudada, porque
os institutos de oesquisa atuam de maneira que compromete
a lisura do pleito eleitoral.
Portanto,
duas autoridades:
uma, o próprio Sr. Montene9ro,
que "arranja" muitas eleiçoes;
outra, o próprio P~esidente do·
Tribunal
SuperiOr E1eitoraT.
VoU lutar aqui, Senador Carlos
A1 berto,
não tenha dúvida,
para acabar com a
influência
dos institutos,
na tentativa
de mudar, até antes do prazo,
o art .---220. Em segundo 1 ugar,
sem dúvida, vou lutar pelo aperfeiçoamento
da
máquina
judiciaria.

O Sr. Amir lando- Permite-me

v.

O

Ex~

um aparte?

SR.

MAURÍCIO

- Concedo o aparte ao
Ami r Lando.

CORR~A

Senador

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

O

SR.

MAURÍCIO CORRÊA- Sr.

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

O

SR.

MAURÍCIO CORRÉA- Sr.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa)-- Nobre Senador Maurício Corrêa, gostaria de lembrar que o tempo de V. -Ex .A já
se esgotou há 1 o mi nu tos.. ·
Presidente, estou acompanhando
o relógio e verifico que há 20
minutos que estou falando. O
Senador Marco Maciel falou por
--1 hora e 20 mi nu tos. Estou falando
sobre tema da maiOr
importância. Se V. Ex~ entende
que eu não devo dar apartes,
prefiro encerrar meu discurso.
Mas eu gostaria de conceder o
aparte ao Senador Amir Lando e
eventualmente a quem quisesse,
e que me·. fosse assegurado o
mesmo tempo que foi dado aos
oradores- anteriores.
"

-

Sousa) - Nobre Se-nador Maurfcio Corrãa, as alegações de V.
ExA são da maiqr procedência.
E~tou.
realmente,
advertindo
o~
aparteantes, porque eles
próprios vão ser prejudicaQos.
Ainda· há seis ~radares insCrltqs, _a Ordem do Dia ainda não
foi a~reciada. Estou advertindo os aparteantes.
Presidente, afirmo· a V.
ExA
que não passarei, não digo do
prazo do Senador Marco Maciel,
que usou 1 hora e 20 minutos,
mas do Senador oziel carneiro,
que usou 1 hora e pouco.

Sousa) - A Assessoria da Mesa
-está-me
informando de tudo
isso. Alertei a todos e estou
alertando a V. ExA, sobretudo
estou alertando os apartean-,
O SR. MAURÍCIO CORR~A - o tes,
que
se
estão I
próprio Sr. Montenegro confes- autoprejudicando..

7932

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçtlo ID

Sábado 8

O
SR.
MAURÍCIO~ CORR~A Re'pública Velha, à Velha Repú- comprometedores da imparciali- Então, vamos econômizar o blica.- à Nova República; pas- --dade dos órgãos máximos da
tampo.

Concedo o- aparte ao nobre Senador Amir Lando,
com muito
prazer.

O Sr. Amir Lando - Nobre Senador Maurfiio Corrêa, o tema
que V.
Ex
aborda por certo
não se esgotará nesta sessão.
o Poder Legislativo deve à Nação uma reflexão muito séria e
um corpo de leis que, efetivamente, dê ao pleito a forma
mais genuína de apuração da
vontade popular. o que se tem
observado, sobretudo numa experiência que tive como advogado nos últimos quatro pleitos, no meu modesto Estado de
Rondônia,
leva, ao- fundo de
minha alma, uma profunda decepção,
com todo a· conce i to· e
com toda a formação jurfdiCa
que recebi nos bancos da Faculdade de Direito de Porto
Alegre.
Realmente,
é
deplorável o que vem - acontecendo em matéria de Justiça
Eleitoral. Falo- pela minha exper.iência prática de atuante
num fórum ·dessa
ére~
na
1-lust i ·ça.
Como bem v. Ex . tev~
oportunidade de informar, realmente o Poder Judic1ário não
se tem desempenhado com aquela
mfnima e indispensável atuação
voltada para .a l..lust·iça. O que
se vê é um d9sprezo total do
Poder Judiciário em relação a
uma área importantfss'ima na
vi da democrática, exait-i:fmente- a
condução do pleito.
Cabe ao
Poder Judiciário, através da
Justiça
E1eitoral,
ao
contrário da sua atuação na
Justiça comum, o papel fundamental de fiscal·izador da lei.
Ele é o condutor do processo-.
A iniciativa das ações, recai,
pr-i nci l=_)a 1 mente,
sobre ·o Poder
Judiciário. Não é a infciativa
que a parte tem no -contraditá:..
rio dQ processo c1v11, mas no
processo da Justiça Elef~orãl,
e essa atuação pronta e
imediata se percebe que a Justiça
Eleitoral, na sua teleologia,
é para manter o fato, o ocorrido e não para alterar a
rea 1 idade. Não é fundamental-mente uma Justiça que se volta
para corrigir, mas. sobretudo,
para confirmar o ocorrido, o
fato.
Por- isso, ·seus prazos
peremptórios, por isso, a su~
fluência Permanente e- atuação
pronta devem-se à r 1·g1 dez de
conduta do Poder Judiciário.
Precisamos reformular p~ofun~
damente,
para que a Justiça
Eleitoral, no momento do pleito eleitoral, fique com atribuições exclusivas do Direito
E-leitoral. Não pode haver, efetjvamente,
nesse
arranjO
feito na legislação, esse ranço todo ainda do autoritarismo, que não tinha inte~esse ém
apurar a vontade genufna do
povo,
toda uma tradição que
podemos buscar do lmperio à

csamos

por

~randes

(O

Justiça.
Refiro-me à can~ida
tura do governador eleito, que
é, ou era, manifestamente inelegfve1, de acordo com o art.
14,
§
5~,
da Constituição
Federal .
·

tenho-me·

o Tribunal Regional Eleitorà1

momentos em

que a eleiçao não contava nada
pera os governantes, e para os
representantes do

povo ... -

Sr. Presidente faz soar a campainha)
conclui "rei,
sr.
Presidente. E um assunto eom o
qua 1 ,

rea 1 mente,

de Brasflta acatou a impugnatodo esse ranço, para que essa ção manifestada por três ou
podridão caia; precisamos sa- quatro·partidos. A decisão do
cudir todo esse ranço para TRE
parece-me absolutamente
-que, · efet i vamente,
haja i ns- correta.
Cabe-me cumpr_i r
e
tramentos que possibilitem o respeitar a decisão. Posso não
povo votar livremente, longe me conformar com ela, mas já
preocupado. Precisamos sacudir

dessa pressão brutal do poder sabia que a decisão não ser.ia
econômico, que hoje encontrou contrária. Só aceitei -E:mfreria· forma mais sutil
de inter- -tar essa candidatura na medida
ve·nção na vontade do povo, e- em que acreaitaVa que o dispoxatamente através de toda essa sitivo da Constituição Federal
parafernália dos institutos Oe ia se~ cumprido. Por quê? Porpesquisa. Não falo em Ibope, que tinha plena convicção de
porque hoje o Ibope, em maté- que quem esteve no Governo e o
ri-a de pesquisa. está como a trans'forrtroo- ·em palanque eleiCoca-Co 1 a
··
para
os toral, quem ficou aqui até o
refrigerantes. É
toda
uma último- dia das eleições, por_paraf_erná na
que se montou que o pleito de Brasflia teve
para ma· is uma vez conduz 1 r a um governador-tampão, depois
vontade popular, desvirtuando, continuou no poder, através de
e_ com 1 sso quem sofre é o povo outro governador - tanto é que
brasi1eir:-.o. é esta incipiente não está havendo no Gove.rno
democracia bras1leifa.
o ·as- uma t~ansição, po~que'todôs-os
sunto -é apaixonante. Infeliz- secretários, que estão n~ste
mente o tempo não nos permite Governo, vieram do outro Go~
ouvir· com matar ·atenção-a li- verno, e assim sucessivamente
ção de V. Ex&
- não poderiam se~ candidatos.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Eu
Foi a coisa mais injusta,
d_iria gue a_ sistemática utili- -mais Perversa que já vi ern
zada hao" e _perfe1 ta, não só no -toda a minha vi da ...
que diz raspe-~ to aos excessos
cometi-dos pela pesqUisa como
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
peJ~ p~ópria máquina do
Poder Sousa} Nobre Senador Ami~
.JUdlClario. Sem nenhum receio, Lando, apelo a v.'.EXi para que
não vou c i ta r nomes,_ . sei
que não aparteie mais,
senão v.
há troca de-cargos para se vo- Ex 4 não terá o seu tempo de
-tar a favor, e v. ExA,
que é orató~ia previsto.
um brilhante advogado, sabe
que o~f-_jl.Jí:ZeS_ são- leva·dos a
O Sr. Am1r Lando - Era apenas
determinadas promessas, sobre- uma frase, Sr. Presidente.
Etudo quando são juízes de pri- xistiam precedentes Que declameiro grau que tém acesso ao ravam os governadores dos tersegundo
·grau
e
_até. - ao ritórios inelegiveis. De reterceiro. São humanos. E pre- pente, por uma similitude que,
ciso que-haja uma modificação evidentemente,
tinha que hatotal acerca desse conCeito, ver. o governador do Distrito
par~ que:_ o pleito seja o
mais Federal
passou
·a
ser
11so, ·o mais perfeito, o mais elegfvel.
t~ansparente possfvel . Concordo plenamente com o que v. ExA
O SR. MAURiCIO CORR~A- v.
disse a respeito do sistema E~A tem razão, havi~ uma coneleitoral, enfim, do que acon- sulta, que foi feita ao tributeceu nas últimas eleições.
nal
·pelo
1nteressado
de
Roraima.
Sr.
Presidente, sou até suspeitO em dizer isso, -porque
O Sr. Amir Lando - De Rondôperdi. as eleições, mas, como o nia, também.
Senador- car 1 os A 1 berto estava
falando.
não se trata de deO SR. MAURÍCIO CORR~A - De
~ender,
porque
somos Rorydônia tamQém, exatamente,
derrotados.
Não. Hoje somos ate cito aqui. A resposta do
derrotados, ·mas amanhã os vi- tribunal foi unânime. no sentoriosos de hOje poderão ser tido de que não podia ser
o-s derrotados e vão-se quetxar candidato. Mais do que isso,
desse mesmo sistema. Temos que os precedentes jurisprudencilutar pelo
aperfeiçoamento, ais do Supremo Tribunal
Fede·para qUe tenhamos um sistema ral,
a doutrina, tudo era
correto que venha a realizar contrário.
as mais limpas eleições.
. Os acontecimentos posteriores
Aqui , em Brasfl.ia, infeliz- --são do conhecimento da Nação.
mente,
ocorreram
episódios o ·ex-governador recorreu ao

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Sábado 8

sob a-···otr-eleito, pouco importa aqui,
legação de que ele fora nomee- repetimos. O. fato é que o Sr.
do governador e não e'lei to e, Joaquim Roriz exerceu o cargo
portanto, elegfvel, não se a- de governador e foi-, exclus1-

TSE da decisão dO iRE,

plicando ao seu caso o art. vamente, em ~nção desse exer14,
§
5~.
da Constituição cicio_ que se tornou conhecido
Federal. o TSE acatou esta te- em Brasília, onde antes não
se,
que foi,
aliás,
a do
Procurador-Gera1 da República,
Aristides Junqueira. Para o
TSE, o govern·ador candidato e
vitorioso, Joaguim Roriz, não
foi eleito, nao
exercendo,
portanto, mandato, e sim nomeado, ocupando um cargo de confiança
do
oua 1
era
derni ss ível ad nu tum.
Posterior-mente, o STF, por dois vo~
tos contrários à decisão, julgando recurso do PSDB contra a
decisão do TSE, entendeu por
bem confirmar a decisão recorrida, perfilhando praticamente
a mesma linha de argumentação.

E agui é de se estranha~- e
V. Ex~. Sr. Presidente, serecorda disso- as matérias publicadas pelo Estado de
S.
Paulo, as matérias publicadas
pela Veja, pela IstoESenhor, sobre a interferê_ncia
do ex-Presidente João Figueiredo, do Presidente Fernando
Collor de
Mel lo,
do
exPresidente José Sarney junto
aos ministros C!Ue então iriam
julgar o caso, fatos que não
foram desmentidos, que estão
aí para qualquer um presenciar, o Tribunal Eleitoral não
teve condiçõeS ou não quis,
pelo menos, dar uma explicação
ao povo bras i 1e iro..
Data
venia, aqui, os dois
tribunais equivocaram-se e o
TRE é que está rigorosamente
certo. o art. 14, § s~. da
Constituição,
é
plenamente
aplicável ao caso do_ governador
ele i to,
tornando-o
inelegível. Lamentavelmente, a
opção política prevalecev sobre as razões jurídicas, E irrelevante ter sido Joaquim Roriz
nomeado
ou
e1eit_o
governador. Apysar de ter sido
nomeado, S. Ex possufa todos
os poderes de um governador
eleito e os usou à vontade,
com mais desenvoltura do que
os governadores eleitos, uma
vez que esses. diferentemente
de S. ExA. estavam sujeitos à
prestação de contas perante
uma Assembléia Legislativa.
mais, o próprio TSE
jurisprudência neste particular, quando
considerou inelegíveis os governadores dos Territórios de
Rondônia, Amapá e Roraima, que
foram
transformados
em
estados. Dois pesos e duas medidas, para casos absolutamente idênticos?
Além

do

já havia firmado

Diante de todos esses fatos,
podemos afirmar que, no Distrito Federal, neste pleito,
houve reeleição do governador.
Na"da mais do que 1sso. Nomeado
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mas reluzentes de TV; o aluguel de jatinhos é frotas de
veículos.
por
cifras
milionários; o emprego de milhares de cabos eleitorais,
relações públicas, militantes
etc; a confecção de farto e
caro material de p~opaganda,
cartazes coloridos, santinhos,
plásticos, réplicas de cédulas
eleitorais, sofisticadas bandeiras; - fabulosos shows com
artistas
famosos, a cachés
altíssimos.

era.dadaasuam11itãnciapo1 itica em Goiás, onde,
inclusive, acaba de renunciar ao
cargo de Vi ce-governador. O
poder, que lhe chegou às mãos,
de graça·, como uma dádiva, não
uma conquista_, proporcionoulhe todos os instrumentos de
ação e de !=Jropaganda po 1 i ti ca
Mas o poder gover-nam·enta 1 ,
para, demagógica e pessoa 1men- Sr. _f'resi dente, Srs. SenaCiote, promover-se eleitoralmen- res, também não ficou atrás. o
te.
próprio Governador eleito de
São Paulo, Luis AntôrUo fleury
A
reeleição, a Lei Maior Filho, durante a
campanha,
proíbe. Tanto que, em cem anos queixou-se . do presidente da
da República, essa proibição Caixa Económica Federal,
La~
tornou-se um dogma e uma tra- fayete Coutinho, de usar verdição e a Nação sempre repe- bas da instituição para beneliu, sistematicamente, qual- ficiar o seu oponente, o Sr.
quer tipo de reeleição, desde Paulo Maluf, apoiado pelo P~e-
a nossa primeira Constituição sidente
Fernando Collor de
Republicana de 1891. Entende- Mel lo. Os recursos. para a
ram sempre os nossos legisla- const~ução de casas, eram lidores e juristas, muito acer- berados para os prefeitos litadamente, t:~ue num Pafs ainda gados politicamente a Maluf, o
de
ténue
consistência que foi confirmado pelo Presidemocrática e frouxos costumes dente do PRN paulista, Deputapolíticos, comO o riosso, a re- do Néfi íales, em declarações
eleição seria ,o maior desas- à Folha de S. Paulo, de 21-11tre, eis t:~ue os_ governadores 90. Lafay_ete Coutinho, que é
usariam e abu~ariam. do poder, spgro de Flávio Maluf, filho
em
t:~ue
estao encastelados, do candidato do PDS, admitiu
para nele se perpetuarem ad publicamente
ser adepto da
·eternum. Este. é o espfr1to da candidatura de Paulo Maluf.
l'ei e da .consciênc:ta cfvica
dos cidadãos., A r~eleiç~o no
Sr. Presidente, as fraudes
.B.rastl. se ªdmi.t i da, ser i a o campearam 1 i vres por todo este
simulacro
da democracia, a Pafs. Mas em Alagoas, terra do
fraude i.nstituci.onal izada, as Presidente da Repúb1 ica, elas
e_leições uma paródia, a· preva-- el!'cederam tudo. Setenta mil
lênc1a dos poderosos.
votos anulados, co_rrespondentes a quase 10% da votação do
As eleições de 1990, Sr. Pre- estado, suspensão do pleito do
sident~. bateram todos os
re- 2jl. turno e a realização de ecardes de fraudes e corrupção. _leição suplementar, compromese-i que Cada senador poderá ti menta na fraude de juf:zes
.ter uma história a contar.· Ló- alagoanos, indiciados em ing-ico que sellip-re ·for-am Pratica- quérito_. n_a Polfcia Federal, o
das em nosso Pafs, em ma-ior ou mapismo. mesários votando por
menor esCala, como ern 1982, eleitores que votaram em branquando da- real-ização do pleito coou nulo, cotnpra de tftulos
para governador do Rio de Va- na periferia de pequenas e
neiro, em que a empresa Pro- grandes cidades, boletins raconsult tentou fraudar as apu- surados, excesso ou diminuição
rações para prejudicar e impe- de votos em face do número de
dir a eleição do Governador eleitores, poucos votos nulos
Leon~l.~rí~ola, mas foi total- e brancos em região
de baixa
mente desmascarada. Nunca, en- escolaridade.
tretahto, como agor·a. a fmprobidade, em vários campos. ouUm dos denunciantes dessas
sOU ~ante. o poder económico estarrecedoras práticas é. o
atu.o·u com tOtal desembaraço e Deputado Renan Calheiros, eno_usadia. Segundo o .Jornal do tão líder e companheiro do
Br-asil, os candidatos ao Go-- Presidente da República, ·e que
verno de São Paulo, Paulo Ma- acusa o empresário a1agoano
luf e Luis Antônio Fleury, Paulo César Farias, amigo e
gastaram, só com a televisão, tesou~eiro da campanha de Cal4 mi.lh5es de dólares. Mas o lor no ano passado, como um
custo total de suas fabulosas dos maiores corruptores da acampanhas só Deus sabe.
leição em Alagoas. As fraudes
foram constatadas em Maceió,
o dinheiro, sem limites e Belo
Monte, Batalha. Campo
controle de gastos, a tudo en- Grande, Gi~au de Ponciano e
Volveu e
tudo comprou e Jacaré dos. Homens.- Segundo ·a
custeou: as nababescas agên- jornal Cor-reio ·arazi'liense, de
cias de publicidade, a peso de 4 de hovembro último, a esposa
ouro, para· realizar os progra .. do candidato a Governador Ge-

a
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raldo

Bulhões, "distribuiu na

campanha, em sua residência,
notas de quinhentos e oe mil
cruzeiros,- ali mentes,
dona t i vos, em troca de votos para

seu mar i do" . O

Deputado

Josá

Costa solicitou ao TRE a anulação total da eleição em Ala-

goas, pelas provas mater--iais
da existência de uma fraude
generalizada
em
todo
o
estado".
11

Em Sergipe, o pr6prio Presidente Nacional do PRN, o Partido do Presidente da República, candidato à deputado fede-

ral, Daniel Tourinho, vem sen-

do acusado de ser um dos frau-

dadores do pleito, por usar
cestas básicas de alimentos
com

'Vistas

ao aliciamento de

eleitores, e fornecendo um mi-

lhão de cruzeiros ao Prefeito
do Município de Poço Redondo,
Roberto Godoy, com a mesma
finalidade. Ambos estão indiciados pela Policia- Federal
por c~ime ~leitoral.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID
Calmon - Severo Gomes - Mauro
Borges- Meira Filho- Mendes
canale- Wilson Martins- Leite Chaves - --José Pau 1 o 9 i se 1 •

O

SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Sobre a mesa, ofícios
que serão lidos pelo Sr. 1~
Secretário.

_Sãg lidos os seguintes:

ÓF/CESF/027/90
Brasflia, 5 de dezembro de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos do § 3.st do art:. 91
do Regimento Interno, comunico
v. Ex 4 que esta comissão aprovou o parecer do Senador
Carlos Patrocfnio, pelo arquivamento do PLS n~ 412/89,
que
"Institui o ensino obrigatório
de Geriatria nas faculdades de
ciências da saúde".

a

Ná

oportuntdade

renovo a V.

Ex 4 meus protestos de elevada
Presidente, Srs. Senãdo- estima
e
consideração.

Sr.
res, este é o calamitoSo quadro eleitoral
brasileiro de
nossos dias,
um retrato sem
retoque de nossos costumes RO-lfticos, que nos cabe- a nós.
legisladores e dirigentes po-líticos- eliminar.
Coonestálo pela nossa ihércia e como~
dismo, é um crime contra a Nação e nosso povo que se sente
enganado e aviltado pela desenfreada corrupção ele i tora 1·.
Custa acreditar que o crime
eleitoral avançou tanto, quan~
do-pensávamos que ele ficara
perdido no velho p~ssado repu-blicano, tão repudiado por Rui
Barbosa,
e quando nos cansei ent·i zamos de que nos aproximames
célere
do
terceiro
milênio.
Pergunta-se: onde a Nação livre,
moderna,
democrática?
Onde
a lei, a jus~ iça, a
ética? A nossa tarefa,
como
congressis~as,
deve ser uma
só:
reformular o sistema eleitoral,
dinamizá-lo,
modernizá-lo, emancipá-lo,
de
uma vez por todas, da fraude,
do embuste, do delito eleitoral, para que prevaleçam sobre
esses males, a verdade, a
lisura, a probidade.

Era .o que tinha a. dizer, sr.
Presidente.
(Muitobem!
Palmas.)
COMPARECEM . MAIS
SENADORES:,, ..

~

OS

SRS.

Senador

~oão

minou que a matéria constante
do item 1 da pauta fosse reti~
rada,
nos termos do art. 175,
alínea e, do
_Regimento
Interno~

É o seguinte o item retirado da pauta:

OFÍCIO NO 5/55, DE l990
--(Em regime de urgência
nos termos do art. 336, c.
-~o Regimento Interno.)
Ofício n.st S/55 de 1990 (n-'t
515/90, na origem). relativo à
proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de
Minas
-Gera·is
a·
emitir
8. 982.516.993
(01 to bi l"hões,
novecentos e o1 tenta e dois'
milhões, quinhentos e deZ:e'ssei s mi 1 , n-ovecentos e noventa
e trés) Letras Financeiras do
Tesouro
daquele
estàdo
(dependendo de pal"'ecer da Comissão
de
A$suritos
Econômi cos) ,

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

C31mon, Presiden- Sousa) - Item 2:

te.
OF /CESF /035/90

PROJETO

--Brasília,· 5 de dezembro de

1990

Senhor Presidente,
Nos termos do § 3~ do art. 91
do Regimento Interno, comunico
a V. ExA que esta comissão rejei tau· o PLS n.g, 183/89, que
"Concede aos professores de
pós-gradução incentivo financeiro por produção acadêmica".
Na ópof-turifdade renovo a V.
ExA meus protestos de elevada
estima
e
consideração.
senador ~óão Calmon. Presicten~

te.

O SR.

Sl\bado 8

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) -De acordo com o disposto- no § 1~ do art. 101 do
Regimento Interno, a Presidência determina o arquivamento
definitivo dos Projetes de Lei
do Senado n~s iB~ e 412, de
1989, de autoria dos Senadores
Lavoisier Maia e Marcos Mendonça,-- respectivamente,
uma
vez que os pareceres da Cótrfi &são de Educação sobre as prdposições concluíram pela'·iríconst·i~ucionalidade e
jur.idi~idade das proposições e fOram
aprovados,
p-or
unanitniQade,
pelos - integrantes desse Orgão
Técnico.

Odacir Soares- Amir LandoO SR. PRESIDENTE (Pompeu de
João Menezes- carlos/Patrocí~ Sousa) - Esgotado o ·tempo desnio ~-Alexandre Costa- ·João· tinado ·ao Expediente.
Lobo - Chagas Rodrigues - Mauro Benevides - Carlos Alberto
Passa-se à
- Lavoisier Maia- Marco Maciel - Ney Maranhão·- Mansuetci
ORDEM DO DIA
de Lavor - João Nascimento
Jutahy Magalhães-- Ruy Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
-·José lgnácio_ t::erre1 ra - Voão Sousa) - A Presidência deter-

D~

DECRETO LEGISLATIVO

N.i!. 91, DE 1990

·(Incli.Jfdo em Ordem do Di_a
nos termos do art. 281Co Regimento Interno.)
Discussão,
em turno únido Projeto de Oeç:reto
L(eais 1a tiyo n~ 9ã1, de 1990
n~ 24 11 90, na
c mal"'a dos
Deputados),
que aprova. o
texto da convenção celebra~
da entre o Governo da Repú~
blica Federativa do Brasil,
e o Governo do Reino dos
Pa f ses aa i xos, dest·i nada a
-_Evitar a Dupla Tributação e
Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria ·de lmpos-t'OS soOr'e a
Renda. firmada em Brasf11a,
a 8 de março de 199"0~ ten~o
_.Có~

PÃRECER FAVORÁVEL, sob n.ii.

417, de 1990, da Comi-ssão

e

-- de Relações Exteriores
Def~sa Naclonal.

A matéria foi incluída em ordem- do Dia em função da _apro-

vação, na sessão ordinária anterior,
do requerimento
de
dispensa de interstlcío. Disc;:ussão- Qo- projeto,
em turf'o
uni cor (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a d-iscussão.

Em obediência ao diSposto no
art. __168, do Regimento Interno, não se procederá à votação
de proposiÇão nas sessões de
segundas e sextas-feiras.
Ass1m

sendo, a matéria sairá
retOrna sessão de .te.rça-

da Ordem do Dia, a ela

nando
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veja V. ExA, Sr. Presidente a
injustiça fortuita, porque não
f'oi proposita'1, de alguém na
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de galeria, revoltado. que atirou
Sousa) - Item 3:
- uma moeda para o P 1 ená r i o, que
foi
atingir exatamente um SeMATÉRIA A SER
nador que havia votado_a favor
da derrubada do_veto.
DECLARADA PREJUDICADA

feira, em fase de votação,
quando poderá ser processada.

Projeto de Lei do Senado
nJl. 221, de 1989, de autor·; a
do Senador Odacir Soares,
que constd_e_ra

nulas

todas

as nomeações e admissões
sem concurso público,
feitas na administração pública direta ou indireta e dá

outras providências.

Nos termos do disposto no
art. 334,
alfnéa a, do Regimento Interno, e conforme Parecer n~ 383, de 1990, da Comissão de ConstltUição, Justiça e Cidadania, a Presidência
declara prejudicado o Projeto
de Lei do Senado n~ _221, de
1989.

A matéria vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Está esgotada a pauta

da Ordem do Dia.

Volta-se à lista de oradores,
Concedo a
pa 1 avra a_o nobre
Senador Jutahy Magalhães.

O SR. úUTAHY MAGALHÃES (PSOE

Medidas preventivas, realmente, 'já deveriam ter sido tomadaS para· evita r esse tipo de
aQressão. Mas agredido,
tambem,
foi
a,quele povo que lá
estava, agredido pela fa1ta de
sensibilidade _spcial
àqueles
di rei tos
de uma classe,
da
qual todos nós temos exemplos,
no nosso cotidiano, a respeito
das inj_ustiças praticadas co_n-:_
tra
os_
aposentados
brasi leiros.
Cada um de- nós ceve ter exemplos de que uma pessoa conhec i da recebe menos_ do que um
salário mínimo; ·umã peSsoa Co_-·
nhãCída que, ao_ -~e apósel')tar,
recebia c_inco ou seis salarios

mínimos, hoje está recebendo o
correspondente a dois salários
mínimos. TodoS nós devemos ter
exemplos desse tipo.
E- o Senado-e a câmara tinham
sido sensíveis a is.so e,
dentro das normas consti tucionafs, tinham f_eito _uma Let de
custeio e.aenefí_cios ç:la Previdência que atendia a esse mínimo
que
consta da nossa
Constituição.

BA.
Pronuncia o
seguinte
discurso.)
Sr. Presidente,
Hoje,
vemos
o Ministro dQ
Srs. Senadores, trago ao conhecimento
da Casa que prepa- Trabalho dizer que o. Governo~
rei
uma proposta
de -~menda sensibi 1 izado, vai pagar o 13_
aposentados.
Não
const i tuc_i o na 1 •
que
já conta Sa 1 ári ci-- aos
com ·as devidas assinaturas,
tem
nada
. de
~overno_
alterando a modalidade devo- sensibi 1 izado. Isso é uma contação estabelecida no § -4~ do .C!uista
da Consti_tuição. o G_oart.
66
da
Constituição verno
não
se
sens i bi l i zoo
Federal.
quando cor:_tou__ Qs benefício:;i
que estavam na L_ei de_ Custeio
Pode parecer que a razão des- e Benefícios _d_a Previdência,
e1e -manifestou uma
ta proposta é o
resultado da Af, sfm,
votação que tivemos anteontem, vontade contr:-ár:: i a _aos. i nteres_quando o Senado, embora tives- ses .dos aposentados.
se votado por ma i or_i a con,tra o
Por
isso, Si-. -Pr·esídente, a_:
veto, não obteve o quorum de
38
votos
necessários para p__resentei essa proposta de emel}da -cõr1stitucion_a1 que, paderrubá-lo.
rece, só tem relação com isso,
me
chamou
a
atenção
Sr. Presidente, todos nós que que
votamos a favor sentimos a re- realmente. Mas a idéia da pro-volta das pessoas que se en- posta é mais para o fortalecicontravam nas
galerias,
pois menta dos partidos políticos,
os
aposentados há muito temeo uma homogeneização daS Bancavêm
lutando pela manutençao das nas votações, de que hoje
dos benefícios
que a Consti- muito se fala.
·
tuição lhes outorgou e nós, no
·Hoje, ·a_ -ConstitUi_ç_ã~ determi·-:Congresso, os tínhamos aprovado, praticamente por unanimi- na também que c;:_abe _aq_s partipolftic_os,
através
doS
dade, dentro de um entendimen- dos
to de
lideranças,
mas
foram seus
Estatutos,
determinar
eles cortados pelo veto do Se- normas
para
a
sua
vida
nhor Presidente da República. partidária. Nos comentários ~e
cdnversas,
chega-se a
falar
Não concordo, Sr. Presidente, até no retorno da
fidel i·dade
com o tipo de manifestação da- partldária;
logicamente
sem
queles
que estavam nas gale-- aquelas conseqüências do tempo
rias, pois
tenho,
reiteradas mais autor.itár1o.
vezes,. declarado
que
não é
como- ;?odemos -fa 1ar em homogeesse o caminho de pressão sOnão
bre o Congresso.
Inclusive, neizaçao dos Partidos, se
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sabemos como
cada um votou?
Considero que isto não é precedente,
porque tfnha·mos na
antiga
Constituição;
o
votq
era aberto.- Cada um de nós tem_
responsabi 1 idade pel_o seu
voto,
ninguém tem medo de votar
de acordo com a consciência, a
favor
ou
contra a medida que
estiver em votação.
N-inguém
vai
querer esconder-se atrás
do vo_to secreto,
to_dos estão
capacitados a exercitar o seu
voto com as conseqüências da
sua atitude.
A proposta -tem aS -·as·s 1na' furas
suficientes.
Eu
já _-pOderia
encaminhá-la
hoje à Mesa Não
o. faço. p_or-que ·estamos no. _final da Legislatura e, _se encaminhar hoje,
será arquivado
amanhã.
Para não ter que reapresentar no próximo ano,
vou
apenas apresentá-la no próximo
ano,
mas
já com todas
as
assinaturas.
Espero -que,
no
próxi_mo ano, n-6s nos debrucemos sobr_e _esta questão,_ para
ver se será--possível modificar
a
forma
de votar os vetos,
dando ao senador a ao público
o dir-eito de saber como cada_
um vota.
Este é,
derifro "do prfnciPio
das se_):<tas-fei r_as. _o primeiro
as_suntQ .. _ M_as. aQUi falamos. e_m
pesquis_as__ de_ opinião. o Senador Ma_urí.cjo Corrêa levantou a
ques_tão, foi aparteado, vários
Senadores
já fa 1 aram s_obre a
questão. Já tiVemOS oportUriidade _de discutir_ .a matéria com
a presença, aqui, do Dr.
Montenegro, do Ibope_:
Inegavelmente,
as pe-squisas
conduzem _o_ eleitorado numa determinada direçâo. Lógico que,
como d 1sse o Dr.. Montenegro,
nem todas as vezes quem sai na
frente ganha. Mas há
iuga"re.s
em _que._ tal
oçorre, quando a
forma de .dfvulgação das pesquisas·· i nf 1uenc_i a _enor:memente
o resultado eleitoral. _Eu
ci-:-tei
o_ caso da B~tJ.ia~ _entáQ,
não adianta ___ ficar repetíndo
aqui.
Mas el_e disse que ficou
quererido demonsfrar- que,
em
1986, na Bahia, a situação t i nha sido inversa;
quem tinha
safdo na ~rente era o Dr. Waldi r Pires_ e não _tinha
havido
reclamação_ da nossa parte, em
re·lação a isso. Eu tive oportunidade de declarar que, tarobém em f986," .houve influência;
recebemos
i_númeras adesões em
co.nseqQê_nciá c;;le termos um candi dato que todo o mundo considerava vitorioso por
larga
~argem.

Isso acontece. Agora, há uma
diferença muito grande,
vamos
buscar o
exemplo no· futebol~
se dois
times estão em uma
partida e
o
juiz, no último
minuto, marca um pênalti
inexistente, um dos times que est_i Ver ganhando de quatro a
zero influência nos números da
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partida, mas não

decide
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essa

part, da: agora;· se essa parti-

da estiver zero a zero

e,

no

último minuto, o juiz marca~ o
pênalti, além de modificar os
números,
decide a: partida em
favor de um dos times.
Então,

dessa -- --·-vez,

ao

contrário de_ 1986, na Bah1a, a

partida estava zero a zero e a
pesquisa declarava que estava
dez a zero. Setenta prefeitos,
mais ou menos, passaram de um

lado para o outro, trezentos
vereadores passaram de um lado
para outro. Então, a força foi
decisiva para a eleição que,

na realidade, foi decidida por
menos de um por cento
de
votos.
Então, precisamos modificar a

legislação. No meu entendimen-

to,

não

é proibir divulgação

na última semana

da

pesquisa

que vai resolver isso. Porque
é durante a
campanha que a
pesquisa tem influência maior
e mais decisiva, não é apenas
nos últimos dias.
Por iso, acho que os Srs. Senadores também devem se deoruçar sobre a questão, no próximo ano, para encontrarmos solução ~ue não signifique uma
censura, um direito de censura
de opinião,
mas que atendá
àquilo que a própria Lei Eleitoral
hoje vigente determina,
sem c r i ar censuraS maS que ·estabeleça normas que impeçam
certos tipos de divulgação po1 í ti ca durante determinado t=fe-riodo eleitoral.
A _questão,
então, não é censurar a informação,
mas estipular normas
para que ela não venha a decidi r. uma ele i ~~o.

o

Sr.

Permite-me

O SR.

Maurício

v.

Corrêa -

ExA um aparte?

~UTAHY MAGA~HÃES-

Pois

não. Ouço o aparte de V. ExA

o Sr. Maurício Ccrrêa - Nobre
senador uutahy Magalhães, con~
cordo p-1 enamente ·com V. ExA A
minha preocupação é, exatamente,
com relação ao art. ~20,
pçrque não ba~ta mudar a
legislação
ordinária,
pois o
Tribunal já entendeu e eu
disse,
naquela hora, e até o
s~. Ministro Sydney Sanches já
declarou
-~ue·o ~ue-se deve
modificar é a Const-ituição,
pois o que S. Exas estão interpretando é que
qualquer
tipo de restrição à informação
do instituto contraria o direito à informação. O que se
sugere, portanto - e aqu 1 já
foram apresentadas emendas à
.const·i tu i ção - é que tem que
se pôr uma virgula naquela
parte do art. 220, para aCf'ets--centar "· .. salvo problema relatjvo ao
di"reit·o
público
el}!i tqral". Temos que abreviar
uma alteração do art.
220,
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porque na legislação ordinária
não se resolverá.

que emita parecer para poder
ser julgado. o ·Tribunal Eleitoral prendeu_, o mais que pôO SR. ~UTAHY MAGA~HÃES- V. de, a remessa do processo, que
Exa tem razão porque houve uma não in~eressava ao grupo domiinterpretação, ainda no tempo nante do _Tribunal. e que fosse
do Ministro Francisco Rezek, feita nova eleição an.tes do
Mas
quando Pres-idente do Tribunal pleito para Governador.
Superior Eleitoral, a respeito agora já não existe nem esse
aspecto
po1iti"co.
O
apelo
que
dessa questão e entendo que,
em matéria de propostas de e- faço, de públiCo. para o Submenda à Constituição, deverfa- procurador é no sentido de que
mos examinar antes da revisão pr~fira parecer, apresente aconstitucional·,
pois há medi-- quilo que julgar certo, não
das que devemos tomar logo, importa qual seja o parecer,
encamt nhe o - assunto
são medidas emergenciais, en- apenas
quanto há uma tendência de fi- pãra ser julgado pelo Tribunal
car sempre deixando para a re- Superior Eleitoral.
visão constitucional
qualquer
Sr.
Pras i dente, aprove-itando
modificação na ConStituição.
Há certas coisas que estão na esta audiência seleta - vamos
Constituiçã9, qu~.estamos ~en enfatizar o s"e1_eta, porque há
do, na prat1ca, Ja necess1tam uma espécie de-. ressacá pe 1 o
de determinada modificação.
trabalho executado nesta semana. Que-f"Oi muito árduo", tfveAgradeço a aparte de v. ExA, mos um esforço co_ncentrado,
Senador Mauríc1o Corrêa, por- mã-i s concentrado do que esforque y. ExA chama atenção para ço. ·baseado em um dia -, acreacho dito que ~eria interessante
esSe
aspecto,
que
falar um pouco--·sobre ·rnflação.
fundamenta 1 .
Vou 1 e r _uma notícia cu r:: i osa
Ocorre,
s-r.
Pras 1 dente, qUe que vi em O Globo, jornal que
também se falou aqui sobre não pode
ser
acusado
de
Diz.
prOblemas de Tribunais Eleito- oposicionista:
rais, de Justiça Eleitoral. Já
tí'l.e _oportunidade de apar_tear
"Se não fosse o choque do
o -senador Maurício
Corrêã~
petróleo, a inflação brasileira estaria erri baixa.
portant·o.
não vou volta r
a
questão da Constitui-ção relativamente do Tribunal EleitoSe não fosse o choq~_e ara 1 do meu eStado. Quero aprogrícola - quebra das safras d_e arroz,
fe 1 j ão e
veitar a oportunidade para fazer um protesto, ou talvez uma
milho- a inflação estaria
solicitação:
tivemos,
na Baem baixa.
hia, e·leiçã-o no Município do
. Se tião fos-se O choque eNovo Triunfo,
em 1969, jUnto
com a eleição presidencial.
E
leitoral - despesas esta-am-~-murilcípfO novo a ser eman--~duais
e municipais com o·C1pádo, e tér1a que- eleger o
bras de efeito polftico
a _ inflação
estaria em
seu" prefeito.
o candidato a
\li ce-prefeito _desse
muni cipio
baixa.
era o PMN -~a~ ido pelo qual
o sr-: Sílvio Santos f'oi candiSe não fosse a indexação
informal, praticada à redato
e esse candidato a
vi ce-prefei-to foi
cassado às
vena da política econôm1vésperas da eleição. Entao. 48
ca dO Governo. -": ou pe 1 o
horas antes da e-leição,
ele
próprio
Governo com os
se-us- ta r•; faças, a. inflação
foi
afastado e a própria Justiça, através de um telex. deu
cer~amente
estaria
em
a
manei r a
de
fazer
a
baixa.
substituição.
Foi
·feita
a
substi.tuição.
Se não fosse a cultura
inflacionária,
profundaNão importa aqu1
tratar do
mente entranhado no ânimo
cfo br_as i 1 e i ro, a
i"nf ra-ção
mérito. Houve a impugnação da
eleição. O Tribuna1 Eleitoral
estaria, em baixa.
da Bahia, o nosso famoso Tri-bUnal,
considerou que a eleiAliás.
se nãó fossem as
ção estava nula.
Logo,
Sr.
causas da inflação ninguém
Presidente,
te~os
mais de um
estaria falando hoje na
ano decorrido! E um mL.inic"fpio
neCessidade de uma polítique· está sem escola funcionanca
antiir'lflacionária do
·cto. sem serviço de saúde funGoverno. ''
·
·cionando,
sem prefeito,
sem
Veja
v.
ExA·qu~.
realmente,
Vi ce-préfe·i to, sem Câmara de
Vereadores funcionandol
Está tem razão, por~ue_agora
fohá um ano esperando para fun- ram buscar até a Prefe ta Ecf.onar sem nem sequer receber rundina como responsável
pela·
um centavo daquilo a que tem inflação.
É
isso,
Sr.
direito.
O processo es~á no Pres f de-nte. _ crei_o que ser-i a
Tribunal
Superior E-leitoral, mUi to mais fácíl Se a· DrA Zénas mãos de um subprocurador. lia chegasSe em frente ao esNão
foi
possível
ainda pelho e pensasse, assim. na~
sensibilizá-lo para fazer com quela estória" da Branca de.

l'á
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Neve e os Sete Anões, que nós,
quando éramos crianças, lfamos

e a cujo filme assistíamos. E
tinha um tal de espelho mágico

que

a

rainha

má perguntava:
é
mais bonita do que eu?" E tinha a resposta. Então, era
"espe 1 h o , espe 1 h o meu ,- quem

mais

fácil

a Ministra chegar

diante do espelho e perguntar:
"espelho, espelho meu, quem é
culpado pela inflação mais

do

que _eu?'' o espe 1 ho 1 he di r i a:
11
não eXiste!
v.
Exa é
mais
culpada do que
todos". Essa

realidade,

responsável

quer

pela

dizer,

o

inflação,

pelo risco inflacionário

é

a

cia, "o que é levado em con~i
deração para estabelecer a inflaçao brasileira é exatamente
ãquele índice que indicã o menor percentual de inflação".

Em junbo, por exemplo, o índice
inflacionário
adotado
pelo Governo foi 9,6i%; o INPC
do IBGE foi 11,64%; em julho,
10,79%; já o IGV do Dieese foi
13,63%; em agosto, 10,58, e o
GPM da Fundação Getúlio Vargas
foi
13,62%;
em
setembro,
12,85%,
e o INPC do IBGE foi
14,26%; em outubro, -13,71%,
e
o ICV do Oieese foi 16,90%.

área econõmica. Se não estão
Se v.
Exa fizer os cálculos
conseguindo combater, eXtirPãr aritméticos, vai ·ver-- a difeesse mal e continuam dentro do rença entre a inflação oficial
decreto- veja V. E~a que o e a dos outros fndices indicamais importante é que existe tivos da verdadeira inflação,
uma norma, uma medida provisó- ou
da
quase
verdadeira

ria, que nós votamos, proposta inflação.
pelo Governo,
que determina
que mensalmente o Governo deIsso leva, Sr. _Presidente, a
clare qual o aumento de preços fazer com que se chegue a um
e qual o aumento de salários; artifício porque não posso addepois, quando começou a in- mitir que um ministrq ganhe
flação a recrudescer, tiraram pouco mais de duzentos mi 1
o salário dessa questão
• cruzel.fos; não posso admitir
todo mês, a árãa econômica de- que p ViCe-Presidente da Repútermina, tem uma portaria, um blica ganhe 60 mil
cruzeiros
decreto, não sei o quê, deter- apenas;
não posso admitir que
mi na que é zero! "A
i nf 1 ação. _seja correto um Presidente da
Repúbl i cã- recebér apenaS 80
de fato, é zero! " Mensã 1 mente,
eles estão repetindo. Veja V. mil cruzeiros. E a
que isso
Ex 11
o
i rrea 1 i smo
dessas leva?
questões.!
É -o·ex~Liaer do GOverno, De, Daí me leva a falar -dessa putàdo Renan Calheiros,
que
questão da irrealidade do pro- conhece o que existe no Goverblema salarial.
• no porque participava dele,
conhe_cia todos os problemas
Tive
a preocupação,
outro que ali _estavam, quem diz __ que
dia, de fazer 1i9eiro levanta- as mordomias ofic.iais acabaram
mento ~porque falam muito_ de -embora eu creia-Que nem tOque funcionário do Senado ga- das acabaram
,
diz que as
nha
demais,
talvez
os ~ordomias oficiai~ acabaram, e
funcionários do Senado ganhem o que se Vê -é uma complementamais do que a média do funcio- ção- de salários através de
nalismo, mas cada um tem as empresários.
SãO effipresas que
suas
conseqüências,
tem os es-tão pagando, seguhdo o Sr.
seus compromissos,
de acordo Renan Calheiros. as mor_domias
com o que ganha -.--fiz um le- oficiais de Ministros de Estavantamento,
é extensivo aos . do e de pessoas do segundo esdemais funcionários federais- calão do Governo.
o que
hoje se ganh~ de um
salário aqui representa 49% do
Sãõ feitas reportagenS que
valor do Sflário em março. llld-stram que esses heróis naVeja V.
Ex o que está ocor- cionais,
esses ministros e
rendo com
o
salário
dos membros do segUndo escalão asfuncionários, sejaffi do Sanado, tão pagando mais de aluguel de
sejam do Judiciário,
sejam mansão c;l_o_ que receQem do seu
funcionários federais.
-salário éfe Min'istro de Estado.
Há Pessoas que eStão pagando
o Suprenlo ' Tribunal Federal 100 mi_1 dólªr:-es por ano para
decidiu agora,
soberanamente, ser Ministro de Estado!
que não era possível dar os
84% automaticamente, não cons-É corre1o, Sr. Presidente?
tituíam direito adquirido.
Será que é isso que traz a moralidade ao serviço público?
Ora,
Sr.
Presidente, como é Ftcar dependendo de favoreS_.de
que se vai sobreviver num pe- empresários para se locomover
ríodo inflacionário?
ém jatinho~ pelo Brasil e por
af afora? E receber favores de
Tenho aqui alguns dados\ Veja empresas para ficar se locomoV. Ex~ que os
indicadores da vendo
de
helicóptero
do
inflação
são
vários. _ Tem Palácio do Planalto_ para a
IPC/IBGE, IBGE/IRVF, F!PE/IPC, casa da Cinda e desta para o
DIEESE/IVC,
FGV/GPM tudo Palácio? Será que é este o obisso
são
índices jetivo da mora11zayão do País?
inflacionários. -Por coinCidên- Discordo, Sr: Pres1dente. Acho
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que não é esse
realismo salarial
mais benefício do
está ocorrendo e,
funcionalismo,
justo.

o caminho. O
talvez fosse
que isso é:!Ue
no cãSõ do
seria
·mais

Sr.
Presidente,
são falhªs
como essas que me levam
nao
abusando demais da paciência
desta saleta audiência do Senado Federal - a fazer também
~_qui um pouco de hurilor
negro,
apesar de não ter nenhuma tendência a racismos.
Entretanto,
deve ter sido do
conhecimento dos __ Srs.
SenaQores,
acredito, um d9SpaCho do
Juiz Eduardo Mayr, da 33~ Vara
Criminal
do 'Rio de Janeiro,
numa determinada _sentença,
no
mês d€. novembro, ·em que ab'sorveu o réu Valdenir Carreira
Silva, fundamentando sua decisão do seguinte modo:

"O _..,Juiz Eduardo Mayr. da
33.a vara_ Criminal
do Rio,
absoy;_eu s_e:mana_ p_?ssada -o
réu Valdenir.Carr~jra SiJva, que pilotando a moto
--Honda placa WA
306,
a
-servi·ço da __ rv Educàtiva,
colidiu na traseira de um
ônibus n~ Praya Tiradente~.
no d1a 16 de JUlho.
--"
Com a sentença:
-"Triste

do noss9 país._em

~~T~ :~~si_g~~~eex~~l~e~2:
bl i co pi 1 atar uma mot.o.cicleta contrabandeada em ve-

lo.cidade excessiva e direçãO perigosa. ( . .-.) ao -qual
sé ·seguiu uma pilotagem de
aeronave
sem habiljtação
para romper a
barreira do
som e o cidadão comum na
direção d.e uma motqcicleta
com habilitação desPe 1~62
para_ veículo -automo.tor e em
fase _ de habi 1 i tação para
motp.~ --é preso em
flagrante
por colidir contra a traseira de um ôn1bus. 11

Este_ -é o exemp·l_o,_ Sr. Presidente, que deveria ser dado, e
n~o o foi; é o .exémplo que vemOs quase semana 1 mente.. O SUpremo mandatário da Nação andando em alta velocidade,
dirigindo veiculas para os_ quais
não está habilitado,
e, depois,
se prende alguém qUe se
está habilitando -a andar de
moto.
E esse exemplo, Sr. Presidente, faz com que encerre o meu
pronunciamento,
perguntando
que mal faz ao País quem dá
esses exemplos de falta de
modernidade? Que mal
faz ao
País quem dá esses exemplos de
que os Chefes do ExecutiVo.
seus Ministros, seus auxiliares
recebem
favores
de
empreSários at-é para se 1 ocomover. para morar bem.
para
dar festas e se locomover? Não
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é este o País do futuro? Não é ~preSe~tou
proposição semeaste o País da modernidade". l,ha_nte, que tr:a_m1_ ta na Comi sPode ser de jovens, mas não da são -de Assuntos EConómicos,
modernidade! .
_ dévénâ6 ser ·apreciada pr-ova-velmente da próxfma qUartaEra o que tinha a dizer, Sr. feira em reunião desse ColePresidente. (Muito 6em!)
giada pr6Sididõ pelo Senador
Severo Gomes.
Durante o discurso do Sr.
Oe-front8r-se.;:á; -asslm, o conJutahy Magalhães,
o
Sr.
Pompeu
-de
Sou$a, _ 31::! gresso cOm ·duás
alternativas
Secretárfõ, deixa a çaàefra váTidás ca_pazes de corrigir
de presfdêncra·,-- que--é oc-u- distorções registradaS na ópepada p~lo Sr. Nabor- Júnior. _r:.acional ização da sistemática
Suplente de Sec~etárfo. do Finar· e do Finam,
reabili-tanão os dois instrumentos_fiDurante o di scur'Sb cro--sr. naneeiros e
tornando-os mais
-Vutahy li-JagaThães_,__ o_ Sr. Na- eficàzes na tarefa de promOver
bar
Junior,
Sup7ente ·ae -o-desenvolvi mente do Norte e
Secretário, defxa-a·caderra ·ao--Nordeste,
cujas cãr'-êflciêis
da
presidéncia, aue é ocu~ evidentes ~inda
Perduram ·na
pada pelo Sr.
Pompeu de estru~ura eç~nómica
e S?Ciªl
Sousa, 31:1_ Sec,._etário.
db Pa 1 s ._ No que concerne a Sudéfle, - -a- expôs i ção de motivos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de que encaminha o referido proSousa) - concedo a palavra ao jeto de lei _complementar realnobre Senador Lei te Chaves·. _- ça- ehfa ti C?~[lente _:

(Pausa.)

·

S. Ex"- não
plenário.

se

encontra em

o Sr. Mauro Benevides - sr.
Presidente, peço a
palavra
para uma comunicação.

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Concedo- a pa 1 avra
nobre Senador.--

ao

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE"~.. Para

comtJni cação .. )
. Sr.
Srs. Senadores:

Presidente~

-"Com r"elaçãó ao incentivo
de d~s i to para rei nvest _;méAT:o. o relatóriO--da suae·-ne-apbhta ·para o seU redu_tido uso cpmo instrumento
de
desenvolvimento
da
-·-~.-R~gião, _ üiilã_ vEq:: que foi aproveitado por pouco-~maís
de 200 empr~sas, e ~os casos -de empresas de transpprtes .e conStrução ciVil
de forma indesejável. dado
que esses investimentos não
apresentam vinculação físiCa com- a·base·terr1torial
regi ena r."·
·
·- ··

to

Sábado 8

de que essa 1 e-i_
esteja apenas d1"zenC:Io aqui 1 o que a medi da provisória, que veio tr~tando do
assuntõ, -dtsse àquela époCã.
EsS~ lei cOrnpl etnéiitl9,r, _norrieu
entendimento, poder'á·~- ·evidentemente, sofrer modificaç&es,
pois não_ 1 i em profundidade os
díVàrsóS~- os seus muitOS artigoS, es·sa lei comp1ãmer1tar- é
uma pá de ca 1, é o __ sepu1 tamento- ·definitivo dos incentivos
fiscais do Nordeste. Tenho a
ímp~es:São
de que hem_ a. S(Jdene
nem_a Sudam consegvirão sobreviver a essã lei complementar.
--A i tida mais, com a Pr'êSSa dos
últimoS dias de funcfonamento
~aas Casas do Congresso,
podese· ·-ãVãl i ar que teremos ·apenas
:1;rês dias agora pare votação,
-vez que hão votamos nem segUrida e nem- Sext'a,- teremos apenas
terç§!, _quarta e qufota para
-votar na Câmara e· rio senado
essa lei cotnp1êlflentar, ·isto é,
-não teremos tempo ·nem de absorver as coisas absurdas ou
inaceitáveis que vêtn--n8ssa lei
·complementar. EstaCas~. este
Con-"resso. deveria d9fxar- -essa
lei_ complementar para ser Votada_- na. próxima Leg1_s1atura
quando ~faríamos -uma análise
CUidadosa e
apresentarfã-mos
emendas criteriosas aos.diveri?os"-ãrtigoS q1.:u~--- invíãbilizam
os incentivos _fiscais pare·o
t-torte l o Nordeste. ___l~arabenizo
Y. _ !=:x. . nobre Senador Mauro
B~nevides. pela
atent?. v1giTancia que exerce nesses assuntos, principalmente os referentes ao t-19rdeSte. _Região
- q~~-- v~ E~-~ ~;ão be~ ~e~!"'esenta.
temeroso

complementa~

Antes de iniciar o m.eu discurso. gostaria de dar uma ex- __Não~~$ei, _·sr·. Pr~s1 ªenté Pqmp 1 i cação à Mesa.
-.
peu de Sousa, se. na semana
ffna1 da presente Sessão LeO SR. MAURO BENEVIDES --Muito
o nobre Senador Leite Chaves gislativa, a Câmara doS Depu- grato a V. Exã, nobre SenãQor
teria comunicado à Mesa que tªcjos_ e o senàdo F~det'al terão João_ Lobo, pela~ r(i!ferências
ceder i a seu_ tempo regj menta 1 çondi"çóes, em -tempO hábil, de que faz à nossa moQesta átuapara que eu pudesse fazer esta Cebã ter~ essa importante ques- ção par 1amentar nesta CaSa,
comunicação sobre as~unto de tão·;- a_ --p-onto de devolver à especialmente na defesa dos
interesse do Noroeste e do Presidêri.cia da República
o in:_teres~}~S dp Nor9es~~'
-?utó_gr_afo- rãspecti Vo para sanPaís ..
ção oü veto do Chefe da Nação.
Permito.~me
dizer, _Como .1á o
Sr. Presidente, Srs. Senadofiz num cantata neste plenario
res, acaba o_ Presidente FerO Sr. ~oão Lobo- Permite-me com_V. Ex 4 e com os_Srs. Senanando Collor deMellode~t:l.- __ v_. E.x.~_~r_naparte?_
dores0Zié1-carneiro e Fr:-anvi ar ao congresso Na c i ena 1 , há
cisco R011 émberg, que me aSPOl:fcos instantes, projeto de
O SR. MAURO BE~EVIDES-_- Ouço sa-lta, neste instante, a dúvile1 complementar alterando a o aparte do nobre Senador Uoao dá ~anto,à existência de tem-legislação do imPosto sobr--e ·a Lobo.
·
po hábil que garanta tanto ao
renda relativo aos incentivos
Senado Quahto à Câmara dos Defiscais a fim de serem estabe- ::_~O Sr . .João L.obo- Nobre Sena- putados a apreciação de uma
lecidas novas condições opera- dor- Mauro Benevidés, tenho em matéria, que é, setn-dúillda,
cionais dos fundos de invãs- mãos tambãm o'Projéto dé Jei complexa e de vital
importânt i mentes regionais. Ao· prefe- :-:Cõfup1 eiilet11:àr Que o Senhor Pre- c i a_ para o Norte e õ NOrdeste.
rir o projeto de lei, em vez siden~e da- República encamlda medida provisória, abuSiva-: _nhou ao Congresso Nacional re- -=--- Realmente, so_mente agora o
mente uti 1 izada_pela atual ad- -_g(fl$:ri1él'"C1=áriào
os
incentivos· Se_nhor __presjQente da Repúb1·1ministração, o Poder Executivo -fisca_iS_ e_ aquela parté-do_fun-- ca, no final da pr-esente SeSdesejou certamente_ q1,.1e a maté- cionamento
(ja ._ Sudene e da são Legisla_!iva. entendeu de
ria fosse debatida, de forma Sudàm: Parabe-n-iZo-v. -Ex.A pela submeter essa matér-ia ao exame
ampla, nas duas Casas do par- -oportunidade
da comunicação das duas· Casas do Parlamento,
lamento brasileiro, recebendo, gu~ faz a est~ Casa, e gosta- e esse trabalho de avaliação,
através de emendas,- a·s liiodifi- ria- ÇJe-tecer bre_ye comentário de estudo e de debates irá ocações
cons1dera_das sobre o assuntõ.'_E_ tã6 longa correr, · laméntavelment~_.· de
indispensáveis Por Senadórês e ~êssa lê'l êomplementar que ain- -for-ma ãçodada, temos que nos
Deputados . . Ressalte-se.
por- _da não consegui lê--la comple- empenhar _até 17 de ct.ezem_bro,
outro lado, que o nobre Sena- tamShté e-entender os seus di- que é o termo da pr-esente Sesdor- Mansueto de Lavor. com a versos àrtigOs·. Em.uma ãnál i Se são Legislativa e da própria
sensibilidade e a visão de Re- perfunctória, em uma análise Legislatur~ para que tenhamos
presentante do Nordeste, já ligeira do asSUnto, estou mui- condições de decidir em torno
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desse projeto de lei complementar, que exige, v._ExA bem
o sabe, nobre Senador João
Lobo, quorum qualificado ~ara
sua apreciação pelo Plenário

da Casa.

Então,

estou realmente preo-

cupado, como V. Exa destacou,
porque vamos dispor de apenas
três dias na próximã semana,
com
votação regimentalmente
definida, para que nos manifestemos em torno dessa matéria, cuja trami'tação se -inicia
na Câmara dos Deputados.
_
Muito grato a v. ExA e vamos
trabalhar,
infatigavelmente.
para ~ se for o caso - emendar

a proposta e tornar o texto
campa t í ve 1 com os nosso·s
anseios de desenvolvimento e-

mais

conómico

social.

o

sr.

e

de

oziel

Permi te'-me V.

Ex.~:.

bem-estar
-

Carnetro -

um aparte?

O

SR. MAURO BENEVIDES - concedo o aparte a V. ExA

o Sr. Oziel Carneiro - Nobre
Senador Mauro Benevides, é com
alegria que, como homem da Região Amazónica,
~ecebi
esse
projeto de
lei complementar,
mas lamento que tenha chegado
Quando
já
se esgota esta
Legislatu~a. V. ExA referiu~se
ao p~ojeto de lei ap~esentado
pelo Senador Mansueto de Lavo~.
que se aprofundou nas
pesquisas, nas observações e
no oferecimento de soluções.
para evitar que novas dis1or-ç5es venham desacreditar a politica de incentivos fiscais
nas Regiões. Hoje mesmo, pe1a
manhã, fiz um longo pronunciamento sobre as politicas desenvolvidas na Amazónia.

pre_sso os meus agradecimentos
por esta sua ínterveníãp, ainda mais porque V. Ex está identificado com~ Região Amazónica,
tendo participado de
órgãos importantes, __ como a Sudam e o Basa. V. ExA oferece,
já agora, uma lúcida manifestação em torno da proposta do
Poder Executivo, cuja trami_:tação se iniciou pela Câmara dos
Deputados.
Realmente,
ao registrar a
chegada desse projeto,-- o meu
grande objetivo, eminente Presidente Pompeu de Sousa, é exat·amente deixar caracterizado
que a nossa posição
a que
assumimos em março deste ano,
quando o Plano de estabilização económica consubstanciava
a extinção do Finor e do finam
semP're foi ae· -; ntrans i gente
defesa da sobrevivência desses
dois eficazes mecanismos f i nanceiros, que tanto contri~
bu.í"f·•am·---para acelerar o crescimento económico-social do Nordeste e da Amazônia.
Agora é o prôprio Governo que
entende que os recursos do Finam e do Finar, Porque· não estavam sendo, a juízo do Governo,
aplicados corretamerrte,
mere-ceriam melhor di~ec·iona
mento operacional.

Dezembro de 1990

7939

Tanto _o projeto __ do Senador
Mansueto- de Lavor éómô a
inic-iativa do Poder Legislativo
merecem acutã.dO estudo do Congresso, a fim de que deles resulte um texto aprimorado, que
ref 1-i ta,
com precisão, nossos
anseios de desenvolvimento e
de bem-~star social.
Fica assim,
sr.-Presidente,
nosso registro da chegada ao
Congresso da -_- propos 1 ção e um
alerta às Lideranças do Norte
e do Nordeste para que estudem
a propo-sição e of.e.r~ç!!lm o melhor texto º_oss_ível que gar-anta uma e-fí câci a
i"edõbr-ada na
aplicação do Finbr e~? ~inam.

O SR. PRESIDENTE (Pompec de
Sousa) - Concedo e palavra ao
nobre: S,.ena?or Am_i r Lando..
O SR. AMIR LANOO (PSB - RO.
Pronuncia o seguinte discu~so.
Sem· revisão do or-ador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadora~. os
jornais Q~~ta ~semana notic_iam
reiteradamente um-fato que não
posso, ·· C.C>mo- -repr-esentante do
Estado de Rondônia,
deixar
passar Pespercebido. O Correio
Braziltense de terça-feira,
4
de dezembro, po~·1 i c~u:
·

· "Uina verSão preliminar de
um projeto-piloto na área
de
conservaÇão ambiental
dest1nado exclusivamente à
De qual~uer forma, Sr. Presiregião da Amazônia Legal,
será apresentada hoje por
dente, srs. Senadores, ficou a
técniCos· da Secretaria Esnossa lUta. o nosso esforço e
o nosso trabalho obstinado-.
pecial do Meio Ambiente.
(SEMA)
a 15 representantes
Ainda hoje. pela manhã, o noda ~omunidade·Econõmica Eubr_e Senador · Ozi el
carneiro
ropéia (CEE),
em reuniões
no Itama·raty.
O programa
pr8ndia a atenção do Senado
vem "em decorrência da deFederal com um discurso opor-o-claração
conjunta,
feita
tünfssimo·em torno da realidade da sua Região e da nossa
durante a reunião de Cúplà,
área
geográfica,
defendendo
em junho passado, entre os
_ sete · grandes-.- - na-·· qua 1 se
exa tament·e uma correção nos
'comprbmeteram
a dar apoio à
O SR. MAURO BENEVIDES - LOngo rumos do F1nor e do Finam.
Amazônia,
numa iniciativa
e oportuno o pronunciamento de Estamo-nos defrontando com uma
v. ExA
premência de tempo, e não sei
do chanceler alemão, He-lmut
se-a·-- Câmara dos Deputados,
Kohl.
O Sr. Oziel Carneiro- Muito mesmo diante da inquesti~nável
obrigado. Mostrei
claramente relevância desta matéria, terá
o programa brasileiro que
as disto~ções. Indique1 cami- condições de discutir e votar
será submetido à apreciaÇão
da - CEE.
define
11 nhas
nhos que considero acertados, até- ·o di a 15 vindouro o proj e-para evitar que esses r-ecursos t.o de lei complementar envia"do
prioritárias Para a região,
englobando projeto nas nas
do Tesouro Nacional sejam des- pelo Senhor Presidente Fernanáreas de ga_rimpo, indfgena.
perdiçados,
que sejam aplica- do Co1lor.
dos
realmente
dentro
dos
urbana. zoneamento·ecológico ·e econõmi co e . reservas
objetivos. Logo, nós da BancaFica a nássa conclamação às
extrativistas.
A pro~osta·
da da Amazônia e da Bancada do lideranças do Norte e do Norestá sujeita a a1teraç5es e
Nordeste não devemos permitir deste nas duas Casas, para que
t:~Ue esse projeto_sej_a aprovado
se debrucem sobre o aludido
emendas.
de modo ~ue no
próximo dia 10 uma comissão
a toque de caixa, -precisa ser projeto. garantindo,
por lnbras
i
1
e
i
r
a
. irá a Washi hgton
profundamente estudado . . Deve- --termédio dele,
a preservação
para uma nova -rodada de
mos debatê-lo, pesar os prós e tanto
do ·Finam quanto do
apreciação do documento e
os contras,
enriquecê-lo na- Finar.
chegue a uma versão fi na 1 ." 11
quilo que for necessário ao
benefício das duas regi_ões.
O ·Governo Federal teria inNo
dia seguinte,
a mesma
porque,
se for aprovado nos cor-ri do em erro imperdoável· se
termos em que está redigido e houvesse decidido,
como pra- not'fcia:
que rapidamente acabei de ler, tendeu em março passado,
extenho certeza de que vai ficar tinguir, -pura e simplesmente,
"B~asflia.- A Secretaria
Especial do Meio Ambiente
inaplicável
em
ambas
as esses dois mecanismos de fc(SEMA)_ apresentou ontem aos
Regiões.
menta,
QUe vêm contribuindo
para- atenuar . as dispar-idades
1ntegrantes de uma missão
O SR. MAURO BENEVIDES- Nobre existentes
entre as várias
da comu-nidade Econômi ca Européia (CEE) e versão preSenador Ozie1
Carneiro, ex----faixas territoriais do País.

.'
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do programa-piloto

para a Região Amazô_nica. Na
reunião,
real i:;zada
no_ Mi-

nistério
das
Exteriores ... 11

No final,

Relações

o not1cíár1o _d'i:z:

"O programa foi elaborado
pela comissão interministerial criada pelo Governo em
outubro,

com

té_cn i cos

to, quase no ponto do meiodia, e ainda os _procedimentos

são os. mesmos do passado. Os
te.cnocratas de Brasília deci-dem o que é melhor para a n9sSã
região
num
fórum
i nter-naci o na 1 . os ____ tecnocrat-as
continuam a fazer ouvidos moucos aos recl~mos da nossa terra· e da nossa gen"te.

da

Secretaria Especial do Meio
Ambiente, do Ministério das

Relações Exteriores, do Mi-

nisterio da Economia e do
Instituto
Brasileiro
do
Meio Ambiente e doa Recursos
Naturais
Renováveis
(IBAMA).

_sol da liberdade já se faz al-

11

Sr. Presidente, Srs. SenaQores, o que me causa espécie, o
que me infla de indignação e
opróbrio é a disposição do Governo de submeter-se, sem maiores de 1 ongas, sem ma i o_res escrúpulos. aos caprichos das
nações estrangeiras.
Ninguém, nem as autoridades
governamenta i_~_._ nem a comun_idade cientffi.ca, nem o povo,
nem as suas lideranças sequer
foram ouvidas -Sobre esse programa
ambiental
para
a
Amazônia. O_povo que lá habita, os amazônidas, que vivem
essa realidade, foram absolutamente desc.onhec i dos e r e 1 egados ao descad~. a~ desprezo
e ao silêncio milenar a aue
está condenada a região desde
o Gêneses.___
Não eodemos ser tratados co.mo
cidadaos
de ·
categoria
1 nfer i o r.
Não ou e remos oue
esse estado de visão alienigena continue a imperar neste
Pafs. Se não querem respeitar
a nossa gente amazOnida, ao
menos respeitem os primados
fundamentais
da
soberania
nacional. A Amazônia é nossa.
a floresta e nossa-, e- a--soberania não tem preço. Não podemos repetir aqui o que a Bol ivia fez com_relação .à .região
contestada, do nosso vizinho o estado acreano. Não vamos
jamais trocar um pedaço do
nosso território por libras
esterlinas. Jamais abriremos
mão do nosso_poder de autodeterminação, de decidir o que é
melhor para o destino do nosso
povo e do nosso Pafs.

Lutamos contra a ditadura,
lutamos
contra
um
Estado
unitário que_ se tinha estabe1ecido neste Pafs_. A Constituição, fruto da aspiração nacional _que movimentou milhares, milhões de pess_oas pelas
ruas, trouxe-nos de volta .os
concei to_s_
_fundamenta is
da
Federação. Entretanto, o que
se percebe é oue o tratamento
do _Poder Central com relação
aos nossos estados do _Norte
c_ont i nua a ser o mesmo, o Poder centr.a1 conttnua nos tra-tando da mesma maneira. co_mo
se não existfssemos.

A
Amazônia
precisa
ser
ou v 1 da . O homem- da Amazô_ni a
quer -ter voz Neste momento me
faço intérprete do meu estado
e, quem sabe~ dos esta99s que
co-mpõem es_sa i mens.a reg 1 ao do
Bras i 1.
r-

o_ corpo téCnico de Brasília
se acredita oniscien~e. onipresente,
auto-suficiente,
proprietário
exclusivo
das
fórmulas do que é melhor para
a Amaz.ô.ni.a .. As soluç_ões da Amazônia "devem ter como__ nascedeouro os nossos centr-a_s de
pesquisa, a comunidade cientffjca que lá trabalha, e lá,
numa
elaboração diuturna e
continUada, vai estabelecendo
normas de como deve ser ocupada a Amazônia, obedecendo aos
princípios da racionalidade,
sobre_tudo . das
contingências
locais de clima. de solo e das
--Condições geográficas
muito
próprias._

o

homem da Amazônia é tratado
pelo Poder Central como um intruso incómodo, um predador
empedernido e despresfvel. Valem mais a faUn~ e a flora do
que a espécie humana. Não pcdemos permitir Que isto continue, porque essa
hegemonia
tecnocrática
não_ serve ao
o Governo Central, através Pafs, não_ serve ao Governo e,
mais,
não
serve à
dos organismos envolvidos com tanto
essa po1ftica da região, vai Amazônia.
discutir num fórum alienfgena
Evoco a honradez, competência
uma questão que deveria ter a
da
comunidade
sua elaboração e as soluções e serí~dade
nasci das
no
1 nter i o r
da .c: i entJ fica que traba 1 ha na Amazônia, que pensa a Amazôn_i a,
Amazônia.
que pesquisa a Amazônia, para
Sr. Presidente, Srs._ Senado- --estabelecer _as fórmulas porque.
res. vivemos o alvorecer de hoje tem condi_ções de fórum de
uma democracia. Passamos pela cientificidade, para dar uma
longa noite do autoritarismo. -solução compatfvel com_ o inteE esse amanhã que o-pirilampo resse da nossa gente,- da nossa
da democracia nos aponta: o terra.
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---As respostas para as qu-estões
da nossa região devem vir, sobretudo, da gente que ali está
edificando ·uma nova civi11zação_, __ que está edificando, não
apenas para o Brasil como para
o
mundo,
uma
experiência
váJ ida de como ocupar raciOnalmente os trópicos úmidos.
cOntra isso não podia deixar
de registrar, neste momento, a
minha indignação e o meu repúdio, com um· apelo fundame~tal,
um apelo que está no âmago de
todas as questões da Amazônia:
a AmazOni a prec1 sa ser ctinhecida, para ser respeitada; a
Amazônia deve ser ouvida, para
_que
1 he
dêem
o
va 1 ar
indispensável
no
concerto
naci ona 1.

-0 convfvio _democrático" exis;~e
uma postura e um comportamento
consentáneos com a vontade da
maioria. No entanto, a prática
democrática não é apenas a tirania da-maioria. Evoco. aoui,
palavras de Gandhi, para Que o
Governo Central e todos aqueles do CentrO-SUl possam refl et 1 r me 1 hor _ sobre as mi no..;
rias regionais, sobre a nossa
diminuta
população
da
Amazônia:

Não vamos levar a teoria
mandato a estremas absurdos e nos tornarmos escravos das resoluções de
maiorias. Seria a restauração da força bruta. numa
forma mais virulenta. Para
que os direitos das minorias sejam respeitados, é
preciso qUe a maioria:· tolere e respeite suas opiniões

_do

e açõe~=-".

11
• 0d-ever da maioria é
providenc1ar para que as
minorias possam se manifestar da manei~a apropriada e
não
fiquem
expostas
a
insultos."

1
Governo do povo , pe 1 o
'O
povo e para o povo não pode
ser conduzido pelo abrftrio
de um homem, po~ maior que
ele seja~~~

É -esta a situação a que fomos
relegados· na Amazônia: à nossa
r-evelia, decidem sobre os nossos destinos, e "C:fizem·o- que é
melho_r para nós a partir da
vontade alienígena.

Não podemos continu"ar sendo
tratados· desta_ maneira, porque
só então a desobediência civil
será capaz de dar para nós,
que vivemos .na Amazônia, um
mfnimo de ~espeitabilidade sobre o que_ é me1 hor para nós e
para a nossa gente. A desobediência civil é um direito intrfnseco de um cidadão; ele
não pode renunciar a esse direito sem deixar de ser homem.
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desobediência

civil

nunca é acompanhada pela
anarquia. A desobediência
criminosa pode
levar
à
anarquia. Todos os Estados
reprimem a
desobediência
criminosa pela força. Um

Estado perece, se assim não
agir. mas reprimir a desobediência c i vi 1 é tentar
aprisionar a consciência. 11
E esta nossa consciência de

amazônidas, essa nossa consciência de que precisamos participar das decisões do nosso
destino,
dentro
do regime
democrático em que vivemos, é
o que nos dá essa força para
fazer, aqui, um repúdio vQemente ao que _vem ocorrendo sobre a questão ambiental, sobre
essa submissão do Governo da
República aós anseios internacionais, desprezando, relegando ao ostracismo a nossa gente
amazõnida.

Por
issq, Sr. Presidente,
srs. senadores, nesta hor~ em
que estão decidindo sobre b
nosso destino, eu não poderia,
mesmo no apagar das luzes desta sessão, deixar de ~egistrar
o meu protesto e o protesto da
gente da minha terra, o protesto de Rondônia, porque qu_e_-_
remos ~ue o Governo estabele~a
uma politica amb_iental séria--:racional, e não apenas qUe se
promovam essas medidas repressivas, como vem ocorrendo, hoje,
por
parte dos ófQãos
responáveis
pelo
meio
ambiente. Não é possfvel essa
políticp repressiva de. p~ender
colono que derrubava a arvore
para plantar o pé de milho-,- de
feijão ou para p1antar arroz.
ou, então. dos ·guardas que
prendem o menino que aprisiona
o passarinho.
Queremos que os pássaros voem
1 i ves, mas queremos,
sobretudo, que essa liberdade de decidir .o nosso destino nos seja
outorgada, como nos confere a
Constituição. porque não podemos renuncia~ a um mínimo de
~esponsabilidade
que
temos
para definir o que é melhOr
para nós. para os brasileiros
e para os amazôn1das. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) - Com a palavra o nob~e
Senador Nabor 0únior.
O SR. NABOR .JÚNIOR ( PMDB AC.
Pronuncia
o
seguinte
discurso.)
Sr. P~eSidente,
s~s. Senadores, no dia de
ontem, as autoridades governamentats impuséram à NaÇão novo
aumento ~ara os combustíveis.
Ao ano i tecer, as emissoras de·
rádio e televisão divulgaram,
para todos os quadrantes do
País, a nova decisão do Governo em reajustar o preço dos
combustfveis na~- média de 9%,
sendo este o seQundo aumento

m

concedido em menos de 30-dias.

O aumento anterior, no- montante de aproximadamente 29%, foi
decretado
no
dia
8
de
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essa empresa, e não pagam. Do
mesmo modo, as companhias distribuido~as
e~tão
devendo à
Petrobrás -3 bflhões e 630 milhões
de
dólares, segundo
consta de citado documento.

novembro. segundo argumentação
dos técnicos ~esponsáveis pela
condução da polftica e~onômica
dO GOverno, o aumento de 29%
Isso nos faz conclui~ que o
no preço dos combustíveis in- Gov_erno está sacri fi cant:lo cada
fluenciou consideravelmente na vez mais o consumidor para ~o
m9à1 ção da fnf 1 aç:ão do mês c;le de~
compensar
o
naonovembro, que, segundo o IBGE, ~ecebimento
desses créditos
alcançou quase 17%, mas que a Que não estão sendo honraôos
Pipe, da Universidade de São pelas distribuidoras. nem pePaulo, aferiu em perto de 19%. las empresas estatais do próprio Governo.
Há poucOs momentos, o Senador
Jutahy Magalhães, em seu proDe modo qúe, Sr. Presidente,
nunciamento,-- demost~ou gue o neste pouco tem~o que me resta
Governo dispõe de vá~ios lndi- já que V. Ex fo1 muito geces para me-di r a i n'f1 ação men- neroso com os oradorês ~ue me
sal e aríüà.l, ma_s sempre se ba- antecederam e me restaram apesei~ pelo menor.
nas poucos mfnutos desta ses_são -, quero dizer que estra"En-·fão, -quero basear-me também nho esse procedi menta do Go"por esses índices pa~a trazer verno, por·que o aumento do
ao conhecimento. da Casa alguns preço dos combustíveis, como
dedos que levantei dos jornais disse_a própria Ministra Zél_ie:
que circularam hoje comentando CardosO de_-Mello, e o Sena.cto_r_
o aumento dos combustíveis de- Jutahy Maga 1 hães _mostrou __ aqui,
há pouco tempo, -foi
Uma das
c~e-~.p.d~ ontem pe:__l o governo.
razões que contribUíram para a
Qo _iníCio da administração alta taxa da
inflação
de
Co1_1or c~,:té ãQora, os combustí- novembro. Pois é reconhecido
veis
foram
reajustados em que o alto custo dos combu:;;t-r243,35%. No período de Janeiro veis
incide consideravelmente
a, _ d~zembro de_ste ar:o.__eles já sobre os . PT:"_e-ços de ser v i ços e
t1veram
um - aumento
de utilidades, principalmente so1;224,56%. Nesse mesmo perío- bre os transportes de massa e
do, o IPC cresceu 1 • 1 09,76%. de mercado~ias, sobre os proPor conseguinte, os combustí- dutos ·--_a r i ment í c i os e outros
veis tiveram um aumento real bens quEf a_ popu 1 ação consome-.
de 1cro gentes percentuais no
besejo, pois,
lavar-· aqLfi o
mesmo f?~~í_odc, acima do I.PC.
meu protesto por essa medida
causa estranheza, Sr. Pres.i- do Governo, sobretudo levando.dente, é o fato de os . jornais se em_ conta que os preços ' do
qUe d1vulgam hoje a nova tabe-~ pet~ól eo no - mercado--; nternala de preço dos combustíveis cional estão caindo, enquanto
também trazerem a noticia de internamente sobem, o· que é
que, _no mercado i nternaci ona 1 , uma
sftuação
inteiramente
o preço do barril do petróleo inju~.t.i.fit::a_da .. _.(~u..i ~o ~-e~_!).
caiu de 2.9, 76 -pa·ra ·25; 40 dó 1 ares, em Nova Iorque, e, em
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Londres. onde chegou ·a- US$ 34 Sousa) - ·Concedo .~ pa 1 avra ao
no pico da crise, ontem recuou nob~_e Senador_ ·uoão_ Ca 1 mom.
para US$ 25.
·
O SR . .JOÃO CALMON (PMOB - ES.
TOdavia, ã argumentação que o .Pronuncia
o
seguinte
Govel"'no _oferece para j ust i_f i- discur"so.)
sr. ?_residente,
câ't"' a __ ·a 1 ta no preço dos com- Srs ~ s-e-nadoreS,- ti vemos a obUstfveis é~-eXatamente a ele-· portunidade de participar. nos
vação do preÇo do produto no últimos dias, de dois imporme_rcado 1 nternaci o na 1 , devi do tantes encont~os sobre· a educação brasileil"a_. O ·prifnefro
à cr1se no Golfo Pérsico ..
foi ·o Sem i nár-; o - do Programa
Ontem, Sr. Presidente, tive das Nações Unidas para o Deoportunidade de participar da senvolvimento, ~sobre o tema
l"'eunião da CP! que investiga a "Pl anej amento d_e Recursos Hucrise da Petrobrás, e, durante manos para os Anos Noventa- e
aquela reunião, o Relator da Sé cu l_o ~XXI", o segundo foi o
Comissão, Senador 0osé Fogaça-, "Encontro sobf"e Qua 1 i Oade- da
apresentou seu relatório, te- Educação~~", prornovido pela Cocendo uma série de considera- ordenação de Planej_amento Seções para juStificar a crise~ torial do Mintstério da Educaque
essa
empresa
está ç_ão, pela· Secreta-ria de Ciênenfrentando.
cia e TecnoloQia da Presidência da Repúbll~ ~pelo Escrin cou constatado que as em- tório Regional de EduCação
presas gove~namen~ais que ad- para
a_
América
Latina
qui rem· petróleo da ~etrobrás - (Orealc/Unescô). Os ·talentos
como a Eletrobrãs, a Eletro- reunidos em ambas as oportunino~te e ou~raS - estão com dédades perm1tiram dissipar nubitos elevadfssimos
perante vens d~ dúvidas sobre as ten-
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brasilei- expansãO educacional, sobretura. além de apontar novos ho- do no nfvel fundamental, aliar i zonte·s ou re'for~ar a certeza ·da
ao
seu
melhoramento
s9br~ a-1 gumas rotas adi ante de
qualitativo.
nos.
Destacou-se também a discuso evento do Programa das Na- são da proposta de adotar p~
ções Unidas para o Desenvolvi- drões mfnimos de oportunidades
mento teve por objetivo ava- educacionais, isto é, a formuliar profícuo projeto desen- lação de um sistema pelo qual
volvido no Brasil por quase foram progressivamente ~sse~u
duas décadas, em especial com radas a cada esco.l a fundamencondiç_ões
mfnimas
o Ipea, correspondendo à apli- tal _ as
cação de milhões de dólares em neCessárias ao rendimento dos
pesquisas. assistência técnica Seus. a-i UnoS, --de modo a reduzir
e formaçãc e aperfeiçoamento as graves disparidades que ade pessoal. Tendo feito exten- cometem a educação brasileira,
sa e cuidadosa avaliação, o em pa~ticular entr~ os meios
PNUD conv1dou várias pessoas, urbano e rural e entre as dientre as quais honrosamente ferentes regiões do Pais. Para
fomos inclufdos, para discutir chegar até lá,
tais padrões,
os documentos. Como conclusão, conforme assinalado, devem lediversas propostas foram apre- var em conta o texto constitusentadas, em especial as de cional, considerando particudar prosseguimento a um novo larmente, as disposições sobre
projeto. adequado aos tempos a valorização dos profissiocorrentes, e de contemplar no- nais da educação, com seleção
vos atares, como o Congresso por concurso_ público e Piso
Nacional, os estados, os muni- salarial_.
cfpios e
organizações
não
governamentais. Devemos co~~
Também foi -apresentada pelo
si gnar aqu 1 , a 1 i ás_, a_ reCente
participação do PNRD, ao lado Orealc, órgao da Unesco para a
da Unesco e do .I pea,
na promo- Amér i_ c a Lati na.
proposta de
ção. do simpósio _11 0 Desafio da medição da ~ualidade de educa-.
Escola Básica:
Qualidade
e ção __ bási_ca.- com o objetivo de
Eqüidade 11 ,
realizado pela Co- criar sistemas nacionais de
missão de Educação desta casa. monitoramento_ da qual idade da
educação,..
.A
referi da
No que se refere à educação proposição
merece cuidadoso
em particular, o seminário do estudo,. uma vez que as aff rmaPNDU reiterou a preocupação ções sobre qualidade no ensino
com o ensino_ fundamenta 1 e com fundamental
brasileiro_ têm
o processo de descentralização base escassa. Neste ãmb i to_,
administrativa estatuf_do __ pela destacam-se os resultados de
nova Cons t 1 tu i ção -. A .1 ém de ..de- uma pesquisa· sobre rendi mente
linear um papel claro· de -lide- escolar, solicitada pelo MEC e
rança para o MEC, a adminis- executa_da pela Fundação _Carlos
tração
pública
precisa Chàgas. com recursos destinapreocupar-se _ com a capacidade dos à avaliação do sistema etécni_ca, tanto nos
estados ducacional brasileiro, conforquanto nos municfpios. Em es- me emenda por n6s i ncl u ida no
pecial com relação a e_stes úl- Orçamento de 1989. -_
timos, advert-iu-se que vários
estados estão buscando municiEm suma, ficou claro que a
palizar _o ensino fundamenta 1 . qualidade não é só .um problema
No entanto, é-necessário cau- da
escola, mas de toda a
tela para que as novas atri- sociedade. Como -não estamos
buições não cheguem antes das sozinhos
no
-mundo,
·ao
condições técnicas e financei- contrário, vivemos uma interras necessárias para exercê- dependênc i·a cada vez ma i ar, as
condições de subeducação da
las.
população
bra~ileira
exigem
Por ·seu lado, ·o Encontro so- prio-ridade para a universal ização
do
ens
i
no
fundame.nta
1,
bre Qualidade da Educação anaImpOemlisou diferentes dimensões do antes que seja tarde~
complexo conceito de _qual ida- ae aç5es que elevem a eqü1dade
de, assim como meios e .recur- e per-mi tem ava1 i_ar op res1,.J1 tasos para ava 1 i ação. Dent're as d_os, de___ modo comparativo com
inúmeras contribuições de vul- o~tros_países.
to, foi ~econhecido o esgotaNão é dema' is 1 embrarmos que,
mento da aplicação de métodos
simplificadores do trabalho em do monitoramento permanente e
nossa economia, que .hão têm pr_ogress 1 vo da qua 1 i da de da
exigido elevado conteúdo edu- edUcação, deve ser associada,
cacional dos trabalhadores. A como seu_ fundamento, uma avamudança tecnológica fatalmente liação ampla da educação brachegará, independente da nossa sileira, como~ que temos prevontade, de tal modo que os conizado há do1s _anos. Além do
efeitos excludentes serão in- seu inestimável .valor técnico~
tensos na medida em que houver ela poderá ter, se bem condugrande contingente de pessoas zida, o indispensável impacto
subeducadas, como temos_ hoje político de deSpertar a consno País. lmpõe-se, portanto, a ciência de governantes e godências da educaçãO
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vernados_ Pl:lr~ a sabedorJ a
provérbio chinês:

do

"Mais v a 1 e ensina r a 1 guém
a pescar do que dar-lhe um
peixe."
~ra
o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

O SR.

PRESIDENTE (Pompeu de

Sousa) - Concedo a palavra ao
nobre Senacror Ne_y_ Maranhão.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.

Pronuncia
o
seguinte
discurso.)
sr. Pr_esidente,
Srs Senadores, nos primeiros
dias do seu governo, o Presidente Fernando' Collor de Mello
criou uma comissão para traçar
diretrizes e dar sugestões com
a finalidade de ver_ificaro
que a ciênCia e a teCnologiá
poderão contribuir para o desenvolvimento do Norde.:ste.
Esta comissão, criada pelo
Decreto n~ 99.234, de 3 de
maio do corrente ano, foi coordenada
pelos
Secretáriçs
José Goldemberg, Egberto Baptjsta e Pedro Paulo, tendo a
mesma ouvido técnicos, cientistas, pesquisadores da região e convidados de outros
estados, "visando ao emprego
de conhecimentos científicos e
tecnológicos para a definição
e viabil_ ização de uma nova _estratégica de desenvolvimento
para a região".
A cOmisSão ideiÍtificou c1.nco
dfficUJdades na execução dOS
projetos de desenvolvimento do
Nordeste. os quais passo a expor resumidamente:
1 - os projetas são de grande
dimensão espacial,
incompatfveis com os diferentes ecossistemas existentes e com os
recursos disponiveis.

2 - existente descontinuidade
na execução dos mesmos;

3 -há u~ excessiva valorização da atividade-meio, em
detrimento_ da _atividade-_fim;

4
há insuficiência de·recursos;
_5_- existe uma ~xcessiva centralização do planejamento_ e
da execução ·dos projetes. -_

A comissão, também, reconheço
o muito que foi feito pela sudene e pelo Banco.do Nordeste
pelo desenvolvimento r~gional.
Estes resultados começam _pelo
atual conhecimento do Nordeste, dos mecanismos de transferências de ·re~ursos da região,
do seu clima. dos diversos ecossiStemaS, das potenC-ialidades industriais; das potencialidades hfdricas, dos seus recursos minerais etc.
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Além cesse cOnhecimento da
realidade regional, obteve•se
um extraordinário desenvolvi-

mento da região, devido a ação

da Sudene.
No período -~sso
1988 a res;ião cresceu ma-1 s do
que
o Pa 1_s como um todo, per-

mitindo
que
a
renda per
capita regional
passasse do

40,1% da médida Nacional para
53,2% e a sua taxa média de

crescimento

anual

fosse

de

6,6% enquanto que a do Brasil
crescia somente a 6,2%.
_

Graças a essa atuação da sudene, o Nordeste hoje tem um

produto interno de 52 bilhões
de dólares (dólares cte 1980)
suQerior a todos os países da
América Latina, com exceção do
México, Venezuela e Argent1na.
Convém

sa 1 i entar

extraordinário impulso

no

i rri

.

o

obtldo

semi árido, pelos pólos de
~ação·. com destaque -para a-

~egiao
Juazeiro-Petrolina Santa Maria da Boa Vista e na
rnodern i zação da sua i -rídús t r i â--.
pri_ncipalmente para a petroquímica, o metal-~iderúrg1co e
a de confecções.

Entretanto. especialmente na
área das pesquisas cientfficas
e tecnológicas, resumidamente,
foram as seguintes recomendações propostas pela comissão:
Mel"horar o Sistema de
do clim~, a
fim de prever as condições
climáticas com antecedência
de 15 di a.s e das pesqu i s_as
regionais sobre ·o cl_ima., de
modo. a ~n.tender me 1 hor os
mecanismos que influem · riêis
condições
atmosfé~icas
regionais. Nesse sentido, a
comissão recomenda q_ue_ se
inc~emente a rede básica de
observações na superfície e
no ar superior, principalmente esta últi_ma.z. quase
inexistente na regiao.
. 1 -

monitorament~

2 - Recursos H f dr 1c os;

Existem

no

nordeste

100.000 açudes que armazenam 70 bilhões de metros·

cúbicos d'água, sendo que
60% deste vo-lume está 1_oca1 i zado na . bacia do ·-·São·
Frahcisco e .. a maior parte,
destina-se a· geração de energia e1étri_ca.

É preciso utilizar esse
manancial armazenado dandolhe múltiplas aplicações,
como o consumo humano, o
consumo anumal, o uso industrial, a geração de energia, a irr-igação, a fiscicultura e o lazer.
Um dos pontos que merece
destaque, nas conclusões do
documento, é o da prevenção
da salinização nas áreas
irrigadas.

Fi na 1mente,
a c·omi ssão
preconiza üm melhor estudo
para o aproveitamento das
reserv·as subterrâneas, por
meio
da-- perfuração
de
poços.

s -

Agro~ecuãria;

O documento recomenda que
as -áreas ·desfavoráveis a
agropecuária,
em virtude
das cond·i ções do so 1 o· _ou da
falta de recursos híd~i-cos,
dev~m--ser-destinadas apreservação da fauna e da flora nativa, evitando a erosão
,e a evaporação , d·as
águas pluViais.
Nas que se encon·trarn degradadas pela erosão, mas
possuem condições de recup~re:ção, -q~ve ser i ncrementada
-a
silvicultura,
---ut·i-1 izando-se espécies nat fvas que J:fossam ser exp 1 oradas raciona 1 ment·e, - comtl
1 inha,
estacas. · rnadêira
para construção e frutos ou
ração para alimentação humana e animal.
Nas_
regiões- favoráveis
deve ser i ncrenien-tàdá a:- i r·- r1gação e nas_ outras a agr_i cultura d_e sequeiro, a
qual precisa ser mafs bem
pesquisada pe 1 os téc_n i c.o..s
locais.
4 - Meio

Ambiente;

Neste ponto, . a comissão
~nama a atenção- para o desmatamento do agreste e __ do
sertão, que hoje está_reduZ'fndo o ã _ 30% do "original.
Este desmatamen-to do sem i_árido tem af.etado a qua 1 iáade· dos so-lOs. acelerada a
erosão e provocado_ o ·ass·oreatnento- dos rios._ Assim,
~_preco-niza ·uma intensiva política de ref1orestamenf6do sem i-árido e, com menor
intensidade,
da
mata·
at-1 ânt i ca.

5 - Indústria;
A comissão chama a atenyão para O fat.ó de que. nas
ultimas
três décadas, o
cresciment-o do. seta~ industrial
nordestino foi superio~ ao bt"asileiro, -·tornouse o setor_dinâmico regiana 1 , eSfá -co-1 o'Cândo mais da
metade da sua produção no~
mercados do sul e do exte_....:_
rior,.~aumentou a sua produ-tcividade e -promoveu
uma
maior participação da rej;ião _no _PI_~___n~c~o~al_.
Fi na 1 mente-, recom-enda i ncentivos para a ciêht:.ia e a
tecnologia que possam ter
aplicações
na
indústria
locar.
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Enel"'g'ia;

o·

estüdo chama a -ãtenÇãCI
para o fato de que num prazo de_ 10 anos, ca_so seja_m
mantidos os atuais cronogrãmas dás obras em execu. ção da Chesf e a Eel etronorte, se esgotarão os recursos
--energéticos
do
Nordeste.
Assim, preconiza
a 1 nvest i gação de -fon-tes
alternativas. como a energia eó-1 ica. sola~.- flOrest-as e_nérgéticas. _e1;c.

7 --sensoriamente Remeto
e Cartografia;
Constata

o- atraso da reinform_ações
car_tográ_ficas e reComencfa a
complementação e atualiza:..
ção cartogrâfica nas escalas
que
vão
_desde
gião

1:1

em

.ooo.ooo, a

1 :s.ooo.

8 ..;..--Recur.Sos -Mine_ra1s;

A- comiss_ão.constatou Que
a co-ntrjbuíção do- Nordeste
para o produto minera 1 bra_si1eiro- ~---significativa,
ficando·· em torrid de· 24%.
constatou,
também, . qu·e a
impórtação de produtos minera rs ·corresponde a ~45% do
cuS.to. tota1 das importações
bras i 1 e i r~fS -e qUe ·a No~dE;l_s:_-_
te tem grande- potencial de
produção, dos minerais que
mais
contribuem para as
nossas importações (cobre,
chumbo.__ - _ 'mo11bdê-nio.
__ potássio e enxof~e t~
-túis i m, a comissão recomendou o mape-amento geol óg1co-e o desenvolvimento de
- um programa · de prospecção
_mipe!~_ál_

9 ·

ria

r~g·;·ão.

Infra~estrutura

Tecnolog_ia;
Parece-me -c:iue este

Ciência e

de

Toi
alto traba, ho- da comfSsão,
constando - o pouco caso da
União para o desenvo1virnen-- tq--científ1co e . tecnológico
régional, apesar das ilhas
de excelências existentes
no Nordes-te, como o departamento de fíSica da Univers idade de Pern-ambuco, o
departament-o de e1 etrôni ca
da Universidade de Cartipina
Grçú"'ft;ie, o de engenharia mecânica dc·-ceará, _o de -quimica fundament-al de Pe·rnambuco e ·o grupo de pesquisa
de
Energia
Eólica
de
PernambuGo.

O departamento -de físiCa·da
UFPe possui 30 pesquisadores
com PHD no exterior, publica
uma média de 70
trabalhos
científicos por ano, em -revrs ...
tas científicas mundiais, e é
considera do o de ma 1_or pub 1 icação per .captta dO eras i 1.

Est~...tratamento 1tfjusto tem
destinado 70% do Fundo Nacio-

representante da Secretaria da
Ciência e Tecnologia.

x:tstentes, e dá outras
dências, tendo_.

Ciência e Tecnolo~ia ao sudeste e Sul. enquanto que o Nordeste recebe apenas 8% dos recursos, apesar de contar com
16%
dos
pesquisadores
brasileiros.

Era o ~ue tinha a dizer, Sr.
Presidente. (Muito bem!)

PARECER-. sob n»- 359, de 1990,
da Comissão __ _

- que a sugestão da comissão seja imediatamente concretizada,
criando-se o fundo
para o
desenvolvimento
da
ciência e . da tecnologia do
Nordeste, dando-se o aporte
orçamentário anual de 50 milhões de dólares;

O SR. · PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) -Nada mais havendo que
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a
ordinária de segunda-feira a
seguinte.

nal

de

Desenvolvimento

em

provi-

O SR. PRESIDENCE (Pompeu de
-de constituição. ~ustiça e
Sousa) Na presente sessão Cidadania. favoravel, nos terterminou o prazo para apresen- mos
de
su~stitutivo
que
tação de emendas ao Projeto de oferece~Desse modo, a comissão sugere Lei da Câmara dos Deputados n~
-3a criação de um fundo de ~1ên 86, -de 1989, de inicfativa do
Públ fco Federal,
cia e tecnologia do Nordeste Ministério
com_ recursos anuais de 50 mi- que "cria a
Procuradoria RePROJETO DE LEI DO DF
lhóes de dólares, o qual seria gionãl do Trabalho da 17~ ReN• 32. DE 1990
gerido pela Sudene,
sem que gião da Justiça do Trabalho, e
Discussão, em turno único, do
pudesse gastar mais de 5% com dá outras providências".
as atividades-meio.
Projeto de Lei do DF, n~ 32.
Ao projeto não- foram ofereci- de 1990, de iniciativa do Go~
vernador _do Distrito Federal,
Sr. Presidente, Srs. Senado- das emendas.
res, _congratulo-me com a coque remi te cr_édi to do lmposto
missão pelo excelente documenA rrlatéria será
inc1U'Ída na Predial e Territorial Urbano,
to publicado, o qual resultou ordem do Dia, oportunamente.
no Distrito Federal, relativo
de um exaustivo trabalho de
a imóvel de propriedade de
pesguisa de dados, de catalo-_ O SR. PRESIDENTE (Pompeu de componente
da
Força
gaçao da bibliografia existen- Sousa") - O nobre Senador: Mar- Expedicionária Brasileira. e
te e dos depoimentos de inúme- cos Macief encanifnhou à Mesa dá outras-providências, tendo
ros
técnicos e cientistas. proposição que, regimentalmenPARECER
FAVORÁVEL, sob n~
tudo conclufdo no reduzido pe- te, deve ser 1ida na hora do
Expedi erite. ·
rfodo de 60 dfáS;
3~0, da Comissão
cfo -[fi-Str-1 to Feideral.A ·matéria- terá curSO n-a sesComo
contribuição Pessoal.
s'ugiro as seguintes medidas:
são ordinária seguinte.

ORDEM DO DIA
II - que s~ja criada a Comis.:. 1 são de Ciência e Tecnologia do
Nordeste, subordinada à SudeOFÍCIO NQ S/55, DE 1990
ne, com a participação de um
representante do Banco do Nor(Em r9-gime de- urQênci-a, nos
deste, de um representante da
O--termos do art. 336, c
Secretaria de Ciência e Tecno1 og i a, de um __ r-epresentante dos
do Regimento Interno)
governos estaduais, de um reOfíCio
n~ siss
de 1990 (n~.
presentante das universidades
e de um representante da comu- 515/90 na origem). relativo a
nidade cientifica regional, a proposta para qu~-- seja autor 1qual· se encarregaria da gestão zado o Governo do Estado de
deste fundo; Minas
Gerais
a
emitir
8.982.516.993 (oito bilhões,
I I I - que sejam pr_ivilegiadas novecentos
e oitenta e dois
as implantaç5es_de
indústrias m1lh5es, quinhentos_ e dezasde ponta da região, notadamen- seis mil, novecentos e noventa
te as_ que utilizem recursos do e três) Letras Financeiras do
BNDES e do Banco do Brasil;
Tesouro
daquele
estado
(dependendo de parecer da Co--~
de
Assuntos
IV ~ que--~~- ab_ram 1i nhas de mi_ssão
crédito, com juros compatf- Econômi_cos) .
veis, para o flnanciamento. de
-2
projetos de irri_gação_ e ,de reservação hfdrica na região,
PROJETO DE LEI DO SENADO
permitindo que a iniciativa
privada
participe mais dos
N• 256. DE 1989
COMPLEMENTAR
proj e tos de i._ r r 1gação no sem 1ártdo;·
-Discussão. em turno único, do
V
que os órgãOs de desen- Projeto de Lei do Senado n~
volvimento e as universidades 256_, de 1989- Complementar,
regionais recebam recursos de de iniciativa da Comissão Dimodo a concluir os projetes de retora, que disp6e sobre a deenergia eólica e de energia cíaração de nulidade dos atos
solar em desenvolvimento na que tenhl:l,m _por _o_bjeto a ocuparegião;
ção. c dominio e a posse das
terras indígenas, ou a exploVI - que o COnselho de Desen- ração das riquezas do so1o,
volvimento da Sudene tenha um dos rios e dos lagos nelas e-

-

4-

PROJETO DE LEI DO DF
N~

56, DE 1990

Discurso, em turno único, do
Projeto de Lei do DF n~ 56, de
1990,
de inlc-i_ativa do Governador_ do Distrito Federal, que
altera a composição do Conselho de Transporte Público Co·1et1vo do Distrito Federal,
tendo.
PARECER

FAVORÁVEL,

sob

n$

371, de 1990, da Comiss-ão

-do Distrito Federal.
- 5-

MATÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA
Lei do.Senado n~
de autOria do
Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre os serviços notariais e de registro.
Projeto

de

369. de ·1989,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de
Sousa) Está encerrada
a
sessão.
~< Lev_anta~-se

13 horas e

.a sessão às
10 mfnuto_s~)

ATO DO PRESIDENTE
. NO 253, DE 1990

o Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência
regimental a regulamentar, e
de conformidade com a delegação de competência que lhe foi
outorgada ~elo Ato da Comissão
Diretora n~ 2, de 1973.
Resolve designar o servidor
GERSON MARTINS DE REZENQE. Amalista Legislativo, Area de

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io ill

Sábado 8
Processo
3~.

Legislativo,

Classe

Padrão I, do Quadro Perma-

nente do Senãdõ-Federal, para
responder pelo expediente da

Subse·cretari a de Admi n1 stração

de Compras, Contratações e Alienações. no impedimento do
titular.

Senado Federal, 6 de dezembro

de

1990.

carneiro

7

.

Senador Nelson

Presidente.

-

-

ATAS DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERA~
9• REUNIÃO.
EM 22 DE MAIO DE 1990
Às

onze horas do dia vinte e

dois de maio de mil novecentos
e noventa ~- s~la de Reuniões
da Comissão, Ala Senãdor Alexandre
cia do

Costa, sob a PresidênSenhor Senador Mauro

Benevides e com a presença dás

Senhores Senadores Ronaldo Aragão,
Francisco Rollemberg,
I rapuan Costa Júnior,_ Pompeu
de Sousa, Lourival Baptista,

...J<>ão Calmon,- Cid Sabóia de
Carvalho, Aureo Mel lo; Chagas
Rodrigues, Hugo Napoleão, Maurício Corrêa e o Deputado Augusto Carvalho, reúne~se a Coniissão do Distrito- Feideral.
Deixam de comparecer por motivo
ju_sti ficado os Senhores
Senadores: Aluízio · -Bezerra,
Mareio Lacerda, Meira Filho,
Nabor ...Júnior, Odacir SOares,
Edison Lobão, João Lobo, José
Paul o 81 so·1 , Mauro
Borges,
·car<los De'Carli·, João Castelo
e Ney Maranhão. Havendo número
regimental o senhor Presidente, Mauro Benevides. declara
aberta a sessão, dispensando a
leitura da Ata anterior que é
dada como aprovada e convida a
professora Malva
de
Jesus
Queira~
Oliveira para. prestar
depoimento reLativo a postergação do pagamento da parcela
de 54% concedida aos professores da Rede Oficial de Ensino,
pela Justiça
do
Traba1ho.
Terminada a ·exposição da F=>rofessora Malva, é concedida a
palavra
aos
seguintes
Senadores: Pompeu de Sousa,
João ·calmon e Ronaldo Aragão.
Ap6s as i nterpel aç5es, o Sélil:fdor Maurício Correa suqere que
a Comissão faça um of1cio ao
Ministério da Economia-solicitando a liberação da verOa
para que termine o impasse entre o Governo do Distrito- Federal e professores. Consultado o Plenário da Comissão, a
referida sugestão é aprovada.
A seguir o Senhor Presidente,
agradece
a
presença
da
Secretária de Educação e passa
ao item 2 que trata do requerimento do Deputado Augusto de
Carvalho, sOlicitando a criação de uma subcomissão para
examinar a situação da saúde
Pública no Distrito Federal. O

Senhor Presidente designe os
Senhores -senadores
Lourival
Bept i sta_.
Renal do Aragão e
FranciscO Rol-lemberQ para compor esta suPcomissao. Prosseguindo, é examinado o item 3,
relativo a Mensagem n~ 31 de
1989-DF. Do Senhor Governador
do -oistrito Federal. encaminhando ao Senado Fedéra 1 • os
Balanços da Administração 01-ret~ e o
Balanço ConsOlidado
do Distrito Federal, documentos -que integram -as Cõn~as anuais do Governo do Distrito
Federal, correspondentes
ao
exercício d~ 1988". O Relator,
Senador
Lourival
Baptista,
profere seu parecer favorável
ao Projeto na forma da Resolu-~ão
que apresenta e o Senador
Maurfcio Corrêa apresenta seu
voto em sepa~ado contrário ao
proieto. Apôs discusSão e votaçao, é aprovado o parecer do
Senador Lourival Bapt-ista. o
item 4 relativo ao Projeto de
Lei do Distrito Federal n 2 1
-aE:f 'f989
ê adiado a pedido do
l"'~lator.
Senador
Hugo
Nàpoleão. ?assa-se então ao
1tem 5, Projeto de2 lei do Dis- tF-1 to
Federal h . 30 de 1989
que ''Autoriza o Gover·no do
Distrito
Federal a a·lienar
Bens imóveis": O Relator Se'ria~dor
Chagas Rodrigues, profere
seu_perec~r _Pela pre~udic1a1i
-dàêé-~da matéria. Apos discus·s~ó e votação;---- é
ãprovado o
Pãfecer. O item 6 é adiado por
determinação do
Senhor
Preside'iite. -oarido continuidade
a -sessão, é examinado o item
7, referente· ao -Projeto de Lei
do Distrito Federal n 2 2 de
1989 que "Estabelece diretrizes~ critérios e conteúdo
mfnimo para elaboração do Plano
Diretor do Distrito Federal,
fixa competêncfa da Câmara Leg1slat-iva·_do Distrito Federal,
parã -·soa 8;:lroVãção e dá outras
prov_idências~·. _o Retator,
Senador
Francisco Rollemberg,
·pr-ofere- seu parecer- favorável
ao pro_Jeto por constitucional
_e juridlco, com as E~endas supressivãS de n~s 2, 4 e 5 e
-contrário ãs Emendas de n~s 1,
~.
6, 7 e B. Após discussão e
votação é aprovado o parecer
do relator. A seguir passa-se
ao exame do 1tetn 8, ProjetO Qe
Lei do Distrito- Federal n.Q. 24,
de 1990 que "Autoriza a desafetação de dominio de bem de
uso comum dO povo, situado no
Setor -de Indústria e Abastecimento~
Região Administrativa
--do
Guará
RAX Distrito
Federal". o Senador Lourival
Baptista adota o parecer anterior, favorável ao projeto por
'éoi':\Sti tuciona1
e
jurídico.
Após discussão e votação.- é
aprovado o parecer. Finalizàndo, é examinado o ·;tem 9 relativo ao At")teprojeto de Let_do
Distrito Federal que "Dispõe
sobre a criação de Quadro Pessoal da Câmara Legislativa do
Distrito Federal e determina
outras providências 11 • O Rélã-
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tor Senador Maurlclo Co~rêa,
pr-ofere seu parecer · f'aVof"ável
a tramitação. Após discussão e
votação o parecer é aproVado
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, determ1 nando
que
as
no'tas
·taqui-gráficas Sejam anexadas a
esta ata lavrada por mtm, Antônio Carlos Pereira Fonseca,
secretário da Comissão, que
após 1 ida e aprovada será ass-sinada pelo Senhor Presidente.
12A REUNIÃO
EM 26 DE JUNHO DE 1990:
Às dez horas do dia vinte e
s-e; s de jUnho de mi 1 novecentos ê noventa, na Sala de reuniões da Comissão, Ala senador
Alexandre ·Costa, sob a Presidência -do Sehatror Mauro Senavides e com a presériÇa dos·senhores _Senadores: úoão Ca nnon-,
Chagas
Rodrigues, Francisco
~ollemberg,
_Maurício Corrêa,
Pompeu de .Sousa, Lourival Baptista, AureO Me110, Edis-ot'r Lobão, Aluizio BeZerrã Cid Sabóia de Carvalho, AntÔnio Luiz
Maya e. Afonso Ar i nos, reúne-.:;.-se
a
Comissão
do
Distritc
FE!defa'l . -- Deixam de c·c;~mpãrece;r
por -·motivo j us"t i f' i cado o_s Senhores senadores: -rr·âpüãt'f -costa 0únior, Mareio
Lacerda,
Meira Filho. Nabor Júnior, Rona-ldo Aragão, - Odacir ·s.oares,
úóão Lobo, Almir Gabriel, _Mauro Borges, Càrlos De'car1i,
0oão Castelo e.Ney_Maranhão.
Abrindo a ·sesSão, ·o-' S'enhor
Presidente disPensa a íe'ítüra
dia Ata -ant-e r' fo-r ·que é- da·aa
como aprovada e informa o recebinlento~dq_ offcio
_nll. ~ _3'?/_90
da Seplan, enviando- -cop-{a do
relatório res·uro_i_do2 da execução
orçamentária do 2 bimest~e de
1990 do
Governo_ do Q1strito
Federal. Invertendo â"páUfa. o
Senhor PreS1 dênte · ctil oca- em
exame o item 3, Projeto de Lei
do Distrito Federal n.Q. 34 de
1990, que "Desafeta área pública_ e autoriza pe_rmuta".
o
parecer é redistrtbUfdo eo' Senador João Calmon que adota o
parecer anterior favorável ao
projeto por -consti tuci Ona1 - e
jurfdico. Após discussão e votação,
- é
aPr-ovado ' por
unanimidade. · o-senador Maurfc1o Corrêa, ·aproVe:ita a OPOr ..
tuni.dade
parà · encãmi nhâr à
Prestdéfici a, reque·r 1menta- para
que -o Presidente da SHIS, Dr.
Nelson Tadeu F11_i_ppelli, pres ..
te depoimento à esta Comissão,
a respeito da distribuição de
1 otes, CaSas e· apartamentos no
período de outubro de 1988 a
· junho de 1990. O Senhor Presi~
dente, ·após acó 1 her o reqUer·imanto do Senador Mauricio Corrêa. conVida o MagníficO Reitor da Universidade de Brasf11a, PrOf'essor Aritônici Ibaàe:z
-para que fnicie o depoimento à
respeito do Ensino Superior e
a
atua:ção da Uni ver si dede ·de
Brasfl ia em relação aó.-DistriT
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to-Federal. Antes do inicio do
depoimento o Senador Mauro Benevides passa a Presidência ao
Senador Pompeu de Sousa. O Senador Afonso Arinos solicitan-

do a_palavra, manifesta o

seu

profundo reconhecimento pelo
título. que a UnS lhe conferiu
e congratula-se como o Magnffico Reitor. Os Senadores Mauricio COrrêa. e Antônio Luiz
Maya, usando a palavra enaltecem a capacidade do Professor
Antônio Ibaàez.
Iniciando a

explanação, o Professor Ibaàez

discorre sobre o património
atual e os serviços prestados
pela UniversidaQe de Brasflia
e·1nforma aos Senhores Senadores que o Governo Federal pretende efetuar um corte de 30%
de servidores e de custo da

UnE, o que inviabilizaré grande parte dos serviços executados por aquela instituição. Ao
final do relato, o Magnifico
Reitor entrega a secretaria da
Comissão os documentos comproba t6r i os
do se.u depo i menta
para que fiquem como registro.
os. Senadores ~oão Ca 1 mon e
F6ancisco
Rollemberg
tecem
considerações à respeito do
que foi relatado, o mesmo acontecendo com o Senador Pompeu de Sousa qUe transferindo
a Presidência ao Senador Francisco Rollemberg, profere indagações ao Magnifico Reitor.
AQ final das argüições o Senador Francisco Rollemberg reto~na a Presidência ao Senador
Pompeu de Sousa que agradece e
parabeni.za o. Pr-ofessor Antônio
Ibaàez pela brilhante exposição e informa aos Senhores senadores que os itens restantes
da pauta ficam adiadas encerrando assim a sessão. Nada
mais havendo a tratar, eu, Antônio Carlos Pare. i r"a Fonseca,
lavro a presente ata, que após
lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente, que
determina
que
as
notas
taquigráficas _sejam anexadas à
esta ata.
13• REUNIÃO,

EM 29 DE UUNHO DE 1990
Às nove horas e trfnta minutos do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e·noventay na Sala de reuniões da Comissão, Ala Sena.dor Alexandr-e
Costa, sob a Presidência do
Senadbr Mauro BeneviQes, ~ com
a
presença
dos
.Se_nhores
senadores: Loi,Jrival Baptista-,
Ronaldo Aragão, N~bor Júnior,
Jarbas Passarinho, Mauro Borges, Francisco Rollemberg,
Ed1son Lobão, Meira Filho, Pompeu de Sousa, Ronan Tito, João
Cal.mon, Humberto Lucena, Maurício . Corrêa, Olavo
Pires,
Mareio Lacerda, Chagas RodriQUes, Ney Maranhão, João Lobo
e Aluízio Bezerra, reúne-se a
Comfssão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer por mat·;vo _justificado os
Senhores
SenUàOrSS :. l.ureo Me 1 1 o • I ra-

. . . ~~:.A~r.~· 91~·.:..·*~w· ;z,::.,:..,.. ~...
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puan Costa Júnior, Odacir Soa- ser
convocada
a
qualquer
res,
Almir Gabriel, Carlos momer,-to_. _Nada mais havendo a
De'Carli e Uoão Castelo. o Se- .tratar, o Senhor Pres i dent~
nhor , .eresidente, abrindo a encerra a sessão. determinando
sessão, dispensa a leitura da que as notas taquigráficas seAta anterior que é dada como jam anexadas à esta ata, laaprovada e _informa que a pre- vrada por mim, Antônio CarloS
sente reunião extraordinária, Pereira Fonseca, e que após
tem por finalidade examinar os 1 i da e aprovada será ass·i nada
nomes dos Doutores Wanderley pelo Senhor Presidente.
Vallin da Silva e Marco Auré4
liO Martins Araújo, para os
0
cargos de Governador e ViceEM 25 6~ oÔf~~~~ DE 1990
Governador do Distrito Federa 1 .-···respectivamente, conforme
Às dezasseis horas e trinta
Mensagens nR-s 151 e 152 de minutos do dia vinte e cinco
1990, do Senhor Presidente da de outubro de mil novecentos e
República. O Presidente, Sena- noventa, na sala de reuniões
dor Mauro Benevides. convida da Comissão, Ala Senador Aleprimeiramente o Dr. Wanderley xandre Costa, so.b a PresidênVa111n da Silva para que seja cia do Senhor Senador Mauro
sabatinado pelos membros da Benevides e com a presença dos
·Comissão. o próprio Presidente Senhores Senadores Francisco
inicia as interpelações, no Rollemberg,
Antônio
Alves
que é seguido pelo Senador Queiroz. Me1ra Filho, Cid SaMauro Borges. Não havendo mais b6ia de Carvalho, Chagas Ronenhuma 1ndagayão a ser feita, drigues, Pompeu de Sousa, Odao Senhor Prestdente c.o1oca em cir Soares, Maurfcio Corrêa,
votação secreta o nome do Dr. Pompeu de Sousa, Aureo Mello,
Wanderley Va11in da Silva para Nabor Júnior, Mareio Lacerda,
o cargo de Governador do Dis- Lourival .Baptista, Ronaldo Atrito Federal. Antes de ser r"agão, João Lobo, Ney Maraniniciada a votação, o. Senador. hão. Alufzio Bezerra e Almir
Pompeu de Sousa se retira da Gabriel_, reúne-se a Comissão
sala de reuniões. Após a vota- do Distrito Federal. Deixam de
ção o Senhor Presidente infor- comparecer por mottvo justif.ima que o r"esultado foi
de 14 cado os Senhores Senadores E(quatorze) votos favoráveis e dison.Lobão, Gilberto Miranda
1 (uma) abstenção. Prosseguin- e
João Castelo. O Senhor Predo, é convidado o Dr. Marco sidente abre a sessão dispenAurélio Martins Araújo para sando a leitura da Ata anteser sabatinado pela Comissão. r i ar que. é dada como ap.rovada
O Senador Maurfcio Corrêa le- e saúda os Deputados Distrivanta uma questão de crdem so- tais. presentes, fazendo votos
bre
.a
r"ealização
desta qLI'e o.s .mesmos encontrem nesta
reunião. o Senhor Presidente, ComissãO, o suporte neceSsário
Senador Mauro Benevides, ape- para
o
exercício de seus
sar de não concordar com a mandatos. Prosseguindo inicia
questão de ordem
levantada a apreciação das partes do
coloca-a em votacão para os Projeto de Lei do Distrito Femembros da Comissão. Ap6s a der"a 1
_n.Q. 51, de 1990 que
votação, é chancelada a deci- "Est.ima a receita e fixa .a
são do Presidente. O Senador despesa do Distrito ·Federal
Maurfcio Corrêa informa qu.e pãra o exercfcio financeirO de
irá apresentar . recurso
em _:1.$91''.
Item 1.1 - Gabin~te do
l?lená.rio. -Dando infcio a saba- Gpverna,dor
e
ProcUrÇtdo.r .i a
tina o Dr. Marco Aurélio é Geral, Relator: Seriador Nabõr
argüido
pelos
membros
da Júnior. Parecer: Pela aprovaComissão. Ao final das inter- ção na .forma apresentada_ pelo
pelações, o Senador Maurfc1o E~ecut1vo Local, com as emenCorrêa
1 nforma
que
se das nR-s_ 2, 3. e 9, nos termos
ausentará da sala de reuniões da Emenda do Relator nR- 1 .
-e não votará, o mesmo aconte- Aprovado. I tem 1.. 2 - Secretacendo com o Senador Pompeu de ria de Comunicação
Sociàl.
Sousa. O Senhor Presidente .Co- Relator:
Cid
SaQóia
.de
loca em votação.secreta a in- Carvalho. Parecer: Pela aprodicação do Dr. Mar·co Aurélio vação
na for"ma apresentada
Martins para o cargo de Vice- ·pelo
Executivo
· Local.
Governador
do
Di str·i to Aprovado.
Item 1 .3 --SecretaFederal. Ao final ·da Votação e ria de Planejé.nien·to .. ·Relator:
apuração, o Senhor _Presidente Senador
Maurfcio
Corrêa.
1 nforma
o
resu 1 tado:
14 Parecer:
Pela aprovação
na
(Quatorze) votos favoráveis e forma apresentada pelo Execu1
(uma) abstenção. o Senador tivo Local e contrário à emenMauro Benevides cumprimenta o da apresentada. Aprovado. Item
Dr. Wanderley _Vallim e o Dr. 1.4
Secretaria
de
Marco Aurélio.M3rtins pela a- Administração. Re.lator: Sena·provação nesta Comissã~.e a- dor Antônio Alves
Queiroz.
proveitando a
oportunidade, Parecer:
_Pela aprovação na
reitera o apelo .do Presidente forma apresentada pelo Execud.o Senado, S.enadQr Ne 1son Car- . tivo lOcal. Aprovado. lt"em 1.5
neiro, para que os Senhores - Secretaria da Fazenda ·e Re.senadores permaneçam nesta Ca- serva
de
contingência.
Sa, porque a Comi ssã_o poderá Relator:
Senador
Louriva1
<
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Parecer: Pela apro-

1.18

Secretaria

do

Meio Am-

vação na forma
apresentada biente, Ciência e Tecnologia pelo
Executivo
Local
e SEMATEC. Relator: Senador Alcontrário
a
emenda mir Gabriel. Parecer: Pela aapresentada.
Aprovado. Item provação na forma apresentada
1.6 - __ Secretaria de Educação. pelo Executivo Local, com as
Relator:
Senador Pompeu de Emendas n-l2.s 11 , 13, · 14 e 15.
Sousa. Parecer: Pela aprovação A~rovado. Prosseguindo o Sena forma apresentada pelo Exe- nhor Presidente informa que o
cutivo Local.

1.7

Aprovado.

Item

-Secretaria de Cultura e

Esporte. Relator: Senador

Au-

n~

Se-

reo Mello. Parecer: Pela aprovação na forma
apresentada
pelo Executivo Local, com a
Emenda n~ 12 e Emenda n~ 1 de
Relator e contrário à Emenda
10. Aprovado.

cretaria

de

Parecer:

Item 1 .8

Saúde.

Senador Francisco

Pela

Relator:

Rollemberg.

aprovação

na

forma apresentada pelo Executivo Local,
com a emenda do
Relator. Aprovado. Item 1.9
Secretaria de Desenvolvimento
Socia1. Relator Senador Chagas
Rodrigues. Parecer: Pela aprovação na forma
apresentada
pelo Executivo Local.
com a
alteração proposta pela Emenda
r,~
1 de Relator e _contrário a
emenda
n~
5
apresentada.
Aprovado. Item 1 .10 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Relator:
Senador
Mauro
Benevides. Parecer pela aprovação
na forma apresentada
pelo
Executivo
Local.
Aprovado . . I tem 1 . 11 - Secretat-i a de Tr-ansportes.
Relato r:Senador
Ronaldo
Aragão.
Parecer:
Pela aprovação
na
forma apresentada pelo Executivo Local. Aprovado.
1.12
Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo. Relator: Senador ~oão Lobo. Parecer: Pela
aprovação na forma )apresentada
pelo
Executivo
Local.
Aprovado. Item 1.13- Secre~a
ria de Trabalho. Relator: SenadQr· Marc;:io Lacerda. Parecer:
Pela aprovação na forma apresentada pelo Executivo Local.
Aprovado. Item 1 .14 -Secretaria de Agricultura e Produção.
Relator:
Senador' Meira Filho.
Parecer: Pela aprovação
na
forma apresentada pelo Executivo Loca 1 . Apro\l'ado.
!.tem
1~15- Secretaria de Segurança
Pública. Colocada em discussao
a matéria,
é Jevantada a inconst i tu c i o na 11 da de de u_ma das
emendas. A Comissão delibera
para que o_ Senador Mau~o Senavides,
Relato~ do parecer geral entre em entendimento com
~
Senador Ney Maranhão. Rela~
ter da Secretaria de Segurança
Públ 'ica.
para
sanar
o
problema. Item 1.16- Tribunal
de Contas do_Oistrito Federal.
Relator:
Senador
Aluízio
Bezerra. Par~cer: Pela aprovação na forma apresentada pelo
Executivo
Local.
Aprovado.
ltem 1.17- Receita ·e Texto da
Lei.
Relator:
Senador Mauro
Borges. Parecer: Pela aprovação na forma apresentada pelo
Executivo Local. com as alte-rações contidas na emenda nQ 1
do relator.
Aprovado.
Item

item 2, rel.ativo ao Projeto de
Lei
do Senado Fede~al nQ i55,
de 1_990 que "Estima a receita
e _fixa a despesa do Estado do
Amapé para o exercício financeiro de 1991 11 , fica adiado.
Finalizando é examinado o Pr-ojeto de Lei do Senado n~ 169,
de_ 1990, noo Senhor Governador
do Estado de Roraima, submetendo à apreciação do Senado
Federal,
o Projeto de Lei
O_rçamentária do EStado de Roraima, para o exercício. financeiro de 1991 " .. _ o Relator, Senador Odaci r Soares P:f'ofere
seu parecer favorável ao projeto
por
constitucional e
jurídico. Após discussão e votação.
é
aprovado
porunanimidade. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor'Presidente
encerra a sessão, lavrando-eu,
Carlos_
Guilherme
Fonseca,
seçretário da- Comissão, a presente Ata, que após lida e aProvada será assinada pelo Senhot,Presfdente.
19a REUNIÃO,
EM 6 DE NOVEMBRO DE 1990

Às onze horas do dia seis de
n_ovembr-o de mil
novecentos e
noventa na sala de reuniões da
Comissão, Ala. S.enador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador- Mauro Senevides e
com a presença do Senhores Senadores Pompeu de Sousa, Leurival
Baptista,
Aureo Mel lo,
Francisco Ro11emberg, Ney Maranhão; Maurício Corrêa. Odacir Soares, Antônio
Alves,
Chagas Rodrigues e Nabor Wúnior, ~eúne-se a Comissão do
Distrito Federal.
Deixam de
comparecer por mot·1 yo j ust i f fcado os Senhores Senadores A-'
lufzio Bezerra. Mareio Lacerda,
Meira filho, Ronaldo Ara~
gão, Edison Lobão, João Lobo,
A1 mi r Gabri e1,
Mauro s"orges,
Carlos
De'Carli
e
Woão
cas te 1 o. o Senhor Pres·i det"lte
abre a sessão dispensando_ a
leitura da .ata da reunião an'"'
ter1or que é dada como aprovada e em seguida passa a examinar o item 1 da pauta relativo
ao Projeto de Lei do senado_
Federal n.l:l. i55/90 que 11 estima
a receita e fixa a despesa do
Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1991'1 • O-Se.-..
nhor Presidente convida o Senador Lourival Baptista a groférir o seu parecer favoráve1ao Projeto com as Emendas nAs
1 e 2 do Relator. Na disCussãoda matéria o Senhor Presidente
esclarece .:ue o Relator, Senador Lourival Saptista, preocu ....
pado em elaborar um perfeito

Dezembro de 1990
..

-· ~. '

.

7947

relatório,
viajou ao ·Amapá
juntamente com um ·assessor
desta casa, ohde participOu de
várias reuniões com os técnicos daquele Governo. exaurindo
desta forma, todas as dúvidas
sobre o pleito. colocado em
vOtação é o mesmo aprOVadõ por
unan1midade;
Prosseguindo o
Seriho~ Presidente informa
qUe
com a salda da·reuniãó de um
dos mémbros, o quo~um para· a
aprovação
dos demais ·itens
fica ·prejudicado, _·sendo o exame dos mesrnos trans-rerido pât-a
a próxima reUnião. o- ·senadQt
Pompeu de Sousa usando a pala~
vra,
sUgere -qca~ e Cómi Ssão
deixe de apreciar as matérias
pendentes, enviandO-as: Como
sugeStão,
ã
fu~Ura
Câma~a
Legislativa. o Presidente informa que irá prÇ)ceaer um re.;.
vantamento de todas· as matériaS péhden·tes,
para -_que· '_na
próx 1ma reun-ião, · a Comissão
decida quais devam ser encam~
nhadas·
à
futura
Câmara
LegislatiVa. Nada mais havendo
a tratar. o Senhor~--preSidente
encêrr-a a seSsão, 1 avrandci eu.
Carlos Gui lhe~me _ For)~eca; · -â
presente ata que apos --1 i da- e
aprovada s·erá assinada pelo
Senhor Pres i dent·e.
·
20• REUNIÃO,
EM 13 DE NOVEMBRO DE

1~99

À_s onze horas .do di a treze _de
noVembro de m"i 1 . novec_entos e
noven-ta, - na -- S"Bl a de reuniões
da Com 1 ssão, a 1a· 'Senador-- -A 1 exandre Costa, sob a Presidência do Senador Mauro Bene!>\ifde's
e com a presença dos Senhore·s
Senadores Alm1r Gabriel, Meira
Filho. Aureo- Me'1lo, Mauríció
Corrêa, Antônio Alves, .Francisco Rollemberg, Odac1r $oares.L Nabor Jún1_or, ·Rona1do Aragao,
Pompeu de Sousa e LourivaT Baptista, reúné.;Se ·a ComiSsão .do Di str·; to Federal .
Deixam de comparecer por mót."i"vo j ust i fi caOo b"s senhores -se.:.
nadares A1uíz1o Bezerra. - Màf'"'"
cio
Lacerda,
Ed1son Lobão,
João Lq_bo,
Chas;jãs Rodr i gu~s,
Mauro Bo_rges,· Carlos De'"Car1i,
João castelo e Ney Maranh~o. o
Senhor Presidente abre a sessão dispensanQo a
leitura da
ata da reunião anterior QVe é
dada como aprovada e invertendo a pauta, passa a Presidência ao Senad9r Meira Filho
):lara que possa 'relatar o· Projeto de Lei do Dis1;rito fede.;;
ral
nQ 51 de 1990 que 11 EstHna
a receita e fixa a despesa do
Distrito -Federar par-á o exe·rcfcio finance'fr-6-de
i991".
Após - ·a leitura do- parecer
favorável ao projeto com as
alterações decorrentes dáS Emendas de nAs 3, 6,
11, 12,
13, i4, 15 e das emendas n~s 1
a 17'de relator é co1ocado em
discussão t;! votação,.· sendo a.;..
provado por unanimidade. Retornando a Presidênc1a, o Senador MaUro Senevides._ InClUÍ
exta pau~a o Projeto- de Reso-
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lução nQ 54 de '1sso. que estabelece normas para a posse aos
Deputados Distritais eleitos a
3 de outubro de 1990, regula a
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encerra a sessão, lavrando eu,
Antônio .Carlos Pereira Fonseca,
secretário
ad hac , a
presente ata. que após lida e
eleição da Mesa da Câmara Le-- aprovada
será assinada pelo
gislativa e a solenidade de Senhor Presidente.

posse do Governador_ e
V_i_ceGovernador do Distrito_Fede--

ral, eleitos na mesma data, e
dá outras providênc1as". o Senador Maurício Corrêa profere
o parecer favorável a matéria
por constltucional e jurídico
n~s

1 a 10.

matéria e o

Proj~to

com

as Emendas de

que

esta

Após discussão e votação é aprovado por unanimidade.
Em
seguida o- Senhor Presidente
informa que será feito um requerimento de urgência para
de Resolução _n.2 61
de 1990,
sejam apre_c_i a dos o ma 1 s breve

possível devido a importância
destas duas matérias. Continuando a Presidência comunica

que o Senador Pompeu de Sousa,
em reunião anterior, solicitou
que se verificassem as materi as pendentes_ para que a Comissão
possa
tomar
providências.
Estas matérias
p_oderiam ser examinadas pela
Comissão do Distrito Federal
ou enviadas à Câmara Legislativa do DF como forma
de
sugestão.
O ~enhor Presidente
pede então,
que os Senhores
Senadores indiquem na próxima
reunião quais as matérias que

;;~~~s~~~:~~aga~~a~~~isM;~~~~

cio Corrêa usando a palavra,
sugere que o Projeto de lei do
Distrito Federal
n~
54,
de
1990, que "Cria a OuvidoriaGeral do Distrito Federal, dotada de autonomia técnica e
vinculada à Câmara Legislativa
do Distrito Federal, com a final idade de fiscalizar e controlar os atos da Administração Pública Dire~a. Indireta
ou Fundacional do Poder Executivo
do Distr-ito Federal",
seja votado por esta Comissão,
como forma de ú_l ti ma contribuição a esta capital. os Se-.
nadores. Me ira Fi 1 ho e Aureo
Me11o, cOncordam com-a solicitaç3o
do
Senador Mauríclo
Corrêa.
Havendo concordância
dos membros da Comissão o Se-nhor Presiden.te redistribui o_
parecer ao Senador Antônio Alves Queiroz que adota o parecer
anterior,
favorável
ao
proj_eto por cOn_§_t 1 tuci ona l e
jurídico. _ N~o havendo discussão, é proced·f_da a votação nominal
resultando na a~rovação
por nove vot_os favoráveis e
duas abstenções. Finalizando o
Senhor Presidente 1nforma que
os outros itens da pauta ficam
adiados e esclarece que o Líder do PMDB, considerando os
excelentes serviços prestados
à esta Comissão pelos Senadores Aure_o Me 1 1 o e Me i r a Fi 1 ho,
resolveu que_ os mesmos continuarão servindo a este órgão,
apesar de não pertencerem mais
ao partido. Nada mais havendo
a tratar, o S_enhor Presidente

-- ----

--~--

m

Sâbado 8

o
relat-or Senador Maurício
Corrêa apresenta seu parecer
contrário à tramitação. Colo-cado em discussão e votação é
o
mesmo
aprovado
por
unanimidade. Projeto de Lei do
Distrito Federal n~ 37 de 1990
21• REUNIÃO,
que "autoriza o Poder ExecutiEM 20 DE NOVEMBRO DE 1990
vo do Distrito rederal a conceder isenção do Imposto sobre
Às dez horas do dia vinte de o~erações- relativas à circulanovembro de mil
novecentos e çao de mer-cadorias na aquisinove-nta- na sala de reuniões da ção de automóveis e dá outras
C_omissão, Ala Senador Alexan- providências. o Relator, Senadre costa,
sob a Presidência dor João Lobo profe~e seu pado Senador Mauro Benevides e recer favorável ao p~ojet~ por
com a presença dos Senhores constitucional_ e juridi_co. Co_""'
Senadores,
Antônio Alves de 1 oca do em vot-ação nomi nê:!l , voQueiroz,
-Pompeu
de Sousa, tam favoravelmente-- os seguinFrancisco Rol1emberg, Maurício tes Senadores:
Francisco RolCorrêa,
Me ira Fi lho.
Oziel lemberg,
António Alves, Metra
Carneiro,
Uutahy
Magalhães, Fi lho_, Odacir Soares,
Pompeu
Odacir Soares,
João Calmon, de Sousa, Cid Sabóia de CarvaCid Sabóia de Carvalho, Louri- lho, João Calmon. Jut-ahy MagaVã 1
!3apt i sta e João Lobo, lhães
e
Oziel
Carneiro.
reúne-se a Comissão do Distri- Abstêm-se--de votar o aUtor - âa
to Federal. Deixam de compare- matéria, senador Mauricio Corcer por motivo just-ificado~. os rêa e .o Senhor Presidente, SeSenhores
Senadores,
A1uízio nador Mauro Benevides. Dando
Bezerra, Aure_o Mello,
Mareio continuidade aos trabalhos,
o
Lacerda, Nabor Júnior. Ronaldo Senhor Presidente informa que
Aragão,
Edison Lobão.
Almir de conformidade com a decisão
Gabriel,
Chagas
Rodrigues, adotada na última reunião, ·a
Mauro Borges, Carlos De'Car1i, Presidência da ComisSão
trá
João Castelo e Ney Maranhão. consultar os Senadores presenDando início aos trabalhos o tes·, sobre a questão ap-resenSenhor Presidente diseensa a tada pe 1 o Senador P·ompeu de
leitura da ata da reuniao an- Sousa, para que as matérias
terior
que
é
dada
como pendentes na Comissão, sejam
aprovada. Prosseguindo passa- encaminhadas, ·como sugestão, à
se a apreciaç~o das seguintes Câmara Legislativa do Distrito
proposições:
Projeto de lei Federal. Após relacionar todas
do Distrito Federal nA 56, de as matérias pendentes, o se1990, que "Altera a composição nhor-Presidente procede a condo Conselho_de Transporte Pú- sulta a cada um dos Senadores
blic.o coletivo do
Distrito presentes •. e no fi na 1 informa
Federal".
o relator, Senador que as seguintes matérias seFrancisco Rollemberg, apresen- rão encaminhadas à futura Câta- parecer favorável ao proje- mara Legislativa: Projetes de
to
por
c·onstitucional
e Lei do Distrito Federa1
n~s
jurídico. Colo_cado em discus- 1/89.
2/89.
49/89.
53/89.
são e votação, é o mesmo apro- 58/89, .60/89,
68/89, 25/90,
vado por unani mi da de. Projeto· 35/90, 42/90, 44/90 e 52/90. o
de Lei do Distrito Federal
n~
anteprojeto de Lei do Distr.ito
23 de 1990, que "Dispõe _s_obre Federa 1 que "_C r f a, em caráter
a participação popular no-pro- permanente, no efetivo.da Pocesso_ legislativo do DF"-. o lícia Militar do DF, o BataSenador Louriva1 Baptista, re- lhão da Pol feia de Trânsito",
lator da matéria, emite pare- e o- anteprojeto de lef çto Discer pelo
sobrestamento
do trito Feder.al que "Dispõe sopr:ojeto·. Colocado em discussão bre a criação da Escola Técnie-_ votação, é o parecer aprova- ca Regional da Ceilândia- Redo por unanimidade. Projeto de gião Administrativa IIIn. O
Lei do Distrito Federal_n~ 32 PLS 198/83 e os PRS 21/87 e
de 1990, que uRemite crédito 46/89. Prosseguindo a reunião.
do Imposto-Predial e ·Territo- faz uso da palavra o Senador
rial
Urbano·do O_tstrito Fede- Jutahy Magalhães,
informando
ral, relativo a tm6vel de pro- que chegou ao seu conhecimento
priedade_ de componente da.Fo~ que o GDF estava cobrando 2%
ça Ex~edicionária Brasileira e nas transações dos_ imóveis que
dá outras providências". ore- estão -sendo vendidos no DF,
lator, Senador Maurfc1o Corrêa sem
uma
regulamentação
profere. parecer favorável
a orçamentária
para aplicação
matéria por constitucional e desses recursos. Na discussão
jurídico. Colocado em discus- da matéria, usam da palavra os
são e votação é o mesmo apro- Senadores Pompeu de
Sousa,
vad6 por unanimidade. Antepro- Maurf c1 o corr'éa--, Odac1 r Soares
to-jeto de Lei do Distrito Fede- e-Cid Sabói.e. da carvalho,
ral que "Profbe em todo o Ots-~ dos concot"dando que existindo
tr i to Federa 1 , o uso a c_omer-- uma arrecadação de imposto,
cta11zação e a distribuição do deve existir uma rubrica relaMetanol como forma de combus- tiva a despesa. o Senhor Pretível
~ara veículos automotosidente esclarece que, apesar
ras e dá outras providências". da intervenção de vários Sena-

Sábado 8
do~es,

Dezembro de 1:r..
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a Comissão do Distrito

Federa 1
irá
so 1 i c i ta r · ao
Secretário da Fazenda, Dr. 0-

zires Monteiro, maiores informações sobre a aplicação des-

ses recursos arrecadados sob a

rubrica
de
transmissão
intervivos. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente
encerra a sessão, lavrando eu,
Carlos Guilherme Fonseca, a
presente ata, que após lida e
aprovada,
será assinada pelo
Senhor Presidente.
COMISSÃO PA~LAMENTAR
DE INQUÉRITO

De inquérito destinada a
examinar os critérios, as
possfveis irregularidades e
os efeitos sóc1o-econômicos
da dispensa e colocação em
disponibilidade de servidores, da extinção de cargos
e empregos,
repartições,
autarquias e empresas, no
âmbito da administração pública da União, dtreta, in-

direta e fundacional.

e.t. REUNIÃO,

-

REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO
DE 1990
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ção Nacional dos servidores
Públicos- Civis do Brasil.

mundo Nonato Ferreira da cruz,
Presidente cta Confederatrão Na·ci"onal d~s SerVidores P~bl icei
Após a qualificação e o_ jur-a- para, -em primeiro lugar, S. S
mento, de acordo com o dispos- prestar o juramento.
to no C6di go -de Processo Penal, o Senhor Raimundo Nonato
O
SR~
RAIMUNDO NONATO
cruz em sua explanação enfati- 11 Juro, sob palavra de honra,
za o fato dâs demissões reali- dizer a verdade do que souber
zadas ·pelo Governo, no âmbito e do que me for perguntãdo-n
da Administração Pública Federal;
não ter dimensionado o
O ·SR. PRESIDENTE (Maur)c~o
lado humano dos funcionários Corrêa) - Qüêira-; por favc.Qemitidos.
Diz, que em sua o- dizer o seu nome por inteir~ pinião. a reforma administrativa deveria ser precedida de
O SR. RAIMUNDO NONATO- Raiamplos estudos preliminares, mundo Nonato Ferreira da cruz.
bem como debates nos sindicatos, associações civis,
mili- -o SR. PRESIDENTE (Maurício
tares e,
principalmente, no Corrêa) --sua idade?
Congresso Nacional.
O SR. RAIMUNDO NONATO- Tehho
No período das interpelações 54 anos.
usam da palavra os Senadores
Pompeu de Sousa e Mansueto de
O SR.
PRES_IOENTE (Maurício
Lavor, Relator da Comissão.
Corrêa)- Estado civil?Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião e,. para
constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos santos,
Assistente da Comissão, lavrei a
presente Ata que. lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá a publicação,
juntamente com o apanhamento
taquigráfico
dos
debates.
-

Aos vinte e um dias do mês de
novembro do ano de mil
novecentos e noventa, ·às dez horas
e. quinze ffiinutos, na Sala de
senador Mauricio ~orrêa, PreReuniões n~ 2,
Ala Senãdor sidente.
-- - Nilo Coelho, Senado 'Federal,
presentes os Senhores SenadoDAA~õ~~S~Ã~T~A~tA~~N~~~NI~f
res Pompeu de Sousa, Wi 1 son
Martins, Mansueto de Lavor e
INQUÉRITO DEõTINAOA A EXAMaurfcio Corréa,
reúne-se a
~~f~:~sDJR~~&&f:k~5~o:~ ~og~
Comissão Parlamentar de InqUérito, criada atraVés do RequeEFEITOS SDCIO-ECONOMIÇ_OS DA
rimento-n~ 176, de 1990, com a
"DISPENSAE COLOCAÇAO EM
fi na 1 1 dade de "Examina r
os
DISPONIBILIDADE OE SERVIDOcritérios, as possfveis irre-RES. DA EXTINÇÃO DE CA8GOS
gularidades
e
os
efeitos
E EMPREGOS.
REPARTIÇOES.
-AUTARQUIAS" E -EMPRESAS. NO
sócio-económicos da dispensa e
ÃI>JBITO -DA
ADMINISTRAÇÃO
colocação em disponibilidade
de servidores, da extinção-de
PUBLICA DA UNIÃO, OIRETA,
cargos e empregos, reparti-INDIRETA E FUNDACIONAL, RE'
ções. autarquias e empresas.
ALIZAOA <M 21 DE NOVEMBRO
no âmbito da administração pú"DE 1990. AS 10 HORAS E '15
blica da União, díreta, indi;;.·
MINUTOS; DEPOIMENTO ao-sEreta e fundacional".
NHOR RAIMUNDO NONATO CRUZ,
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO
Deixam de comparecer, por mo~jg[9~~~ c~~Is 55R~k~~~f7
tivo justificado, .os Senhores
Senadores Cid Sabóia de C~rva
-QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA
AUTORIZAÇÃO . DO SENHOR PRElho, Luiz Viana Neto,
Aureo
Melld,
Jutahy Magalhães, LeuSIDENTE OfA COMISS~O. SENArival Baptista, Afonso Sancho,
DOR MAUR CIO CORREA.
Odacir Soares,
António Luiz
Presidente; Senador -Mauricio
Maya e João Menezes.
Corréa
Havendo
número regimental,
são abertos-os trabalhos pelo Vice-Presidente: Senador LouSenhor
Presidente,
Senador r"iVai RBaptista Mauricio Corrêa, que solicita,
nos termos regimentais, a dis- Relator~ Senador Mansueto de
pensa da leitura da Ata da Lavor
reunião anterior que, lO~o a(integre
do
apanhamento
pós, é dada como aprovada.
taquigráfico)
Prosseguindo, o Senhor PresiOente esclarece que a presente
O SR.
PRESIDENTE (Maurício
sessão destina-se ao 'depoimen- Corrêa) - Dando prosseguimento
to do Senhor Raimundo Nonato aos traba1ho~ desta CPI, gosCruz, Presidente da Confedera- taria de convidar o Sr. Rai-

o

SR.

Casadb:

o

SR.

Cor~~a)

SR"
o"
Maranhão.

RAIMUNDO

RAIMUNDO

SR .. RAIMUNDO

27.----- conjunto

Brasília.

-

PRESIDENTE (Maurício
Estado-de o r "i t;~em'?

O SR. PRESIDENTE
Corrêa) - Endereço?
O

NONA TO

-15,

NONA TO
(Mauricio
NONATO- QI
casa
5.

OC SR.
PRESIDENTE (Mauricio
Corrêa)- Profissão?
O SR. RA! MUNDO NÕNA TO -- "J6-r;;.
nalista e funciõnãrio público.

O SR. PRESIDENTE (Maurício
Corrêa)
Local onde exerce
essa ativ1dade?
O
SR:.
Bras11ia.

RAIMUNDO

NONATO" -

O SR. PRESIDENTE (Maurícío
Corrêa)-~ QUeira, por' gentileza, sentar-se.
- "V~
Exa está sendo convidado
para prestar o seu depoimento
que pode ser oral ou lidosobre a instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito. que trata de dispensas e
disponibilidades
efetuadas
pelo Governo Federal. Logo em
seguida, os Senadores formularão,
se
quiserem,
algumas
indagações.

Concedo a palavra a V. Ex 4
O SR. RAIMUNDO NONATO- Exm~
sr. PresiOehte deSta CPI,- Senador Maurfcio Corrêa, ExmA
Sr. Relator, Senador Mansueto
de Lavor, Srs. Senadores, demais pessoas presentes nesta
Comissão:
Em prime i r o . 1 ugar, gostar i a
de agradecer por ter sido con-
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Vidado a comparecer a esta
reunião e. de alg~a forma.

procurar contribuir para o an-

damento da mesma e a solução
que os Exm 2 s Srs. Senadores
buscam alcançar ao concluir os
trabalhos desta Comissão.

Evidentemente,
queria também
·pedir desculpas aos Srs. Senadores pela minha modesta coo-tribuição, tendo em vista que

a nossa Confederação se encontra em processo eleitoral e
vai
realizar o seu congresso

de 3 a 7 de dezembro na cidade

de Goiãnia. ~m face da organização Cesse congresso, não ~e
foi
possível trazer grandes
elementos que pudessem enriquecer

os Anais e as informa-

ções de que os

S~s.

Senadores

necessitam. De qualquer forma,
a Confederação procurou coligir algumas
informações, que
tentaremos aqui levar ao conhecimento de V.
ExAs neste
depoi_mento, a fim de .Qar a
nossa contribuição:

NinQuêm pode negar a óbvia
necessidade de ser implantada
no Brasil uma reforma administrativa, mas dentro da racionalidade e
não com experiências de reformas de cunhas eleitoreiros e oportunistas.
A reforma admi.nistrativa de
que necessita o País,.em nosso
modesto entendimento, deve ser
pautada~ ~C!e_nt.ro
do
espírito
democrático e do sopro de liberdade trazidos pela
nova
Constituição de 1988. Afinal,
cumpre eliminar o que há de
velho _e ultrapassado no serViço públ ico,-·preparando-o para
expressar a modernidade em que
o País deve,
i nexorave 1 mente,
ingressar.

No
limiar_ do sêcul'o __ XX!,
quando as conguistas cjentificas e tecnol.qgicas caracter i z~m o. estado anacrõnico·do século passado e início deste,
cumpre transformar o aparelho
estatal
em ativ1dade ág11, eficiente e
rápida,
realmente
voltado para servir ao público, a todos os cidadãos,
sem
deformar as relações sociais e
destruir as perspectivas de
vida dos que o servem.

É evidente que a disfunção
entre o gigantismo da máquina
admi.nistrati_va e as _reais necessidadeS do público no atendimento de suas demandas. inc1 usi ve já foi .1 nterpretada
sociologicamente,
a
respeito
do. excesso de órgãos e- empregos no ordenamento do serviço
público brasileiro, como resposta possível a então sociedade agrária, capaz de absorver a emergente mão-de-obra de
classe média urbana, na ausência de capacidade de fazê-lo
àquela incipiente industrialização do País.
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Daf ter ocorrido o buroc~a
tismo, istO é,
a
criação de
mecanismos voltados para atender muito mais as exigência_s
de novos empregos e, muito menos, para responder às carências réquerldas pela sociedade, atualmente, por ser esta
p_redomi nantemente
urbana,
ávida e consciente do que lhe
é indispensável. Nesse aspecto, o serviço público não pode
subsistir às pressões sociais,
conservando ainda as marcas e
características de uma época
ultrapassada.
No Brasil, a última renovação
importante no -~ervi ço púb11 co
se deu no_ Gover_no Vargas, por
força das exigências da sociedade surgidas no bojo da Revolução de 30. Com a criação do
Dase e, mais tarde, a promulgaçao da Lei n~ 1.711/52,
que
é
o Estatuto dos_ Funcionários
Públicos,
regulamentando
as
relações de trabalho entre o
Estado e os seus servtdores,
impôs-se_ o concurso público
como forma de provimento inicial
no cargo de carreira da
administração pública.

O objetivo desses instrumentos lega'is era centralizar o
contr_ole das contratações e
demissões, a admissão por concurso,
a ,dispensa por aposen-:
tadoria e disponibilidade,
as
demissões através de processos
administrativos e ou voluntariamente;
nã·o
figurava na
1.71-1/5:2 o contr.o1e das estat~is e da~_ ~undações.
Mais recentemente, com a _edt-.
ção do Decreto-Lei n~ :200/67,
houve uma tentativa - segundo
a ót i ca dos detento~es _do poder naquela época --de modernj zar o Estado._ E,sse DecretoLei de n~ .200 mud.ou os -princípios e filosofia estabelecidos
à- época da c r 1 ação . do .. Dasp, no
Governo-Getúlio Vargas. _4 admissão passou a ser _feita através de contratação de mãode-obra_
alocada a
empresas
especializadas.
Os
funcionários passaram a ser
regidos pela CLT,
inclusive
pelo
sistema
do leasing, através de~sas empresas,
com -salários mais al~
tos
:do __
.Que .
aqueles
funcionários da administração
direta, admitidos por concurso
e de carreira. As empresas estatais passaram a
ter total
independência para contratar
pelo régime da CLT,
ao sabor
das conveniências dos dirigentes daquela época.
Admitiu-se
também a contratação de pessoal ce1etista na administração
direta: perdeu a administração
o-controle do número de pessoal na administração direta,
·A Lei n~ 1.711 foi superada e
oão houve atualização jurídica
para regularizar a sltuação.
Só agora é que um novo estatu-
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to fot aprovado pelo congresso
Nacional, mas ainda não sancionado
pelo Presidente da
República. Apesar de todo o
trabalho do Congresso, do acordo das lideranças, de todos
os parlamentares que contribuíram para a elaboração desse
diploma
legal, e apesar, também, da promessa formal do senador,
Lfder do Governo, em
plenário, tem-se conhecimento
de que provavelmente o presidente teria alguns vetos a
essa lei, apesar do compromisso.formal do Senador Ney Maranhão,
que falava em nome do
Governo, e
garantia que não
haveria vetos.
Daí

para cá, os serviços vêm
com todos os
seus defeitos. corroídos pelo
atraso em relação aos avanços
da própria sociedade.
se -arrastando

A nossa confederação, em seus
congressos nacionais,
sempre
defendeu a edição de um novo
estatuto, unificando os dois
regimes jurídicos. o que culminou com esse trabalho exaustivo , do Congress.o Na c i ona 1 ,
com a edição do novo estatut-o.

o _ Governo, entretanto, principalmente o atual, nunca colaborou com as _entidades de
servidores púb1icos;-ou-outras
organizações da sociedade, no
sentido-de que Se permitisse
um acompanhamento do desenvolvimento da máquina administrativa federal,
principalmente
no setor de pessoa·l; quer di-·zer,
~m trabalho que as organizações da sociedade pudessem
acompanhar,
conhecer o __ número
real dos servidores, os órgêos
lotados,
os salários por prbfissão, etc. Tudo isso sempre
foi uma incógnita!._
É ,mais que ev1dente que não
podemos at~ibuir ao servidor
público as maZelas e vícios
estrutura is
do.
Próprio
serviço;- -Grande parte dos que
trabalham na admi ni st·ração estatal é dotada de indiscutível
competência profissional,
reconhecido o espírito público e
dedicação ao
_trabalho
que
desenvolve~ _É
lamentável que
essa parcela de servidores de
reconhecida competência esteja
deixando o serviço_ públ ice- atraída pela iniciativa privada, em -função dos baixíssimos
salários que a administração
pública paga aos seus técnicos. aos seus servidores. Terrível equívoco transferir para
o servidor a ruindade do próprio serviço. Não se deve desconhecer a existência de empregados pÚblicos preguiçosos,
desatentos.
indiferentes ao
destino da natureza e do serviço que executam. Mais ainda:
não se desconhece a presença
do servidor 11 fantasma", oriundo do apadrinhamento político
e que se serve do Estado em
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de peremptoriamente que, ao final
servidor Que existe no serviço desse ano, a máquina estatal
ap·en·as
_350
mi 1
e que reconhecemos - terá
ingressou no serviço público ·funcionários na administraçãO
pelo apadrinhamenLo- é fruto direta,
autarQuias
e
muito mais do apadrinhamento f~ndações. de gente que, inclusive, está
sendo
detentora
do
poder
Não temos dados estatísticos
atualmente.
do total das demissões e dispón1bilidades qUe ocOrreram ho
Não se deve desconhecer a serviço público, a não ser apresença
do
servidor quelas publicações através dos
Diários Oficiais, porque mui"fantasma" oriundo do apadrinhamento politico, que se ser- tas ãêssà:s demissões e dispove do Estado em vez de servi- nibilidades não chegaram a ser
l o,
mas
fazer
desse publicadas
nos Diários
funcionário
o· J:;trotõ-t 1po ·do Oficiais~ mas nos boletins inservidor público é cometér -om ternos. aos quais a gente nem
grande erro, constitui avai ia- Sempre tem- acesso. Não conheção carregada de má-fê, pre- cemos o número-de demitidos ou
concei tuosa.
subjetiva
e di_Sponiveis nas estatais. Hà
simplista.
i tíformac;:ões .
_de
·que
o
Secretário João·sahtana entreo .Governo Collor Blã.rdeoo uma QOU_ao P~esidente da República
reforma administrativa qUe to- um relatório sobre os cortes
mou,
inclusive, uma direção já realizados e a previsão das
completamente oposta
àquela demissões até-o final de 90. o
reforma preconizada quando da Governo informa 'que já enxugoU
criação do Dasp, ou mesmo ten- a máquina em tnais· de 60 mil
tativas de reforma feitas em servidores.
governos mais recentes como
segundo o próprió .. secretário
por exemplo, no Governo anterio~.
oue não passarãm dãs João Santana, a meta de 300
discussões
e
jamais fo~am mil demitidos, disponíveis e
implementadas. A edição -de apOsentados; hão foi
cumprida
primeiras medidas de reformas por falta de ~ecursos para paadministrativas neste Governo gar as indenizaç6es. Esta a~
alertou a Confederal dos Ser- firmãção está contida na ediS.
vidores Públicos do Brasi1 e ção-- .do- jornal F,Qlha ___ de
suas filiadas, sobre os arbí- Paulo, do dia 27'de ·abril de
trios nas demissões,
disponi- 19~9· à página A-6.·
bilidades e aposentadorias dos
servidores. O Governo não ace- -t ele, o Secretárib: quem aem · entrevista
ao
nava com um critério jus~o firma,
de
S.
para a reforma administrativa jornal 0- - Estado
no seta~ de pessoal e em di- Paulo, no dia 26' de setembr.o
versos
outros
setores
da de 1990, que a meta do Governo
máquina
administrativa.
Os é cor·tar efet i vamente 50% do
que seriam colocados em dispo- funcionalismo federal até o
nibilidade e os que seriam de- ~inal do mandato-mitidos dependiam, única e exclusivamente,
de
critérios
A extinção dos cargos comispessoais subjetivos de foro s i onado.s · de F AS -e ·o As não tem
intimo dos chfes, quando sabe- surti do os efei-tos esperados
mos que esse tipo de decisão é no conjunto- da redução das
arbitrário por excelãncia, é despesas. Nós temos-nôtfcia ae
um prática da ditadura! Nesse que o· Governo· alardeia, por
aspecto, nem a Constituição e><:emplo; que ext·inguiu cargos
em
determinado
foi respeitada: vários diri- de ao- DAS
gentes sindicais ~oram coloca- Ministério. PaíS bem~ O Gove~
nCf,
-para
cada
1
o
DAS
extintos.
dos em disponibilidade e alguns até demitidos, que estão cria 1 com o mesmo salário dos
lutando,
através
da
via 1 o; então o que houve· foi uma
judiciária,
para
ser.Biii diminuição da quantidade de
reintegrados.
servido~es, quando
não houve
nenhuma demissão no~total da
o Governo Collor, ao a~uncia~ despesa.
sua reforma, persegui a um ob.jetivo teórico na refo~ma adNesse .. aspecto a nossa Confeministrativa, ,que era a redu.:. dé~ação e todas as outras en~
ção drást 1 ca no nútnero de se"r·- tidades ·de servidores Públicos
vidores públicos, oara diminu- déféndem·que esses cargos de
i r os gastos em 1,75 bilhão de função de assessoramento supedólares até dezembro de 1990. riOr e direção e assessoramehto superior devam ser ocupados
As demissões, disponibilida- por· fUncionários de carreira.
des e aposentadorias, segundo recrutados dentro dos própriOs
o seu Secretário de Adminis- ministé~ios.
·
tração, devem continuar até o
'fi na 1 do Governo Co11 or. Pe 1 as
Segundo o Departamento de Addeclarações do Secretário João ministração de Serviço PúbliSantana,
o
enxugamento da co, a·. extinto DASP- e, nã:o
má~uina seria entre 300 a
400 temos dados atuais, aos quafs·
mt1 servidores. Ele declarou nós não conseguimos ter acesso
vez- de servi-lo. Esse tipo

púb 1 i co -
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-, são daáõ5 ~ornecidos p~lc
Governo
anterior,
pelo
Sec~etár1o
de
Administração
Elói t:of-~za ... O número de ·servidores Públ iCo_s na Administração Direta é de aproximadamente -144.822, regidos pela
Lei n.2. 1 .711/52; e 563.093,
regidos pela CLT na Administração bireta, autarquias e
Fundações, o que perfaz um to~
tal de 707.925. Esses dados
são de junho de 1989. Ainda em
1989,
o próprio Eló;-·coraza;·
que foi o último Secretário de
~dministração do Governo a~te~
rior,
forneceu um total de
servidores públicos no- mês dâ
setembro, que estaria em ~orno
de 833_.051, sendo que 69B.344
estariam' engl ObadõS --tlêritrO · 'do
que eles chamam SIPEC - Sistema tema do· Pessoa 1 C f vi 1 , e
fora
do
SIPEC
i 34.74 7
fUI")Cionários.
Nesta reforma, que eStá Sendo
implementada pelo Governo do
Presidente Co)_ lar, confOrme· já
foi dito inicialmente, tem se
caracterizado pelas decisõ~s
i ndi ser fmi nadas,
sem
nenhum
critério, -na extinÇão de órgãos pUb 1 l cos; _qvet- d f zer , não
se procuroU levar esta ~eforma
com o deb;;~.te democrático,_ .com
ãs -_ orga-n'fz"açôes da sociedade,
os diversos órgãos interessados,
os Conselhos de Técnicos
de Admt r'Yf Strãção, a OAB. as
entidades
de
servidores
públicQS. As deCisões do Governo ·têm sido tómadas abrUPtamente; são decisões 1ntramu~
ros, dentro dos. gabinetes e
que são feitas através de um
elenco de medidas próvisórias,
sem levãr em conta ·que a Constituição preconiza que elaS
deveriam_ ser ed i ta das ,_ obedecendo a.eircunstâncias e fato_re$ de.urgência e ~ssuntos de
natureza relevante. Assim, diversos· órgãos_ públicos, Que
são
necessários à vida do
Pais. têm·siàõ -eXtintOs, têm
sido at~ogidosç· · · · -

n~a~~s c~~e~~âv~~b;ig~~S.~â~~~~:

dor Mansueto de ·Lavor a questão da extinção do ONos,_··-çujas
atribuiçQes. cujas tarefas o
Governo pretende repassar aos
governos estaduais ou às•prefei turas_,_ sero que eles es:tejam
realmeryte aparelhados para absorve~ essas tarefas.
IssO- -:-te~·-res-~1 tado ··aeSa::Stroso, pelo_ menos no Nordeste e
no
Sul , . no
Contra 1 e das
cheias. Fatores
semelhantes
também ocorreram com outros
órgãos, principalmente- Os órgãos de planejamento reg1_onal,
Como a Sudenê, que foi atingida com a disponibilidade dos
seus melhores técnicos; a· Sudam;
a Fundação _Nac1onal do
'índio~ em Ctue até os
técniCOs
moi') i tOres __ .l;l_i 1 jn_gues, que trabalham·airetamente com a pacifiC~ção
das tribos; foram-co-
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disponibilidade,

afastados. Isso tem, inclusive
- a falta desses monitores bilingues,
que funcionavam como
traduto~es nas missões de
pa~
c1f1cação -resultado em conflitos
com
mortes
de

sertanistas.

Enfim, vários outros 6rgãá5
foram
atingidos
de
forma
indiscriminada. Na Sucam, o
afastamento e a disponibilidade
dos
chamados
matamosquitos, que trabalham no
me i o rura 1, - têm provocado o
aumento do lndice de malária e
de doenças endémicas, principalmente na Região Amazónica e
no Nordeste.
Isso sem contar
vários outros -6rgãos que foram
atingidos.
Contra todas essas medidas,
os servidores públicos têm rea~ido,

sao

porque

consideram que

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!!o ID
entre servidor público e a sua
população.
Acreditamos que uma parcela
desses empresários tinha uma
visão
muito
elementar
da
máquina administrativa: certamente esperavam que com a redução do pagamento de pessoal
_ç.ana 1 i zasse recurso para o seter privado, acelerando algum
setor da_ economi~.
Mas o objetivo do Governo era
outro: a recessão e a
liberação das importações.

o Gove-rno C o 11 o r, nãO conhecendo a prática e os mecanismos da máquina administrativa,
teve que mudar o
ritmo,
não
atendendo aos reclamos da mídia e do empresariado de implementar a demissão em massa
sem critérios como ele pretendia, 'porque muitas das suas
açOes foram barradas pelo Po~
der Judiciário·.

medidas arbitrárias,
já
que
não são feitas através de
proj e tos de 1 e i que o Legi s 1a- - Acreditamos que. agora, o obtive possa d1scut1r e com a jetivo do ·Governo é cumprir
atuação. a interação de todas essa meta até o final do manas
forças
interessadas num dato do Presidente·.
processo- realmente democrático
de reforma administrativa.
O Governo ganhou na estratégia inicial, quando editou as
A própria imprensa tem detec- medidas; amedrontou a sociedatado esse desprezo pela Cons- de em geral-e o funcionalismo
tituição
na
edição dessas em particular. Os servidores e
medidas. Nós registramos aqui. suas famflias atingidas pelc;~.s
porque julgamos relevante, o demissões e dispon·ibilidades
artlgt,. ·' · pub1_1cado
no r-eceberam um impacto social
jornal Folha de S .. Paulo, de muito grande. São Milhares de
20 de· março. de '1990. 'do- j orna- pessoas_ ·qu-e,· de uma hora para
lista Uãnlo de Freitas, ~m que outra, foram obr,igadas a mudar
ele afirma:
de vida, de hábitos e de .perspect i v as,
e no quadro da re"O plano vai ser aprecia- cessão que se _prevê dificildo pelo Congresso nos dois mente poderão equi 1 ibrar os
prismas:
o do sentido eco- orçamentos domésticos e a vida
nómico e social das medidas económica e social.
e o· de sua adequação-às
normas constitucionais. Os
A mídia, ao alar_gar demissões
autores do plano, af in- como panacéia para os ·males do
·cltrí'dos os que - 1 he- deram déficit ·público.- -esqueceu· de
forma
jurídica,
revelaram dimensionar o lado humano dos
mu 1 to
pouco
ap·e·g·o
à que fora·m ·sacr·; ficados sem coConstituição.
Esses fatos, meter qualquer crime.
Acredialiados ao medo da maioria tamos que a avaliação da mido5 servidores de perderem dia, sobre a realidade da Reos seus empregos,
fizeram forma Administrativa,
foi acom que a resistência dos pressada; no fundo,
no fundo
servidores fosse minada e fazia
o
jogo
do
Fundo
arrefecida a disposição de Monetário Internacional,
ur::na luta mai.s~ampla e mais
constante.
E
imp·ortante
Uma Ref·orma Administrativa,
mencionar que a mídia e se- calcada na premissa de qUe ela
~ores
do emp·resariado co- se impõe pelas deficiências
br.avam insistentemente
a dos servidores e não do pródemissão sumária de' servi- prio serviço,
está fadada ao
dores}.
·com
crt·térios fracasso maiS cedo do que esaleatortos. O que eles que- peram os seus autores. o &imriam eram números e cifras. plismo, _a superficié!,Tidade e a
A situação humana e· soei a 1 ignorância da realidade consde mi 1 hares de
-famílias tituem os erros fundamentais
pouco interessava. O obje- dessa pretensa Reforma Admit i v o· era a redução do déf i - nistrativa, ora em curs·o no
cit público com a demissão País.
de ser v i dores . ••
p.o fim de B meses_ o_ _que se
Sabemo$ que Q Brasil é um dos fez em nome da Reforma? DemisRafses do mundo que tem um dos sões-.
disPOtiib11 idades, aRoíndices
de percentual
mais sentador_ias e extinção de órbaixo na relação da proporção gãos públicos, tudo realizado
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de forma indiscriminada,
sem
critérios, ou com critérios
duvidosos, em meio ao clima de
terror e perseguição.
Qual
o estudo abrangente~
profundo,
conseqüente,
sério
da estrutura do serviço público já aRresentado pelo órgão
respqnsáve1
que serviria de
razão e justificativa das med_i das a serem implementadas?
Nenhum.
Alargada a
~eforma patrimon 1 a l , como as vendas das mansões e carros ofi-ciais, parece
ter mais ,estridência como efeito de propaganda do que
como
conseqüência
positiva
para a economia,
~té porque
precisa ser esclareci·da a despesa que ora a administração
pública faz com aluguel ·de
veículos e imóveis para novos
ocupantes de car-go em comi ssã·o
da cúpula administrattva. ·
Aliás,
a esse respeito,
o
pr6pr-i o Secretário ·uoão· Santana,
em entrevista à Folha de
S. Paulo, do dia-24 de abril
de "1990,
na página 2, dizia
que: - "Não se tem dados precisos sobre gastos ou s·obre o
património estatal".

A Reforma, em nossa opinião,
devia ser preceOida de amplos
estudos_ preliminares. e depofs
ser objeto de debates, não só
entre os servidores mas entre
os partidos pol ftfcos·, no Par1 amento, nos si ndi catas. associações civis, entre os mil i...:
tares;
enfim, toda a socléda· de. pois que a todos
i nteressa. e somente com ampla partfciP.ação
teremos
resul-tados
práticos e eficientes.
Srs.
Senadores, a Confederação do$ Servidores Públicos do
Brasil
vai discutir e aprovar
teses, res"oluções e moções. no
seu 17Q Congresso Nacional, a
se realizar em G01ânia, de 3- a
17
de dezembro de 1990, sobre
aspectos questionáveis dessa
Reforma,
apontando as possíveis irregularidades, os efeitos sócio-económicos na dispensa e disponibilidade, a extinção de cargos,
empregos,
órgaos, empresas estatais, autarquias e fundações: debater
as necessidades de vivermos a
modernidade e· o· seu caráterisso-que julgamoS importante.
Queríamos,
também,- trazer ao
conhecimento dos Srs.
Senadorãs
informações que foram levadas por companheiros sobre e
lotação,
por exemplo, de servidores que existia no Palácio
c;to- Planal-to,
até o final do
Governo anterior, que seria de
2. 400 servi dores. -Ao assumi r,
o novo Governo - não temos dados est~tísticos~-- mas são notícias Qüe·nos chegam através
de companheiros que ali trabalham- aqueles 2.400 ·servido-
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~es
foram devolVidOS aos órgaos de origem, em_ sua grande
maioria, e hoje estão lotados
no Palácio do Planalto mais de
6.000 servidores que, inclusi-

provou, a redução em cada ministério,
de de~
funções de
as-s-essorament·o super i o r
foram
substitUídas por duas, mas com
o valor salarial desses dez.

_encontram pelos corredores.

E;
na prática,
também,
se
briga pelâ miUdeza,
~uando
o
grosso das -despesas cont 1 nua.Nós t~mos noticias de que, por
exemplo,- - 'foram--vendidos
os
carros da administração pública para diminuir, com isso, o
custo da rrota e
tal.
Entret~anto-,
'temos noticia de que o·
Governo é~taria. fazendo. licitação, ou já fez; para contratar 1 .600 velculos. Vamos Qesquisar
no Diário
Oficial, porque parece que já
foi publ ~cada essa informação.
NóS est-irmos ·trazenao, -a ·título
de notícia -não podemos confirmar porque·a pést~uisa
está
sendo
feita e só depois é que
poderemos afirmar ou negar tal
notícia,. Mas _fa~os como este,
por _exemplo, no Ministério ·da
_Saúde em que se colocou em
d1_sponlbi 1 idade rpi 1. .setecentos e tantos Vf$ilantes e dep~is o próprio m1nistério -fez
a
c-ontrat.ação_,
· através
de leasing, de Vigilantes para
substituir aqueles servidores
colocadoS em- disponibilidade,
os
custoS- -dessa -1 i citação são
t_r:é.s,
quatro,
cinco,
vezes
mais.
porque
as- empresas
de léasing cobram mais,
elas
têm ·enc~rgos .sõ.ci a.i s, uma série deles. Então cobram
três,
qp-a tro,
cinco·," vezes mais do
q_ue_--a administração .CP.re_ta pagando salário-ao servidor, sem
nenhum _fnt~ermediário.

ve·,

suas mesas de trabalho

Com

esse pequeno exemplo·,

se

se

vê que a alardeada redução do
enxugamento da máquiná administrativa é apenas Rara efeit·o da mfdia e, na prática, ela
não existe~ Obrigado. ·
O

SR.

Ex:il-

,

PRES_IO_ENT_E.

Corrêa) - Senaaor
deseja

indagação?-

o--

-

(Mauríci·o

Pompeu,

fazer

V.

alguma

SR. P.OMPEU OE. SOUSA -

-

Bem,

eu gostaria de, preliminarmente, louvar a exposição do Presidente.da _Confe;der_a_ção, muito
clara e lúci.da. objetiva e esclarecedora daquel_e pouco oque

a gente já sabe ~.óaquele muito que a gente nao sabe e que
precisa
ser
esclarecido. Mas
uma cq1sa.. _mi_steriosa Clue eu
não consegui
extrair do primeiro. depoente. que foi o próprio
Sr. Jo~o Sahtàn~-. fOf em
que, afinal, consfstiu ~- Reforma Administrativa na cúPula
do Governo, quando ele diz que
reduziu
o número de ministérios.de.ta~~q para quanto, nem
me
lembro mais de números.
Aliás .•. costumo-di:zer para 'números sou inapto·- e inepto. Mas
que o P.res i-dente acabou com
a 1guns; mi.lli.s_téri os .• na verdade
desapareceram alguns, mas Sua
Excelência criou outros tantos_
secretários-:-ge~ai_s
em. rífve'is
de ministério_.
De
forma que
o mo:Vi mente dos servi dores
não ~assou- de um passe . de
mág_ica, a cúpula não fb'i at_in- déSSé. se'tor Qe< ~i g i 1antes; _ a-gida, que
a cúpula que onera travéS- a·as · efi't'i dades- de servio próprio_
mais o erário: a cúpula, a meu dores púb l i cos . e
Sindicato dos Vigilantes, dever-, não foi. atingida.
o sr.
luta,
abortou
Presidente
da
Confederação póls de alguma
confir'ma isso?:.essa
1 i. c i taç.ã.o. _ e, ·o Governo,
dêPt:>i s de bastante pr-essionado
O SR. RAIMUNCO NONATO DA CRUZ e com denúncias feitas no Parre5õ1vel.l ..cna.mar de
- s. i TIJ.. C_oncprdo
i nt~?i ramen~~ lamento,
esses
vigilantes.
com l!l. afirmação d_o_ senadOr' voltaPompeu de Sousa L tehôo em v·; s- ESPera-sé_ q~e o mesmo possa
ta Cll.,le a r~duç_ao do número de aconte_cer . com os companheiros.
muiministérios não implicou, efe- da SUcãm, qoe áté agora;
tivamente.
na
diminuição de tos-deles, colocados em dispodespesas, porquanto esses mi- nibilidade,
não
foram aind&
nistérios, conforme afirmou V.' reintegrados-.
Ex-"-, f_or.am r,e,duz i dos,
mas no
bojo deles se cr1oo-oma-série
O SR. POMPEU DE SOUSA - l_sso
reabSorção do
de Secretarias Nacionais que,_ si_gni fica uma
na prática, COf1Se_r'{a.r.am a mes- p~ssoa~l. af_a_stadp; quer dizer,
do
pessóa
1
di
retamente
contra-ma estrutura ou ate a ampliação do número dessas secreta-- taao- yelo Estado, mas .substi-.
na "base
rias que têm, mais
ou menos, -tufdo·, onerosamente,
nível
de ministério. Isso não do leastng. Isso. ·a meu ver,
trouxe, como conseqüência, re- constitui um processo de cate;dução de despesa, principal- tinízação do trabalhador. Ma.S
sendo
revertido
mente naqueles setores,
nos isSo está
mais altos_ escalões da admi- a_51ora?-- Rea 1mente há uma rever-~
nistração pública porque, con- sao desse processo? Há uma re--forme eu disse, para a direção absorção de pessoal, inclusi-ye
dessa.s
secreta ri as,
desses_ na Sucam'?
cargos de diretoreS, de primeiro e segundo escalões há um ·o SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
- Temos
conheci meht·o apenas.
número grande de Assessorias,
suponho
que
de direção
e
assessoramento dos v_i g i1 ant~s,
superior e
que, como se com- por causa do poder de moOili~

e
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zação dE:!Isses companheiros-.· que
se enconfrãm concentrados_at~ui
em Bras í-1 i a. o põOêr de pressão para os
companheiros- que
e'stão espa 1 hados pe 1 o Bras i 1
todo não tem si do mui -ro- --grande, ·ternos conheci menta_ apena,s
do
caso
dos
cornpanh~i ros_
vigilaHtes.
- --A repeti ~o
des-ses fatos de
disp011ibn 1dades indiscriminadas 'tem também causado- prejuízos imensos. como por exemplo,
na área_ da Previdência socia1;
em t~rmos .de arrecadação, _ de
f'fscril ízação,
porque a Previ-dência Social, que_ tem o .s~_

~~~e~~ t-~do

3 .500

.a

b

15

~~~; i 1 ~a~~ge---~;--

-.3 .600. -fisçai s ·-.·há

dez anos o· nú.mero (:!esses
fi s~
cais
não aumenta e se mu 1 t-i -plicou o número das empresa_s
Ho:-· Brasil. Então, a Prévidên--ci a, apesar - dO traba 11io, -- ·cto
1abõr' pp_ns·tante dos c:ompanheT-ros~-fiscais,. atr-avés
da ·s_u_a
entidade de classe, a---Federa ..
ção dqs _Fi.sca1s .d.e Pr~v.idência
e Assoei ação Na c i o na r dos Fi scais de Previdência, de i--ec1á..;
mar,
apesar
disso -.-'-;-Q · Go.vern.t;~_
deixou vár1os fiscais ·e~ disponib_i_lidade e isso--veio agravar â i nda tna l s -a
s 1 tuaçijo = d-a
fi sca 1 í :i:ação, caindO .a ·recé i ta
dà ·Previdencia.
_
· __ ·
-outrO_ s~tor
também bastante
atingiÇip-_f:!m face.d~ssa
di.spo.-:
ri i bi 1 idade é ··o· da_ quês tão dos
Inspetcres--do· Trabalho~- t~Ue já
eram i_n~uf i,c i.e.nt~J>. par~-mel hC?.._,
rara f1sCalizaçao das· cond1ç5es de traba 1ho dos tr'_aba_l ha-_
dores, principa1men~e aqueles
que _trabalham em serviços pe-":
noso_s, Constru.~ão cív-i 1 e .o.u~
tras atividades que são -duras.
Não havendo a fiscalização, as
condi ç;Q~~ . _de .t.r.aba 1 no desses
companheiros vão cada vez mais
se deter i orando, , Então,_ .outro
setor que ·és tá se_ .r~ss.entindo
muito, é o setor de Fiscalização, Hi_gi_ene, M.ed.ic_ina e Segu""
l"'ança do. _Traba 1ho .-O SR. POM~~U DG .SQUS.A. - _O.utro
assUnto qúé nã ·exposição dé v.
sA, Sr. Presidente, foi men~
c i o nado Um pouco- de· -passagem.
N~ _ê~Posição escrita e também
na parte _oral há . uma . 1 igeira
referênc:;i_a - é o que me _deixou
bastante
surpreendido e
eu_
gostaria
de uma ... expli_c;_it.ação
ma í o r ..... ,. há o ·c,aso- -dos
chamados DAS.. ~' Parece-me que hoUve
uma reduç.ão do núméro--de ocu"pantes
desses cargos, mas sem
reduçã_o da despesa da reS:p-ectiva área,
o- Que-significa,
vamos dizer·,· uma multiplicação
dos --sa 1 ár i os dos
ãdrhi t í dos.
dOS
que-substitufrãm - os
demitidos.

O.SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ

- E, por exemplo;
aete~minado
ministério,
determinado setor
tem, -por exemplO',
dez OAS-2;
aí ·se dispensa ·os dez ~AS-2 e
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se contrata dois
DAS-5.
O
salár-i_o dos dois OAS--5 equivale ao dos DAS-2. ·· Esta
é
uma

forma que o Governo está

usan~

do, passando a_ 1magem para

pinião

púb1 ica:

o~

nós tínhamos

quarenta DAS, hoje nós estamos
só com quatro DAS, oito DAS.
Mas, na verdade, a despesa não
diminuiu, porque diminuiu-se a
quantidade de companheiros que
exerciam essas atividades e
agrupou-se aos salários daqueles
dispensados em quatro,
cinco, seis.
O SR. POMPEU DE SOUSA- É uma

espécie de sub, porque não
-chega a
s~r _supe_r, _p_o_i_s, 11ão
está 1á em cima. Na verdade,

os níveis de remuneração não
são altos. mas um processo de
submarajaização de DAS.
Mas, ao lado disso. há uma
coisa que a imprensa tem ex-

P 1 orado, às suas esca.nd_a 1 os as :
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se fsCeritos -mi 1 cruzeiros, por
mês , quando _o salário dele,
como Secretário de Administração não chegava a 1/5 desse
valor.

Governo decide tudo com uma
onisciência. uma onipresença e
uma oniPotência imPerial. 'Quer
dizer, isso que tem sido uma
car-acte_rística dele na política geral do Pais o- .tem sido
Não se está aqui fazendo ne- também, seguramente, na parte
nhuma acusação leviana, mas é da administração pública. Não
preciso que um Governo ·que diz tern _nenhuma original idade, é _o
querer_ ser transparente mostre mesmo, imperial em todas as
para a sociedade como é que suas atividades.
essas co 1 sas o.correm.

A
revista Veja, da
semana
passada, diz que a Ministra
Zélia vôou de lear jet , e não
foi a administraçao pública
quem pagou. Então, é preciso
que se torne
claro
essas
coisas ... ·a s_ujeito pegar carona uma vez, tudo bem! Agora,
freqüentemente
se
ut n i zar
desses
expedientes.
desses
meios de transportes e dizer
que a admi ni s.tração pública
não está pagando!?

comenta-se que os venci mento_s
Não se está aqui querendo_ 1 edos executivos, mesmo os dos vantar nenhuma i ns.i nuação conmais altos.c~rgos, são muito tra a idoneidade da ministra,
baixos. Ha funcionários que longe disso! Mas é que a imtêm uma ostensiva e ostentosa prensa publica _e _a optnfão púvida de despesas e gastos que b 1 i ca questiona e fi cal querenficam acima dos próprios ven- do saber.
cimentOs que- -eles percebem.
Oue~ dizer;-alugam casas fabuEntão, essas questões devem
esclarecidas.
1 osas; depois de o Governo ter -ser, realmente,
vendido algumas e outras estão
Q_ SR. POMPEU DE SOUSA- Sobre
sendo vendidas ainda. Alugam
casas, ao que_ se diz. casas os dois caso_s_ qu~ y, _ s~. menpertencentes _a pessoas conhe- ciona, sabemos que a ministra
cidas do
próprio
·Governo, não possUf; r·e-a 1m-ente, grandes
loca~Ores.
Deve haver alguma recursos p~ssoajs. o Ministro
manobra,
porque
é
pouco da Agricultura parece-me, este
proVável que as pessoas este- sim, ser um homem da UDR.
da
área
do
j a~m nP Governo, para
t~r:
pre- latifundiário
-juízo; _de vez que rieni todos pecuar i sriló:
e-les' são tão' à-t6rtUr1adci-S. como
Mas
1 i,
ontem
ainda.
o próPrio Presidente, que é Um
homem rico.
no Correio
Brazil;ense, uma
declaração muito curiosa do
O S~. RAIMUNDO NONATO- A irn- porta-voz do Presidente, o_Sr.
prerisa tem, realmente, divul- Cláudio · Hufnberto_, em que exgado · ' ·com
freqüên!:i a esses plicava que o f~to de ter um
fatos_. A revista Veja, da se- venci mente "X_" e uma despesa
maná · PàSSàdá; · feZ · ·uma ·ampla de a 1 uQ_Lté.l super i o r a 11 X" não
problema, porque havia de
repo~tag~m s~bre a consta1ação era
de serv1dores, da alta cupula se considerar- a renda pessoaT
do G~d_\l'_e_r\no, aqui em .Br:•as'ilia, dele e·_·o salário de professoque_ ganham -salários a nível ra, da sua mulher - aliás,
ministeri~l e que têm
alugado professor no Brasil é tão mal
mansões por duas vezes o valor pago - e a venda de_ a 1guns
do salário que recebe um mi- bens. Quer dizer, estão vennistro de Estado. Por exemplo: dendo os poucos pertences que
citamos
a 'i_,
segundo
a possuem,
os
seus
poucos
reviSta Veja, ·a
Ministro da recursos-- ..
Agricultur·a 'cjUe seria um desse.s
casos. - Di versos outros
O SR. R,I!I.~MUNOO NONA TO - Estão
servidores que residem em ho- diminuindo o seu· patr1mônio
para,
i_deal istamef)te, colabot~is ~dizem que a ad_min!straçao nao está pagando - s_ao ho- rar com o Governo.
téis
de
guatro,
-cinco
O sR·. POMPEU OE SOUSA - Realestrelas. Entao. é
preciso
saber: quem está pagando? Por mente, é algo que me comove
mas confesso
que esse servidor é tão idea- profundamente,
lista que está a ponto de pa- que não creio na verdade que
gar do seu próprio bolso o dé- há por trás disso.
ficit das suas despesas para
trabalhar no serviço público.
Finalmente, acentuo que, mais
uma vez, V. s~ falou que toda
Foi
citado
o
caso_
do essa
reforma administrativa
Secretário Uoão Santana, que nunca fOi disCutida em plano
tinha. segundo a imprensa, um algum; foi sempre uma "caixacarro alocado, que lhe custava preta" dentro do Governo, O

Bem, Sr. Presidente, estou
satisfe_i'to _e louvo mais uma
vez o depoente.
O
sR:_. RELATOR (Mansueto de
Lavor)- sr._ Presidente, Srs.
Senadores, Sr. O.epoente, gostaria de ser i_nformado, primeiramente, se a Confederação
Nacional dos Servidores Púb11cos participo~_. de algumã forma, dessa dita Reforma Administratjva, principal_rnen_te no
que toca à questão dos servidor-_es, questã.o de_ disponibilidade, demissão,
levantamento,
informações; se foi convocada,
pelo GOverno, a partiCipar, de
a 1 guma _forma .. _ dessa reforma
administrativa.

O_ SR. RAJMUNDO NONATO DA CRUZ
- Não, a Confederação dos _servidOres·_ Públ ices não foi coi'Jvocada. não foi_ ouvida e acredi to que lierihuhli:f _Outra ent i dad_e d_e. ::;~-rviçlor·.púb-1 ice, seja a
nivel de confederação, de federação, -ou de sindicato ou
mesmo
de associação, tenha
sido convidado.
·
NQ
Gov_e'ri10 anterior, à época
do Ministro da Adminis.tração,
.O._lc!'Ízjo_ A-lves, foi _constitui do
um grupo de trabalho, designado pe-1 o então_ Pres_i dente da
República. para constituir uma
comissão e fazer um estudo que
pudesse résuTtar em um projeto
de reforma administrativa.

Naquela época, a Confederação
dos Servidores Públicos . do
Brasi.l partiCipoU: Não era eu
o Prestdent_e_ c:ta Confederação,_
mas -a éõrifederaçãO f01 convidada, foi ouvida e participou
com outra.s entidades e com outros segmentos da sociedade,
representantes dos_ Conselhos
de Administração, de Ec.onomia,
da OAa, enfim, de várias organ i 2açõe~ .d.a. _s_o.c i,ed~de, n?que la
t~ntativa
de reforma que não
se concluiu.
·
Naquela ocasião, partlcipamos, mas neste Governo, não
participamos.
não
fomos
ouvi dos. E ·o que tem se caraCterizado neste Governo é que,
em matéria de reforma ou qualquer ato da Administração Pública. normalmente se toma conhecimento através do Dfár-ic
Oficial, sem que haja antes
qualquer di~cussão sobre qualquer tema em matéria de reforma ou assunto que trate de interesse de pessoa.
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O SR., RELATOR (Mansueto de
Lavor) -V. SA quer dizer que,
no Governo Sarney, de qualquer
forma, o servidor participava
daquelas propostas de reforma
administrativa?
Atua1mente,
não tem nenhuma participação e
nenhum conhecimento?
·

to na via jud1cal; mas, pela
via administrativa,
todas as
tentativas resultaram infrutíferas.

O SR.
RELATOR
(Mansueto de
Lavor) - No que se ~afere a
disponibilidades e demissões
de servidores públicos, a CoMfederação fez -a 1 guma aná 1 i se
dos
critêrios,
conseguindo
descobrir quais os critérios
que levaram a essas disponibilidades e demissões?
análise

- ~stamos esperando
esses
levantamentos,
pbr ocasião

O

aconteceram nos diversos 6rgãos públicos em todo o Brasil
e chegamos à ~onclusão de que
o critério da Administração-Pública foi
não ter critério
nenhum, porque em determinado
estado a alegação era uma e em
outro estado ou em outro órsão
público a mesma aleQa'Tão já
não prevalecia; o criter1o ou
a motivação era oUtra. Basta
citar que tivemos companheiros
que.
com mandato sindical e
com~ imunjdade que a
Constituiçao lhes assegura,
foram
colocados em disponibilidade e
demitidos.

O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
-Na Confederação dos Servidores Públicos tivemos o caso do
campanha iro Hé 1 i ·o çJe
Me 1 o,
Primeiro Vice-Presidente, que
foi
colocado
em
disponibilidade. o companheiro
Antônio Carlos Teixeira Viana,
Vice-Presidente
de Assuntos
Federais da Cónfederação, foi
demitido,
com dezoito anos de
serviço na Universidade Federal
Co Rio Grande do Sul. outros companheiros aqui,
em
Brasília, com mandato sindical. também foram demitidos.
O SR.
RELATOR (Mansueto de
Lavor) --Eles foram readrilitidos pela Justiça?
·
O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
- Alguns já foram readmitidos
por decisão judicial; outros,
os processos estão em·andamen-

do

quando

Congresso

da

dezembro.

levando em conside-

O SR.
POMPEU oç: SOUSA- Sei
pelo menos de um caso. o -Pre ...
s1 dente do S tndi cato dos Arqu1tetos, o Porel 1 i,
(?) sobrinho e ne·to do meu inesquecivel amigo Aparício Porelli,
mais conhecido como Porelli, e
mais conhecido airida como o
Barão de I taráPé: que, Pres idente do Sindicato, foi
demitido por ter tomado posições
não muito simpáticas ao todopoderoso.

. O SR. RELATOR (Mansueto de
Lavor)
Isso representava uma
concluir folha de pagamento de quanto?
O SR.

RAIMUNDO NONA TO DA CRUZ

Confederação, que será real i- -Até o Governo passado·,- ein
zado em Goi ânia, de 3 a 7 de termos percentuais - está no

desses

ração os milhares de casos que

O SR.
RELATOR (Mansueto de
Lavor) - Quanto seriam no Goan·terior?

~verno

O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ

O SR. RAIMUNDO-NONATO DA CRUZ

-Fizemos uma
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O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
O SR.
RELATOR (Mansueto de - o Dr. Elói Coraza, que foi o
Lavor) -A resp~ito desses er- último Secretário de Adminisros -e .injustiças cometidas as- tração no Governa anterior,
sim, até ilegalidades contra o deu o tqtal de 707.925 serviservidor público, a Confedera- ~ores,
considerando Adminisção já tem um levantamento? Em tração Oireta, Autarquias e
vez de casos·· i se 1 a dos, tem um Fundações, sendo- 144.822 regipercentua-l ; um
1 evantamento dos pela Lei n~ 1. 711--e o resfeito, -que possa apresentar a tante pela CLi.
esta CPI?
-

O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
-Nenhuma participação, mas no
Governo anterior, sim.
-

cr-itérios,
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SR.

relatórfo

Sarney

RELATOR

(Mansueto de

Lavor) -No que se refere

gastos,

aos

que

o

_- Presider1te

enêaminhõu ·ao Tribunal
de Contas da União--, no Orçamenta-----Geral da Regúbl ica a
despesa de pessoal nao cheQava
a 5% do Orçamento Geral da
União. Era pouco mais de 4%,
aí inc·1uidos Adminístração Direta,
Autarquias,
Fundações.
militares,
pensionistas,
-aposentados. Posso providenciãr esses dados mais exatamente,
encam1nha'ndo
à
confederação ...

às despesas, v. sa se
diminui_ção dos cargos de confiança.
dqs DAS, representam uma- despesa a ma1s. Em depoimentos em
Recife, numa audiência púb11-ca, ·a 1 fder dos servidores piJblicos do setor de saúde, Vera
-aaroni, deu um depoimento sobre o hospital em que trabalha,
que gastava cerca -de
1.500 cruzeiros mensais com
serviços de eletrici-dade, com
O SR: RELATOR (Man$ue-tc> de
e1etricistas do próprio hospi- Lavor)
A Confederação po-de
tal, servidores públicos. Es- conseguir.
ses eletricistas foram colocad.os para a rua e-, logo depois,
O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
COntratoU-se uma fi"rma
por - . . . porque são dados que esC·inco
milhões de cruzeiros .tão no Relatório do Presidente
- meffsais:- Realmente·, esses Ca- Sarney, encaminhados ao Tribu·
·
sos se repetem, mas V. sA tem na 1 -de c-ontas ;· · ·
noção•odo aumento de despesas
acarretado
pela
reforma
O SR.
RELATOR (ManSueto de
administrativa?
•
Lavor) - É bom ver esse Renatório, mas a comissão ~ode pedi r di retamente ao Tribuna 1.
--O-SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ
- •Infe1 i zmente nã:o 'temos, porEu gostaria de saber se tem
que em muitas dessas licita- uma noção exa ta de quantos foções
às
vezes
ocorre
o ram demitidos, ·quantos servi~seguinte:
o Governo 'faz a liCitação, mas _quando a divulga- g~~~~o~e~~~~m 7~~mT t r~~~~s mi , •
_ção- é fe i ta, para se acompa·hhar, às vezes sai na imprensa
RAIMUNDO NONATO- SeO SR.
ofi~cial
assim:_ informamos que gundo .o Governo, estaria em
se encontra em tal ·órgão edi- torn-o de 60- mil. seriam os
tal
sobre licitação para de- que, na data da. Constituição,
·
terminado tipo de
serviço. não t f nham 5 anos.
Muitas vezes, não contamos com
RELATQR (Mansueto de
O SR.
a colaboração de" funcionários
do próprio órgão para fazer Lavor) .... O Presidente Co11-or
essas denúncias. As vezes não disse que i a fazefr uma econoconsegui mos ter acess·o às nor- mia - num discurso, não sei se
niãs d~ 1 i citação,
às condi- -foi de improviso ou ccrisa asções, aos valores est1pulados, sim --de US$ 5 bilhões com
porque isso não é publicado esse
corte
de
servidores
no Diário Oficial.
públ icos.--Oepois se verificou
que re~lmente a fo1ha de pagaO SR-: RELATOR (Mansueto de mento toda não correspondia a
Lavor) - A Confederação chegou isso, a US$ 5 bilhões e o cora saber 9uantos serv1dores pú- te previsto era apenas de 30%.
blicos ha no Pais?
Quanto representa, afinal de
O SR. RAIMUNDO NONATO DA CRUZ contas. esses ditos cortes de
-Temos informações até o Go- despesas com essas demissões?
verno anterior. No novo Gover- ou Se não -houver nenhuma dimino-ainda não temos.
nuição de despesa?
referiu que sempre a
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tutos de Previdência, nos pos- isso foi confirmado- pelos jortos de saúde,
nos ambulató- nais, que setecentos e tantos
rios, isso tudo continuou au- funcionários foram readmitidos
mentando cada vez mais e não por interferência de um dos_
tendemos que não rrouve redução houve o chamado saneamento no candidatos, por coincidência o
de despesa. ~creditamos que a senti do de to.rnar a máqu 1 na candidato ligado ao Planalto.
redução das despesas vai ocor- mais ágil, mais ~fic1ente e v. S 4 tem alguma informação
rer, sim, depois da e91ção do nem tampoucD quanto aos obje- sobre isso?
novo Regime Jurfdico Unico dos t i vos
de
re·duz i r
também
servidores, porque aí o Gover- custos.
O SR. RAIMUNDO NONATO- A imno
vai
ter
uma
grande
prensa, não só do Maranhão,
O SR. P.OMPEU DE SOUSA --Nem mas do Brasil inteiro, tem_dieconomia. Na medida em que todos
eassem a estatutários, saneou a máqu_i na, nem saneou o vulgaOo que no bojo do corte
eles vao deixar de contribuir Pafs.
Não houve saneamento no de pessoal. em torno de 700
com o Fundo de Garantia do pNOS, por exemplo?
funcionários da Fundação RoTempo de Serviço, encargos soquete Pinto _foram demitidos.
ciais, . etc. Ai haverá, sim,
O SR. RELATOR (Mansueto de Como_ o Maranhão_ é um dos Estauma redução de mais de 30% nas Lavor) - o Senhor tem medo de dos onde a eleição não foi aviajar de avião?
despesas com pessoal.
inda definida, de repente aquele fato foi envolvido pelo
O SR. RAIMUNDO ~ONATO- Eu p~ocesso eleitoral que ocorre
O SR. RELATOR (Mansueto de
Lavor) - Quais são os estragos viajo sempre por necessidade no Maranhão, e um dos candidaque estão sendo causados por da atividade sindical.
to~. o Senador
João Castelo,
essas demissões e a dita reque parece ser o candidato ·do
forma administrativa como um
o- SR~--- RELATOR (Mansueto de Palácio do ~lana1to,- procurou
todo- na Administ~ação Pública? Lavor) -O problema é que tem tirar partido político da siO que é que está havendo? Se- uma denúncia aí de que os ser- toação, no sentido de mostrar
to~es essenciais
estão ~ea1- vidores do Serviço de Proteção prestígio com a reintegração
mente sendo desativados? Eu ao Vôo estão sendo demitidos e desses funcionários.
Achamos
ouvi o depoimento de um servi- colocados em disponibilidade e que
a
retntegração
dos
dor do DNOS d_i zendo, conforme substi.tufdos por recrutas mi- funcionários deve
realmente
já se referiu aí, que o pro- litares da Aeronáutica sem ne- acontecer,
por uma questão de
blema dos alagamentos, das en- nhuma experiência. Quer _dizer, necessidade, porque a Fundação
chentes se agravou seriamente quem tem.medo deve aumentar um Roquete Pinto, não sé)_ no_ Mara~
depois da desa t 1 vação_ do DNO_S pouco mais o medo, a não ser nhão, mas em vários_ estades
e se referia até à última que realmente esteja muito em brasileiros, presta um grande
cheia no Recife. Já fazia mais paz e doido para ir para a serviço de educação de adulde 10 anos que no Recife não eternidade.
tos,
atingindo determinados
havia enchentes com mortes, e,
setores que por outros meios
ultimamente, foi elevado_o fnO Senhor como Presidente _da não seria possfvel dar educadice de mortes nas últimas ConfeQeração,
tinha conbeci- ção a uma parcela ~azoável
da
~ento
dessa denúncia? Porque população brasileira. Eles, de
cheias de lá.
el_a foi .Publicada nos ~ornais. repente, se viram envolvidos
O SR. RAIMUNDO NONATO -O Como
e
que
aprec1a essa nesse processo eleitoral do
controle
da
barragem
de denúncia?
Maranhão,
em Qtle o Senador
Itapacurê.
João Castelo, por circunstân•I 'ii
o SR. _RAIMUNDO NONATO- Nós, cias, procurou tirar proveito
O SR.
RELATOR (Mansueto de inclusive, procuramos encami- P.olítico. O- que nós esperamos
Lavor) Exatamente,
todo o nhar ao_ Mtnistério da Adminis- é que, passado esse processo
cont~o 1 e da barraQem etc ... Gos- :tração
uma a~gumentação
no eleitoral do Maranhão, esses
taria de saber se tem algum sentido de que se colocaria em func_i onári os não voltem a ser
procedimento isso? Se Causou risco a atividade com a de- demiti dos.
estrago, se em vez de ter le- missão de funcionários, na mevado a nenhum corte de despe- dida em que muitos deles traO SR. RELATOR (Mansueto de
sa. a nenhuma economia públi- balham através de plantão. En- Lavor)
Essa denúncia foi
ca, 'se realmente a reforma tão, se diminui o número de feita ãqui na Casa, e agora é
causou prejuízo _ do ponto de ser v i dore_s que _t r aba 1 ham em repetida e reconhecida pelo
vista da eficiência do serviço determinadas atividades. como Presidente da Assoc·iação dos
público. A máquina está enxuta os controladores de vôo; ou- Servido~es Públicos do Brasil.
mesmo e mais eficiente ou se tros servidores passariam a Acho que é preciso uma palavra
continua
emperrada
e trabalhar com o aumento de da
autoridade
diretamente
desativada? Qual é a sua visão carga horária, e o próprio responsável, a autoridade maisobre isso, em termos globais? Sindicato dos Trabalhadores da or acerca desse assunto, que é
Empresa
do
Ministério
da o Secretário João Santana. No
Infraero, feZ a mfnimo, eu gostaria de sugerir
O SR. RAIMUNDO NONATO- Na Aeronáu.tica,
nossa opinião. a máquina não denúncia, e a forma que o Go- a V. EX 4 um pedido de explicatalvez tenha encontrado ções para que ele exp·l i que - as
se tornou mais-eficiente. Pelo verno
contrário. a máquina se dete- fo_i subst í tuí r aqueles servi--- razões dessa readmissão à CPI.
riorou cada vez mais. princi- dores por pessoas que não têm Não que não quiséssemos ou não
palmente com o desmantelamento a qualificação que
aqueles desejássemos que os servidores
de vários,serviços que vinham companheiros ~inham. É uma si- retornem ao trabalho, mas se é
funcionando realmente. Houve a tu~ção qve nao foi
sanada, e uma denúncia desse porte, que
extincão desses órgãos, como que permanece bastante ~~av~. injunções ele i tore iras _estão
1 evando
e
demissões
·_eV. ExA citou af o caso do ONOS
e de outros órgãos, e não hou-· O SR. RELATOR (Mansueto de · admissões? E importante saber,
ve nenhum outro órgão que ab- Lavor) - o que oco~reu com os porque me parece que não foi
sorvesse as tarefas executadas servidor_es da Fundação Roquete esse um dos critérios colocaPinto, do Maranhão, que foram dos aqui no seu depoimento. Se
paios órgãos extintos.
readmitidos,
segundo aqui de- houve isso, ele precisa fazer
Nos serviços de Saúde e P~e nuncfou
o
Senador
Edison um esclarecimento à CP!; do
vidência, então, o desmante_lo Lobão? É _verdade que ele. é_ .contrário, caem por terra toé terrfve1! Na medida em que candidato,
talvez
parecesse das aquelas fachadas que ainda
milhares de funcionários foram uma
questão eleitoral, uma .são colocadas como motivações
afastados, as filas nos Insti- briga de eleições, mas depois da reforma administrativa.
O SR.
RAIMUNDO NONATO- Nós
entendemos que em face da for-

ma prática como o Governo está
conduzindo a reforma, nós en-
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Sr.

Presidente,

agradeço o depoimento.

e

O SR. PRESIDENTE (Maurício
Corrêa) - Com ~elação ao que· o

Senador

Mansueto de Lavor co-

loca, gostaria apenas de

1em-

brar que o Sr. João Santana,
quando veio aqui prestar o seu
depoimento, esse fato foi sus-

citado e ele se comprometeu

a

mandar o documento. Não sei se
a Secretaria recebeu, não me

recordo de ter recebido, mas,
de qualquer maneira, tendo em

vista a premência do tempo,
gostaria que fosse feito por
telegrama ou telex um outro

pedido hoje para que ele
pondesse em 48 horas.

O

ma~s

res-

Senhor gostaria de fazer
alguma
consideração

Lamentamos que o Governo, que
fala tanto
na
moralidade,
transparência... nijo queremos
jamais a demissão desses companheiros oü de quaisquer outros companheiros;
lamentamos
que se procure tirar proveito
político de uma situação envolvendo os servidores públicos que lutam como os companheiros da Fundação Roquete
Pinto, que fazem um trabalho
sério,
honesto,
um trabalho
reconhecido por vários órgãos
internacionais,
inclusive, a
respei-to de um método educacional que eles colocam em
prática através do
sistema
educativo.

O

SR.

POMPEU

DE SOUSA - Em

suma, o servidor 'público usado
como moeda em transação não
muito limpa.

O
SR.
RAIMUNDO NONATO
Exatamente. Eu queria, ao fiO .SR. RAIMUNDO NONATO- Oue- nalizar aqui as minhas palaria só informar que tiv·emos- vras. agradecer e dizer que a

final?

conhecimento que, no fina1 da
semana ~assada,
o Secretário
~cão Santana teria encaminhado
um emissário a São Luís para
reafirmar
politicamente
o
prestígio do Senador João Castelo junto ao Palácio do Planalto em relação
a
essas
r-eadmissões.

Confederação
dos Servidores
Públicos do Brasil
se sentiu
profUhdamente honrada em estar
hoje aqui, nesta CPI.
Muito obrigado.

O

SR.

PRESIDENTE

(Mauricio

Corrêa) - Gostaria, em nome da
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Comissão, de agradecer a sua
presença. Inclusive o exercício da cidadania se apresenta
exatamente
nesta
circunstância: o cumprimento
do deve~ para o esclarecimento
de fatos.
Declare encerrados os nossos
trabalhos e creio que não há
nenhuma outra convocação. Vamos, dehtro do prazo regimental,
apresentar relatório final, ficando claro que esta
Comissão cumpriu o papel de
extrema valia que foi,
inclusive, o de estancar ou de barrar o processo injusto e cruel
de demissões
sumárias, criar
um clima de preocupação para o
Governo e, ·em segundo lugar, a
readmissão dos trabalhadores
mais humildes, sobretudo os de
portaria, que foram readmitidos, vigilantes. Principalmente na Caixa Económica Federal,
no próprio Banco do Brasil, as
demissões
não
foram
consumadas.
De modo que a Comissão teve
um papel muito grande nesse
contexto. Muito obrigado e até
a pr6xima reunião.
·Está encerrada a reunião.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N° 52, DE 1990
Revoga o art. 370 do Regimento Interno do Senado Federal
Art 1° É revogado o art. 370 do Regimento Interno do Senado FederaL

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1990. - Senador Nelson Carneifó, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA '1i16' SESSÃO, EM 10
DE DEZEMBRO DR i990
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
L21 - Mensagcno do Senhor Preaidentc da Rcptlbllca

- N° 223/90 (n° 880/90, na orlgem),
restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado.
SUbmetendo k del!õeraçlo do Senado a eacolha de nome iudicado para
cargo cujo provimento depende de aua
~aquieac!Dcia:

- N° 224/90 (ii0 883190, na Origem),
referente a escolha do Sr. Francisco Peçanha Martins, para ccercer o cargo' de
Ministro do Superior Tribunal d.e Justiça, na vaga destíiliada a advogado, decorrente da exoneração do Ministro Carlos
Mário Venoso, por ter sido empossado
como Mini4'\ro do Supremo Tribunal FederaL

1.22- Avito do Presidente do Tribunal de Contai da Uni!o
- N° 724190, encaminhando cópia do
Relatório de Auditoria e do Relatório/
Voto proferido pelo Ministro Fernando
Gon:çalves, referentes a auditoria operacional no ProálcooL

L23 - Offcloo do Sr. t• Secreiliio
da C4ID.ara dos Deputados
-=-- , Encaminh~mdo h revisão do Senado
autógrafos dos seguintes projetos:
- Projeto de Lei da ca.mara n° 113190
(n° 3.145/89, na Casa de origem), que dispõe ·SObre a organização jud4:iária do
Distrito Federal e dos Territórios.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
116190 (n°260/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato gue renova a concessão outorgada à Rádio Bahiana deItaberaba Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 31 de julho de
1988, sem direito de ex:clusividade, servi-

ço de radiodifusão sonora em onda

~

dia, na cidade de ltaberaba, Estado _da
Bahia.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
117/90 (n°26l/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade Apia! Ltda., para
ecplorar, pelo pra~o de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sOnora em onda mêdía, na cidade
de Apia~ Estado de São Paulo.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
118190 (n° 26ZI90, na Câmara dos Deputados), que aprov~ o ato que outorga concessão à Sat-Sistema a TribUna de Comunicação Santos Ltda., para explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade de
Santos, Estado de São Paulo.
-- Pf?jeto de Decreto Legislativo n°
119/90 (n° 263190, na Câmara dqs Deputa-
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PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado· Federal

lmpre51'?'~b_ aT_e~po,n~behdol~ doi ~!~.~-Sen!ldo Feder~~

AGACIEl DA SllVA MAIA
Oireto_r Executiv_o
_ ,- ,
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA ~
Oi(etor Administrativo
LUJZ CARLOS Df BASTOS
D1retor Industrial
FLORIAN AUGÜSTO COUTINHO MADRUGA
Otretor Adjunto
_

ASSINATURAS

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

que aprova o ato que outorga per-

çessão à Rádio Planalto dePerdizes Uda,

missão ~ Rádio Alterosa de Brasópolis

para explorar, pelo prazO de dez anos,

anos, sem direito de cc.clusividade, servi-

radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
125/90 (n° 283190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per·
missão à Organização Amaral Gurgel Raâiodifusão SIC Ltcla., para explorar, pelo prazo de dez aiiOS, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.
· - Projeto de Decreto Legislativo n°
126190 (n°289/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per-_
missão à Televisão Universitária Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, SCIViÇO de
radiodifUsão sonora em freqüêncía modulada, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
127/90 (n° 313190, na Câmara dos Deputa_dos), que aprova o ato que outorga permissão h Rádio Cidade de Bastos Ltda.,
para ecplorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de ~clusividadc, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bastos, Estado de São
Paulo.

dos~

l..tda., para explorar, pelo prazo de dez.', - sem direito de_ exclusividade, serviço de

ço de radiodifusão sonora em fceqüência
modulada, na cidade de Brasópolis, Estado de Minas Gerais.·
- Projeto de Decreto Legislativo n°
120}90 (n° 264/90, na Câmara dos Deputados~ que aprova o ato que outorga concessão ~ Rádio Belos Montes de Seara
Ltda., para expio~_!, pelo prazo de dez
anos, Sem direito-de ex.clusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
nacidadedeSeara, Estado de Santa Catarina.
- Projeto de Decreto I .egislativo n°
121/90 (n° 265190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova por
dez anos, a partir de 29 de junho de 1988,
a concessão outorgada à Rádio Cultura
do Agreste Meridional Ltda., atra\'6 do
Decreto n° 81.646, de 10 de maio de 1978,
para explorar, sem direito de exclusividade, setviço de radiodifusão sonoro em onda média na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
122J90 (n°267/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova, de
acordo com o art. 33, §se da Lei n° 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anoS,
partir de 20 de fevereiro de 1989, a permissão outorgada ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda., através da Portaria n° 195, de 14 de fevereiro de 1979,
para explorar serviço de radiodifusão ~
nora em frelJ.üência modulada, na cidade
de Londrina, Estado do__ Paraná.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
123190 (n°268/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão h Rádio Clube ltapira Uda., para_exp_l~_r~!,_pelo .P:razo de dez anos, sem direito de c:Xdusivuiade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada,
na cidade de I ta pira, Estado de São Paulo.
- Projeto de Decreto Legislativo n°
124/90 ~o 269190, na camara dos Deputados), que aprova o ato que outorga con-

a

1.2.4 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n° 280/89,
que autoriza a Universidade Federal de
Rondônia a estender suas Unidades de
Ensino Superior aos Municípios de Otaro Preto de Oeste, Ariquemes e Ji-Paraná.
- -Projeto de Lei do Senado n°-284/89,
que regulamenta o inciso III do art. 221
da ConstituiçãO .Federal, que dispõe sobre a regionalização da programação jornalística, cultural e artística de rádio e 'IV.
-Projeto de Lei do Senado n° 329/89,
que fixa critérios para a realização de
despeaas com publicidade oficial.
-Projeto de Lei do Senado n° 340/89,
que torna privativa das entidades despor-

tivas que menciona c de próprio jogador
a aquisição de pa8$C de atletas protissio·
nais de futebol e dj; outras providl!:ncias.
- Projeto de Lei do Senado n° 348189,
que dispõe sobre a transfonnaçio da Ea-cola Técnica Federal de Pernambuco
em Centro Federal de Educaçlo Tecnoló-

gica.
-Projeto de Lei do Senado n° 364/89,
que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrotécnica de Peçanha, Estado de Minas Gerais,.
- Projeto de Lei do Senado n° 42Ó!S9,
que institui o Dia Nacional de Preservaçlo da Amazônia.
-- - Projeto de Lei do Senado n° 62/90,
que fExa crit~rios para a diwlgaçlio de resultado de pesquisas de opinião ptlblica
e dá o11tras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n° 66/89,
que revoga a Lei o0 6.811, de 8 de julho
de 1980, e dá outras providências.
- Projeto de Resolução n° 98188, que
dá nova redação ao artigo 368, inciso I,
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n°
58, de 1972.
-Projeto de Lei do Senado n° 126190,
que toma obrigatória a baixa de veículos
vend_ido_s_ t;_Q_m_Q~ucata c: dá outras provi~
ciências.
L2.5 - Comunicaçlo da Presidencia
- Prazo para aprescntaç!o de: emendas aos Projetes de_Pecreto__ Legislativo
g.Os 116-a 127, de 1~ lidos anteriormente~
L26- Requ~Cnto
- N° 4&7/90, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando a inclusão nos
Anais do Senado do tecto "0 dilema dos
anos 90: como conciliar democracia dC
massas e desenvolvimento", dC autoria
do Professor João Paulo dos Reis Velloso.
1.2.7 - Comunicaçlo
-Do Senador Márcio Berezoski, referente a viagem para a cidade de Port~
Velho dos membros da Comissão destinada a acompanhar o inquérito policial que
apura o assassinato do Senador Olavo

Pires.
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~~to

Uda., e outras, sobre a concessão de ouPlrga de exploração de canais de te~evi
são as empresas 1V Planalto Central
Uda., de Porangatu-0.0, e TV Rio Formoso Ltda.,

em Jataf:(}O.

L29 - Oflcioa
- NO 26/90, do Presidente da Comissão da Educação, comunicando a aprovação, com emenda, do Projeto de Lei do

Senado n° 348/89, que dispõe sobre a
transformação da Escola Técnica Fede-

ral de Pernambuco em Centro Federal
de Educação Tecnológica.
- NO 28190, do Presidente da Comis-

são de Educação, comuhicartdo a aprOvação do Projeto de Lei do Seqado n°280/89,

que autoriza a Universidade Federal de
RondOnia a estender suas Unidades de
Ensino Superior aos Munictpios de maior
densidade populacional.
- N° 29!90, do Presidente da Comissão de Educação, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n°329/89,
que fixa critêrios pata a realização de
despesas com publicidade oficial.
- N° 30/90, do Presidente da Comissão de Educação; comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 420/89,
que institui o Dia Nacional de Preservação da Amazônia.
- N" 31/90, do Presidente da Comissão de Educação, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 284/89,
que regulamenta o inciso 111 do artigo
221 da Constituição Federal que dispõe
sobre a regionalização da programação
jornalística cultural e artWtica de rádio e
TV.
- NO 32190, do Presidente da CoDJ.issão de Educação, comunicando a aprovaçãodo Projeto de Lei do Senado n°364/89,
que autoriza o Poder Executivo a criar
a Escola Agrotécnica de Peçanha, Estado de Minas Gerais.

- N° 33190, do Presidente da Comissão de Educação, Comunicando a aprovação, com emendas, do Projeto de Lei do
Senado n° 340/89, que torna privativa das
entidades desportivas que menciona e
do próprio jogador a aquisição de passe
de atletas prof"lSSionais de futebol e dá
outras providencias.
- N° 34/90, do Presidente da Comissão de Educação, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 62/90,
que fJXa critérios para a divulgação de resultados de pesquisas de opinião p6blica
e dá outras providencias.
- NO 98/90, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
comunicando a aprovação do Projeto de
Lei do Senado n° 126}90, que torna obrigatória a babca de veículos vendidos co- .
mo sucata e dá outras providencias.

L210- Comunicações da PresldeDCUl
- ~bertura de prazo para interposição
de re<:Ui-so, para que os Projetes de Lei
do ~~na_do n?' ~280, 284, 329, 340, 348, 364
e_420,_de)9_~,_62 e 126, de 1990, sejam
apreciados pelo Plenário.
_----. Defetím~nt9, na presente data, do
Requerimento n° 482, deJ990, de autoria
do Senador Mário Maia, lido em 6 do
corrente mês.
- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n° 66/89
e ao Projeto d~ Resoluç?_o ~~ ~8/88.
Recebimento de oficio do Governador do Estado de São Paulo,_ declarando
que aquel_e. Estado ex~r::Cf? plenamente a
compeU~:ncia tributária, estando cobrando nm:ma_lmen_te os impostos previstos
no arti&õ 155, I e li, da -Constituição.
- Aprovação parcial, pela Comissão
Diretora, do Requerimento n° 246!90,
de autoria do Senador Humberto Lucena.
_- Rejeição, pela Comissão Diretora,
do Requerimento n° 383}90, de autoria
do Senador Josê Paulo Bisai.
- Aprovação, pela Comissão Diretora, dos requerimentos:
- NO 446/90, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães; no.s 386 e 387190, do
Senador José Paulo Bisol; no.s 249 e 465/90,
do Senador Jamil Haddad; n° 2Z7!90, do
senador Pompeu de SoUSa; n° 436190,
do Senador Mauro Borges e D0 467/90,
do Senador Alexandre Costa.
- Recebimento do Offcio n° S/64/90
(n° 137/90-GG, na origem), do Governa·
dor do Estado da Bahia, através do qual
encaminha ao Senado pedido de autorização para que aquele Estado aliene terras
de sua propriedade à Sociedade Compaphi,a de Seguros Aliança da Bahia, no limite de oito mil, setecentos e trinta e cinco hectares.
L211 - Diacunoo do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Declarações da socióloga Dorothy
Bush durante a visita ao Hospital Sarah
Kubitscheck.
SENADOR LEITE CHAVES- Considerações sobre o Projeto de Lei do Senado n° ~ qu·e-altera a Lei n° 4.215,
de:,: 27 de abril de 1963, e torna obrigató..:
rio o exame de ordem, para admissão no
Quadro de Advogados.
SENADOR ANTÔNIO LUIZ MAYA- Situação da economia nacional.
SENADOR JOÃO CALMON- Relatório do Banco Mundial sobre a economia da América La.tina.
1.2.12 - Requerimento
- NO 488/90, de autoria do Senador
Carlos Patrocfnio, solicitando ao Ministro
da Saúde, informações que menciona.
L213 - Comunicação
-Do Senador Mário Maia, que:se ausentará do Pars a partir de 10 a 18 do corrente~

Terça-feira 11 7961

L214- Comunieaç&:o da Preoid!nc!a
-Recebimento da Mensagem n°221/90
(o 878190, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para que a União possa contratn-·-operaÇão de .crédito _externo no valor
deUS$ 150,000,000.00 junto ao Banco Ia·
ternacional de Reconstrução e Desenvolvimento - Banco Mundial, para os fins
que especifica.
-Recebimento da Mensagem n°222f90
(_qc:o_881/90, _na origem) pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorização para que a União possa contratar operação de crédito externo no valor
de US$ 300,000,000.00, junto ao Banco
I~ternaciona_l de Reconstrução e Desenvolvimento - Banco ~undial, para os
fins que especifica.
. 1.3- ORDEM DO DIA
Offcio n° S/55, de 1990 (n° 515/90, na
origem), relativo a proposta para que seja autorizado o_ Governo do B~tado de
Minas Gerais a emitir 8.982516.993 Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado. Retirado da pauta nos termos regimentais.
Projeto de Lei do Senado n° 256,. de
19S9·Complementar, de iniciativa da Comissão Diretora, que di$põe sobre a declaração de nulidade dos atas que tenham
por objetivo a ocupaÇão, o domínio e a
posse das terras indígenas, ou a exploração das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes, e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a
votação adiada nos termos regimentais.
Projeto de Lei do DF n° 32, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que remite crédito do Imposto
Predial e Territorial Urbano, no Distrito Federal, relativo a imóvel de propriedade de competente da Força Expedicionária Brasileira. DiscUSBão encerrada, fi.
cando a votação adiada nos ter mos regimentais.
Projeto de Lei do DF n° 56, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que altera a composição do Conselho de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal. Discussão encerrada,
ficando a votação adiada nos 'lermos regimentais.
Projeto de Lei do Senado n° 369, de
1989, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro. Declarado prejudicado. Ao arquivo.
1.3.1-Discui'S06ap6ea Ordem do Dia
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Degradação do meio ambinete
no Estado de Sergipe. Artigo publicado
no jornal"Correio Brazilienseu, sobre projeto de sua autoria sobre seguro ao meio
ambiente.
SENADOR JAMIL HADUAD- Aumento dos funcionários públicos civis e
0
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militares. Aumento da cesta básíca. Dfvída externa brasileira.
SENADOR RONALDO ARAGÃO
-Necessidade de um plano de desenvolvimento da Amazônia.

SENADOR CARLOS PATROCÍNIO
- Saóde bucal do brasileiro. Encaminha:
rá oportunamente à Mesa, requerimento
de informações ao Ministro da Saúde so-

bre o assunto.

SENADORJUTAHY MAGALHÃES
- Diretrizes de política económica para
a agricultura apressas na Portaria Ministerial n° 4n.
SENADOR SEVERO GOMES-Análise da polftica adotada pelo Presidente
Fernando Collor sobre a presença do Estado na economia.
L3.2 - Comunicações da Prellidência
Ténnino ôó- piazo pãra apresentação
de emendas aos Projetas de Lei da Ctmara n01 45 e 68189, 74/90, e Projetas de Lei
do Seriado no,s94!88e 214/89-Complemen-

tares, sendo que aos mesmos não foram
apresentadas emendas.
Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes projetas de lei
apreciados conclusivamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
- Projeto de Lei do Senado n° 383/89,
que modifica o § 2° do art. 77 da Lei n°
7.21YJ, de 11 de julho de 1984, que altera
dispositivos do Decreto-Lei n°. ~ de
7 de dezembro de 1940 .... Códf~a··~nal,

- e dá outras providências. A cAlDara doa
Deputados.
__
- Projeto de Lei do Senado n° 43/90,
que altera o artigo- 294 da Lei n° 5.869,
~ de 11 de janeirQ de. 1973 (Código de Pro• cesso Civil). À CAmara dos Deputados.- Projeto de Lei do Senado n° 136/90,
. que dá nova redação ao inciso III do arti, go 484 do Código -de Processo Penal (De- creta-Lei n° .3.931; de 11 de dezembro
de 1941). À CAmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n° 179/90,
que dispõe sobre o regiine de prestação
· de serviços públicos pela iniciativa priva-da; previsto no artigo-175 da Constituição,
e regula a concessão de obra pública. À
CAmara dos Deputados.
Término do prazo para interposição
_de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos seguintes projetas de lei
ã.preCiãdos conClusivamente pela Comissão de Assuntos Sociais:
-Projeto de Lei do Senado n° 294/89,
que dispõe sobre a seleção de locais, a
construção, o licenciamento, a operação,
a fiscalização, os custos, a remuneração,
a responsabilidade civil, as garantias dos
depósitos de rejeitas radioativos e dá outras providências. À C!mara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n° 27/90,
que institui renda mensal vitalícia em favor das pessoas portadoras de deficiência
e dos idosos nos termos do art. 203, inciso V, da ConstituJçãó Federal e dá ou-
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tras providências. ACAmara d011 Deputados.
- Projeto de Lei do--Senado n° S2/90, _
...
que dispõe sobre a frscaliza-ção das relações do t~balho e d.á outras providên-

C~!!S· ~~ara ~ _I~c:putados.
1.3.3 ~ Designaçlo da Ordem do Dia
da próxima sessãQ _
1.4 -ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N~ 256, 263, 266, 268, 280 e~283/89

(Republicações)
- N"' 199, 202, 205, 245 e 246, de 1990
(Republicações)

- Nos 254 a 2651'?0 _3- PORTARIAS DO PRIMEIRO-

SECRETÁRIO
- Nos 2!:f e 29; de 1990
4-SECRETARIA-GERALDAMESA
- Resenha das matérias apreciadas
de 1° a 30 de novembro de 1990.
5 ·SUBSECRETARIA DE SERVIÇOS GERAIS
-Portaria n° 11, de 1990
6-CONSEUIODEADMINISTRAÇÁO
- Ata da 28 Reunião Ordinária
7 ·MESA DIRETORA
8 - ÚDERES E VICE-ÚDERES
DE PARTIDOS
9 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕESPE~NTES
~

ATA DA 206a SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO DE 1990
4a Sessão Legislativa Ordinãria da 48a Legislatura
Prt:sidência dos Srs. Mendes Cana/e e Pompeu de Sousa
ÀS !4 HORAS B 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor JCínior - Ronaldo Aragão - Carlos Patrocfnio - Antonio Luiz Maya - Alexandre Costa - João Lobo - Carlos Alberto
--José Agripino - Marcondes Gadelha Humberto Lucena - Mansueto de Lavor Carlos Lyra - João Nascimento - Francisêo
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy
Magalhães - José lgnádo Ferreira - João
Calmon -Nelson Carneiro - Antônio Alves
-Pompeu de Sousa --Mendes canalC -- Wil~
son Martins - Leite Chaves - Affonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
-A lista de presença acusa o comparecimento de 24 Si-s. senadores. Havendo m1mero
regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário- procederá h leitura
do Expediente.
É lido o .seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO ~
PREsiDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de
lei .sancionado:
N° 223/90 (n° 880190, na Origem), de 10
do corrente, referente ao Projeto de Lei n°
30, de 1990-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União créditos adicionais até o limite de Cr$
1.951.382.000,00.
•
(Projeto que se transformou na Lei n°
8.103, de 10 de dezembro de 1990.)

Submetendo ~ deliberação do Senado
a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prtvia aquiclcência:
MENSAGEM N" 224, DE 19!10
-{D0 ~, na origem)

Excelent:i"uimOa Senhores Membros
do Senado Federal
Nos termos do partgrafo Cínico, in fine,
do art. 104 da Constituição, tenho a honra
de submeter à aprovação de Vossas Excelencias o nome do Doutor Francisco Peçanha
Martins, para exercer o cargo de Ministro
do Superi_orTribunal de J1J$tiça, na vaga destinada a advogado, decorrente da exoneraç:io
-do Minis:tro Carlos Mário Venoso, por ter
sido empossado como Ministro do Supreioo
Tribunal Federal.
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Os méritos do indicado, que me induziram

a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo currlculum vitae.
BrasOia, 10 de dezembro de 1990.- Fernando Collor.
CUrriculum vitae
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS

1. Dados pessoais
1.1 - Filiaç§o: Álvaro Peçanha Martins
e Guiomar castro Peçanha Martins
1.2 - Naturalidade: Salvador - Bahia
L3- Data do Nascimento: 14-Z..l938
L4 - Estado Ovil: Casado
1.5 - Esposa: Oara Maria Pato Peçanha

Martins
1.6 - Fllhos: Luciana Pato Peçanha Martins e Álvaro Peçanha Martins Neto.
2. Formação Cultural:
21 - Curso Secundário:
Colégio N. Sr" da Vitória (Maristas)
(1949/1952); Colégio Sóphia Costa Pinto
(1952/1955);
22- Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (1956/1 %0);
23 - Pós-graduação:

Mestrado em direito econOmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal da

Bahia, durante o qual ministrou os cursos
de Direito COmercial I, II e III e Instituições
de Direito P6blico e Privado (cumpriu todos
os créditos e disciplinas).
3. Cargos, Comissões e Atividades:
3.1 - Diretor de divulgação e ensino do
centro acadêmico Rui Barbosa (CARB) da
Faculdade de Direito da UFBA (1958);
3.2- Vice-Presidente da União dos Estudantes da Bahia - UEB (1959/1960);
3.3 - Delegado da UEB aos congressos
da União Nacional dos Estudantes - UNE
(1959/1960);
3.4- Estágiário junto ~ Procuradoria Regional do Trabalho da 51 Região;
3.5- - Oficial de Gabinete da Secretaria
do Interior e Justiça do Estado da Bahia
(1959/1960);
3.6 - Diretor do Fórum Rui Barbosa
(196o/1961);
3.7- Advogado inscrito na OAB/BA desde 10..1-1961, com inscrição definitiva n6mero 1.794, com escritório à Av. Es~dos Unidos, 25H, salas 316/311_ ~alvado_r- Bahia, telefones: 242-1805, 242-160'...,
3.8 - Consultor Jurídico da Secretaria
de Agricultor~ Ind6stria e Coínércio
(1961/1962);

-

3.9 - Advogado da Petróleo BrasileirO

S.A.- Petrobrás, desde 16-11-1962, classificação Advogado IV, II, exercendo a função
de Chefe do Setor Regional de Direito Ovil
e Comercial da Divisão Jurídica da Bahia faz
mais de 10 (dez) anoS (C3rt. Prof. n° 32573,
série 147);
3.10 - Membro de bancas examinadoras
de concurso para admissão de advogados
aos quadros do Serviço Jurídico da Petrobrás;
3.11 -Participação em Painéis e Seminários do Serviço Jurídico da Petrobrás, com
apresentações de teses e discursos e íntegração de comissões especiais;

3.12 - Membro do- Conselho da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia,
nos biênios de 1967/1969; 1969/1971; 197l}.l173;

197311975; 1975/l'rn; 1985/1987; 1987/1989;
1939/1991;
3.13 - No Coaselho Seccional da OAB/
BA, exerceu também os cargos de 2° Secretário e Tesoureiro, e panicipou das Comissões
de Seleçãoe Prerrogativas e Ética e Disciplina;
3.14 - Conselheiro Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, representante da
Seccional da Bahia (1989/1991);
3.15- PrOfessor de Introdução ao Direito Civil no curso de preparação e aperfeiçoamento de magistrados (1990);
3.16 - Membro da Banca Examinadora
DO concurso para Juiz do Trabalho da sa
Região;
3.17- Pareceres, trabalhos acadêmicos e
forenses.
3.18 - Orador designado pela OAB/BA
na sessão solene de entrega de medalha do
Mérito Forerise ao Prof. Pinho Pedreira da
Silva;
3.19 - Orador designado pela OAB/BA.
na sessão solene de homenagem ao advogado Cláudio Estanislau Alves pelo cinqUentenário no exercício da advocacia;
3.20 - Panicipação, como conferencista,
no ciclo de debates "A O_AB, o advogado e
a sociedade11, discorrendo sobre o tema 11Ética e reforma do Estatuto11 (Out/90).
Brasfiia, 21 de novembro de 1990.- Franciseo Peçanha Martins
_ _ _(À Comissão de Cowtituíção, Justiça e
adadanfa.)
AVISO DO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

N°72A/90, de 6 do corrente, encaminhando cópia do Relatório de Auditoria e do Re-

latórioNoto proferido pelo Ministro Fernando Gonçalves, referentes a auditoria operacional no ProálcooL
OFÍCIO DO SR. 1" SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
Enca.i:nínliando h revisão do Senado autógrafo doa seguintea projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 113, DE 1990
(N" 3.145/89, na Caoa de origem)
(De iniciativa do Tribunal de
-Justiça Jo Distrito Federal
e dos Territórios)
Displ!e oobre a organlzaçlo judlclJrla
do Diatrito Federal e doo Territórioo.
O Congresso Nacional Decreta:
UVROJ
Da Eárutura da Juatiça do
- Distrito Federal
E doo Territórioo

ÚTULOJ

Du Dispooiçe5ca PrcUmlnareo
Art._1° Esta lei Qrganiza a JustiÇa do Distrito Federal e dos Territórios e regula o funcionamento dos seus setViÇOS awciliares.
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Art. ~ Compõem a J ust1ça do Distrito
Federal e dos Territórios:
1- o Tribunal de Justiça;
.
11 - o Conscl.ho da Magistratura;
lU- os Tribunais do JWi;
N - os juízes. de Direito do Disrtrito Federal•
oa Jufzes de Direito Substitutos do
Distrito Federal;
VI - 01 Jufles de Direito dos Territórios;
VII- osJufzes de Paz do Distrito Federal;
VIII - os Jufzes de Paz dos Territórios.
Art. 30 A Competencia dos Magistrados,
em gera~ fDc:ar-1c-á pela distribuição dos feitos, alternada e obrigatória, na forma da lei.

V-

'IÍTULO II
Do Tribunal de Juatiça do
Distrito Federal
e doo Territórioo

CAPITuLo I
Da Compcolçlo
Art. 4• O Tribunal de Justiça, eom sede
no Distrito Federal, compõe-se de vinte e
tres Desembargadores e c:xen::e sua jurisdiçio no Distrito Federal e nos Territórios:
§ 1° O Tribunal divide-te em uma Seção
Ovei e uma Criminal e em cinco TuriD.aSy
sendo três Oveis e duas Criminais. As Seções compõem« dos integrantes das Tur~
mas, observadas as respectivas. áreas de especialização e serão presididas pelo Vice-Presidente, que não exercerá aa funçõeS de Relator e Revisor.
§ 1.0 A Presidência da Turma será exerçiM
da pelo sistema de rodfzio, na forma focada
pelo Regimento Interno.
§ 3° O Presidente, o Vice-Presidente e o
Corregedor integram o Tribunal Pleno, sem
exercerem as runções de Relator e Revisor,
votando o primeiro apenas nos casos de empate du quando o julgamento depender de
quorum qualificado para apuração do resultado.
§ 4° O Regimento Interno estabelecem
os casos em que o Presidente terá voto naa
queatões administrativas.
ArL 5° O Pre:iidente, o Vice-Pre!;idente
e o Corregedor serão eleitos por seus pares,
na fonna da Lei Org!nica da Magistratura
Nacional e para um periodo de dois anos,
vedada a reeleição.
Parágrafo 6nico - Vagando os cargCJI. de
Presidente, Vice-Pre~klentc ou Corregedor,
realizar-ae-á nova eleiç§o para completar o
mandato, salvo se faftarem menoa de seis
DtCSe$ para tá"mino, caso em que a substitui·
ção do Presidente será feita pelo Vice-Presidente e a deste ou do Corregedor pelo Desembargador mail antigo, obacrvado o disposto no parágrafo 6nico do art 102 da Lei
C.omplemenlar é 35; de 14 de março de 1979.
Art. 6° A substituição de Desembargador
processar-se-á na forma da Lei Organica da
Magistratura NacionaL
Parágrafo 6nico - A convocação de Juízes far-se-á dentre os Jufzes de Direito do
Distrito Federa~ nos termos da Lei Orgânica da Magistratura NacionaL
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Art. 7> Não poderão ter assento na mesma Turma do Tribunal de Justiça, Desembargadores cônjuges _ou parentes em linha reta

III - julgir ·oo reCursos e remessas de:: otr~
cios relativos a decisões proferidas pelos Juizes de Direito do Distrito Federal e Territórios; ,
ou colateral, inclusive por afinidade, até o
IV- julgar a cxceção da Verdade nOs caterceiro grau.
sos de crime contra a honra em que o querelante tenha direito a foro por prerrogativa
CAPÍTULO II
da funçlo;
·
Da Competencia
V - julgar os recursos das decisões dos
SEÇÁO!
membros do Tibun.al nos casos previstos nas
Da COmpetência do
Jeis de processo e em seu Regimento Interno;
Tribunal de Justiça
VI - o:ecutar as sentenças que proferir,
nas causas de sua competência originária,
Art. 8° Compete ãO Tribunal de Justiça:
podendo delegar aos JuíZes de primeiro grau
I -processar e julgar originariameirite:a prática de atos não decisórios;
a) nos crimes comuns e de responsabilida~
VII - aplicar as sanções disciplinares aos
de, ressalvada a competência da Justiça Elei- Magistrados; decidir, para efeito de aposentatoral e do Tribunal do Júri, os Governado:.. doria Sobre sua incapacidade física ou menres dos Territórios, o Vice-Governador do tal, bem como quanto à disponibilidade e ~
Distrifo Federal e os Secretários do Gover- remoção compulsória de Juiz de Direito;
no do Distrito Federal e os dos Governos
VIII- demitir e aplicar punições aos funcionários integrantes dos serviços auxiliares
dos Territórios;
b) nos crimes comuns e de responsabilida- do Tribunal de Justiça;
de, os Jufzes de Direito do Distrito Federal
IX - indicar ao Presidente do Tribunal
e Territórios e osJufzes de Direito Substitu- para nomeação, os candidatos aprovados
tos, ressalvada a competência da Justiça Elei- em concurso para ingresso na Magistratura,
toral;
sempre que possfvel em lista tríplice;
c) os ·mandados de segurança e os habeX - elaborar lista tríplice para o preenu data contra atas do Presidente do Tribu~ chimento das vagas correspondentes aoquin~
nal c de qualquer de seus órgãos e membros;
to reservado aos advogados e membros do
do Procurador~Geral da Justiça do Distrito Ministério PtibJicO, bem como para a escolha
Federal e Territórios; dos J ufzes do Distrito dos advogados que devem integrar o TribuFederal e Territórios; do Governador do nal Regional Eleitoral do Distrito deral, obDistrito Federal; do Tribunal de Contas do servado o disposto no art. 94 da Constituição
Distrito Federal e de qualquer de seus menl- Federal;
bros; dos Secretários de Governo do DistriXI- eleger os Desembargadores. e Juízes
to Federal; dos Governadores dos Territó- de Direito que devem integrar d Tribunal
rios e de seus Secretários;
Regional Eleitoral do Distrito Federal;
d) os habeas corpll3,. quando o constranXII - indicar ao Presidente do Tribunal
gimento apontado provier de ato de quais~ o Juiz que deva ser promovido por antigüidaquer das autoridades indicadas na alínea an- .de e elaborar a lista tríplice, sempre que posterior, c:xceto o Governador do Distrito Fe- sível, para promoção por merecimento e auderal;
torizar permutas;
XIII- designar Juiz Diretor do Foro das
e) os mandados de injunção, quando a
elaboração da norma regulamentadora f or Circunscrições do Distrito Federal e das Ciratribuiç§o.de órgão, entidade ou autoridade cunscrições dos Territórios, cujas atribuições
do Distrito Federal, quer da administração serão fiXadas pelo Tribunal;
direta ou indireta;
XIV - elaborar o Regimento Interno do
·
f) os conflitos de competência entre ór- Tribunal e sua Secretaria e das Subsecreta·
gãos do próprio Tribunal;
rias da Justiça dos Territórios;
g) as ações iescisóriás e as revisões crimiXV - conceder férias e licenças aos Magistrados e aos funcionários da Secretaria
na.is de seus julgados;
h) os pedidos de uniformização de sua ju- do Trib_unal, bem como relevar e justificar
suas faltas;
risprudência;
i) os embargos infringe-rites dos seus julgaXVI - organizar os serviços auxiliares,
provendo...os de cargos, na forma da lei.
dos;
j) os embargos declaratórios a seus acórXVII - decidir sobre mat&ia administradãos·
_tiva pertinente k organização e ao funciona~
as reclamações formuladas pelas partes menta da Justiça do Distrito- Federal e dos
e pelo Ministério Ptiblico no prazo de cinc-S' _ Territórios;
dias contra ato ou omissão de Juiz de cJúe
XVIII organizar e realizar os concursos
nlo caiba recurso ou que, importando em para o ingresso na Magistratura do Distrito
erro de procedimento, possa causar dano ir- Federal e dos Territórios;
XIX- designar Ju.iz Diretor da Subsecre~
reparáveis ou de diflcil reparação;
m) as representações por indignidade pa- taria da Justiça, em cada uma das Capitais
ra o Oficialato da Polícia Militar e Corpo dos Territórios, defmindo suas atribuições;
XX- organizar e realizar concursos pó.de Bombeiros do Distrito Federal e Territóblicos para provimento dos cargos de servidorios:
II- julgar as argiliçôes de suspeição e im- res de primeiro grau de jurisdiç§o;
XXI - exer.ccr as. demais atribuições que
pedimento opostas aos Magistrados e ao Prolhe são conferidas pela Constituição ou por
curador-Geral;

1)
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lei, inclusive propor ao Congresso Nacional
a fixação dos vencimeritos .de seus membros,.
dos-Juízes e dos serviços auxiliares, bem como reformas e alterações da Lei de Organiza~
çãoJudiciária ·oo Distrito Feder.il CTerritórios;
XXII - propor ao Poder EXecutivo o Regimento de Custas das serventias judiciais a
viger no Distrito Federal e Territórios;XXIII - designar sem prejufzo · de suas
funções, até dois Jufzes de DireitO para Assistência da Presidencia do Tribunal e at6
quatro JuiZes de Direito para Assistentes
do Corregedor de Justiça, a eles podendo
ser delegadas funções co_rreicionais em cartórios judiciais. e extnljudiciais.
§ 1o ·o procedimento das reclamaçõei
de que trata a alínea "1" do inciso I deste artigo, será regulado pelo Regimento Interno,
podendo o relator suspender a execução do
ato impugnado por prazo não superior a sessenta dias.
§ '2fl Na autorização para remoção. o Tri~
bunal, considerado o interesse páblico, poderá indicar um só nome, ainda que para mais
de uma vaga.

SEÇÁO II

Da Competência daa Turmas
Art. 90 O- Regimento Interno do Tribunal disporá sobre a competência do Plenário,
das Seções e das Turmas, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei
Orgânica da Magistratura Nacional.

SEÇÁO III
Da Compctencla do
Conselho da Magistratura
Art. 10.0 Conselho da Magistratura, integrado obrigatoriamente pelo Presidente, pe~
lo Vice-Presidente e pelo Corregedor, terá
composição e competência fiXadas pelo Regimento Interno.
Parágrafo único. Nos períodos de paralisação dos trabalhos do Tribunal, o Conselho
ccercerá as funções jurisdicionais que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno.

SEÇÃOIV
Da Competencia do Presidente

Art.Jl. O Presidente dirige os trabalhos
dO Tribunal, cabendo~lhe representar o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios em suas relações com os outros Poderes
e autoridades e terá sua competência definida no Regimento Imerno.
SEÇÁOV

Da Competência do
Vice~Preaidentc

ArL 12 Compete ao Vice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios substituir o Presidente em
suas faltas e impedimentos, bem como praticar atos que lhe forem atribuídos em lei ou
no Regimento Interno.
Parágrafo (mico. o _Vice-Presidente será
substitufdo em suas faltas e impedimentos
na forma que dispuser o Regimento Interno.
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SEÇÃOVI
Da Compct!ncia do Co~gcd~
-Art 13. Compete ao Corregedor a super-r
visão e·o exercício do poder disciplinar, relativamente aos serviços forenses, na forma
do Regimento Interno, em primeiro grau de
jurisdição, sem preju~_ do que é deferido
às autoridades. de menor hierarquia. O Regimento Interno disporá sobre sua compet~ncia.
§ 1° O Corregedor poderá delegar a Juízes a realização de correição nas serventias
e a presidência de inquéritos agministrativ-

so, salvo para apurar a prática de infração
penal atribuída a Juiz, sem prejuízo do diaposto no inciso XXIII do art. 8°, desta lei.
§ ZO A correiçio geral dos territórim será feita pessoalmente pelo Corregedor e
abrangerá, no mfnimo, em cada ano, a meta-

de das Circunscriç6Q neles eoJCistentes, de forma que no final do biénio estejam todas inspecionadas.

f 3° O Corregedor será substituído em
suas. faltas e impedimentos na forma que dispuser o Regimento Interno.

CAPÍTULO III

Do Procedimento e Julgamento
Do Tribunal
Art. 14. O Regimento Interno disciplinará Q procedimento e o julgamento dos feitos
pelo Tribunal, obedecido o disposto na lei
processual e nesta leL
Art. 15. Após da distribuição e até a inclusão em pauta para julgamento, o relator presidirá o processo determinando a realil.açio
de diligencias que entender necessárias.
Parágrafo (mico. Verificando o relator
que a compet~ncia para a causa ·é de outro
órgão, encaminhará os autos por despacho
à redistribuição.
Art. 16. Nas ações criminais da competência originária do TribunaL o julgamento farse-á em sessão secreta, obedecido o dispos-to no inciso IX do art. 93 da Constituição
Federal.
Parágrafo ónico. Da decisão, que será lavrada pelo autor do primeiro voto vencedor,
constarão os respectivos fundametos
TÍTULO III
Do Primeiro Grau de Jurisdição
No Distrito Federal
CAPÍTULO I

Da Composição e da Compcteocla
Art. 17. A Magistratura de Primeiro
Grau do Distrito Federal e Tetritórios compõe-se de Juízes de Direito e Juízes de Direito SubstitutoS em ntimero Constante do Anexo I desta lei, com jurisdição em todo o DisLrito FederaLe__competênda_n_Q_& l~JJD_Q~ do
art 19.
ArL 18. A Justiça de PrimeirO Grau do
Distrito Federal compreende:
I - Varas com competência em todo o
território do Distrito Federal:
a) oito Varas de Fazenda Pública;
b) uma Vara de Menores;

· ' c) umã. Vara de EXecuções Criminais;
· d) uma Vara de Falências e Concordatas;
· e) Uma vara Cle Registras Públicos e Pre'c3tóti3s; ·
· ·
f) .uma Vara de Acidentes do -Trabalho;
g) quatro VaraS de Entorpecentes e Contravenções Penais;
II - Circunscrição Especial Judiciária de
Brasflia:
a) vinte e__ cinco Varas Cíveis;
b) sete Varas de Famflia;
c) -uma Vara de Órfãos e Sucessões;
d) um Tribunal do Júri;
e) dez Varas Criminais;
f) três Varas de Delitos de Trânsito;
Ill- Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
a) cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas de Fam11ia, Órfãos e Sucessões;
c) um Tribunal do Jíiri;
d) cinco Varas Criminais.
IV- Circunscrição Judiciária do Gama:
a) duas Varas Cfveis;
b) uma Vara de FamOia, Órfãos e Sucessões·

'

c) duas Vara Criminais;
d) uma Vara do Tribunal do J6ri e dos
Delit01 de TrAnsitas;

·V -Cimln=iç!oJudiciáriadeSobraémho:
a) duas Varas Oveis;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do
Jíiri e dos Delitos de TrAnsito;
VI - CircunscriçloJudiciária de Planaitina:
a) uma Vara Ovei;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do
J6ri e dos Delitos de Tdnsito;
VII- Circunscriçfio Judiciária de BraztAndia:
uma Vara de Compet~ncia Geral;
VIII- Circunscrição Judicü.ria de CeiiAndia:
a) tres V aras Cfvcis;
_b) quatro Varas de Famfiia, Órfãos e Suce.sões;
c) cinco Varas Criminais;

d) um Tribunal do JOri.
§ 1° As Varas da mesma especialidade
obedecerão a numeração ordinal.
§ ZO A3 áreas de jurisdição das CircunscriçõesdeBrasllia, Taguatinga, Gama, Sobradiabo, Planaltina, BrazlAndia e Ceilâildia oorrc:ipOndem ~s das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal, compreendendo« as do N6cleo Bandeirante e Paranoá
na Circunscrição de Brastlia e a de Jardim,
na de Planaltina.

CAPÍTULO II
Doa Jufzes de Direito

Arl 19. Aos Juízes de Direito cabe, além
de processar e julgar os feitos de sua compe-

tênciã:--- ----------------------------------- --------I - inspecionar os serviços cartorários, informan_~o, semestralmente, ao Corregedor,
o resultado das inspeções;
II - aplicãr aos servidores que lhes sejam
subordinados penalidades disciplinares que
não excedam a trinta dia,s de suspensão;
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III - designar serventuários para substituição eventual de titularesj
IV - indicar à nomeação o Diretor da
re&pectiva Secretaria.
CAPÍTULO III

Do TribUDal do J11rl
Art. 20. Os Tribunais do J6ri terão a organização e a competência estlbelecidas no
Código de Processo Penal.
Art 21. Ao Juiz Presidente do Tribunal
do J6ri compete:
I - processar Os feitos da COPlpetência
do Tribunal do Jtíri, ainda que anteriores à
propositura da ação pena~ até julgamento fmal;
II - processar e julgar babeas corpua,
quando o crime atribuído ao paciente for
da competência do Tribunal do J6ri;
III -exercer as demais atribuições previs~
tas nas leis processllais.
Parágrafo íinico. Junto a cada Tribunal
do Júri oficiara, sempre que possfve~ um
Juiz de Direito Substituto, que terá cómpet~ncia para instrução dos pro~ sem prejuízo de outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Titular da Vara.
ArL 22 -Aos Juízes das Varas Criminais
compete:
I - processar e julgar os feitos criminais
da competência do Jul'z singular, ressalvada
a dos Juízes especializados;
II- praticar atas anteriores à instauração
do processo, deferidos aos Juízes de Primeiro Grau pelas leis processuais penais.
Art. 23. Aos Jufzes das Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais__ ~mpete:
I - proceSSar e julgar Os feitos relatiVos
a entorpecentes ou substâncias cap_azes ~~
determinar depend~ncia tisica ou psíquica e
Oi com eles conexos, ressalvada a oompet~n
cia· Ou Tribunal do Júri;
II - decretar interdições, internamento e
quaisquer medidas de natureza administrativa previstas na legislação pertinente;
III - baixar atos normativos, visando ll
prevenção, assistencia e repressão, relacionados com a matéria de sua competência;
IV- fiscalizar os est?.bclecimentos p6blicos ou privados, destinados à prevenção e
repressão das toxicomanias e à assist~ncia e
recuperação de toscicôlll3.nos, baixando os
atos que se fizerem necessários;
V - processar e julgar as causas relativas
às contravenções penais, salvo quando conexas com infração da competência de outra
Vara.

SEÇÃOI
Das Varas de Delitos
de TrAnsito

- - -Aft ~,- AOs Jwzes- aasvanfs-âe-rre1itõS
de Trânsito compete processar e julgar os
feitos relativos a lesões corporais culposas e
homicídios culposas decorrentes de acidentes de trânsito, salvo quando conexos com
crime para cujo julgamento seja -competente outra Vara.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)
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SEÇÁO I!
Da Vara de Execuç6c:s Criminais
Arl. 25. Ao Jufz .da Vara _de Execuções

Criniinais corripete:

. . .

_

I - a e<ecução das. penas e das medidas

de segurança e o julgamento dos respectivos
incidentes;
II - decidir os pedidos de unificação ou
de detração das penas;

III - homologar as multas aplicadas pela
autoridade policial nos casos previstos em lei;
IV- inspecionar os estabelecimentos prisionais e os órgãos de que trata a legislação
processual penal;
V- ex:pedir as normas de que trata o§

'2fJ do art. 689 do Código Penal;
VI - prosseguir a execução de medidas
de tratamento impostas pelo Juiz de Menores, desde que o infrator tenha completado

dezoito anos.
CAPÍTULO IV
Doa Jufzes Cfveis
SEÇÁO I
Das Varas. Cfveis em Geral
Art 26. Aos Jufzes das Varas Cfveis compete processar e julgar feitos de natureza cfvel ou comercial, salvo os de competência
das Varas especializadas.

SEÇÁO I!
Daa Varas da Fazenda Ptiblica
ArL Zl. Aos JufZes das Varas da Fazenda Pliblica compete:
I - processar e julgar.
a) os feitos em que o Distrito Federal
ou entidade de sua administração descentralizada forem autores, n~us,. assistentes ou o poentes, escetuadcm os de falência e os de acidentes do trabalho;
· b) as ações populares que interessem ao
Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada;
c) os mandados. de segurança contra a tos
de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada.
§ 1° As ações propostas perante outros
Jufzes passamo fi competência das. Varas da
Fazenda Pliblica se o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem admitidos como litisconsortes, assistentes, opoentes ou intervenientes.
§ 2° Os embargos de terceiros propostos
pelo Distrito Federal ou entidades de sua
administração descentralizada serão processados e julgados perante o Juízo onde tiver
cuno o pro~ principaL

SEÇÁOill
Daa Varas de Famfiia
Art. 28. Aos Juízes das Varas de Famfiia
compete:
I - processar e ju1gar.
a) as açOcs de estado;
b) as ações de alimentos
c) as açôes referentes ao regime de bena
e_k guarda de filhos;
-
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d) as ações de petição .de herança, quanVII - pi:'occ:Ssar' e julgar:·
do cumuladas com as de investigação de paa) a ·adoção plena de- menores em situa~
ternidade;
ção friekôlàr; ·
·
"
II- conhecer das_questôes relativas h cab) as ações de suspenslío e destituição
pacidade e ctiratela; bem como de tutela,
em caso de ausência ou interdição dos pais, do pátrio poder;
c) as açOes de alimentos devidos a menoressalvada a competência das Varas de Menores em situação irregular;
res e de Ortãos e Sucessões;
d) os pedidos de autorização e suprimenIII -praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proleçáo de incapazes e to para casamento de menores de dezOito
à guarda e administração de seus bens, res- an01 em situação irregular ou infratores.
Parágrafo lÍilico. Compete ao Juiz -daVasalvada a competência das Varas de Menores, de Órtãos e Sucessões e de Entorpecentes; ra- de Menores o poder normativo previsto
IV - processar justificação judicial a me- no art. goda Lei n° 6.6'T!, de 10 de outubro
nores que não se apresentem em situação ir- de 1979 - Código de MenorC$ -, e a direçã~
admini8trativa da Vara, e, especialmente:
regular;
1- receber, movimentar e prestar contas
V- declarar a ausência;
dos recursos orçamentários consignados ao
VI - autorizar a adoção de maiores;
_
VII - autorizar a adoção de menores que Juizado;
II- celebrar convênios com entidades plinão se apresentem em situação in-e~ular.
blicas ou privadas para o melhor desempeSEÇÁO IV
nho das atividades de proteção, assistência
Da Vara de Orflios e Sucest~6es
e vigilância de menores;
· UI- requisitar setvidores e contratar pesArt. 29. Ao Juiz da Vara de Orfãos e Susoal nos casos previstos em lei;
cessões compete:
·
IV - designar comissários volunrárias de
I - processar e julgar os feitos relativos
menoresj
a sucessões causa mortis;
V- conceder autorização a menores d e
li - processar e julgar a arrecadação de
dezoito anos para quaisquer atas ou atiVidaherança jacente, bens de ausentes e vagOsj
III - praticar os atas relativos à tutela des em que ela seja exigida.
de órrãos, ress3lvada a competência da VaSEÇÁO VIIra de Menores;
Da Vara de Regiatrol Póblicoa
1V- praticar os atas de jurisdição volune Precatórias
tária necessários à proteção de órfãos e à
Art
32
Ao
Juiz
de Registras P"liblicos e
guarda e administração e seus l;)ens, ressalvaPrecatórias compete:
da a competência da Vara de Menores;
I - inspecionar os sCrviços a cargos dos
V - processar e julgar as ações de petição de herança, quando não cumuladas com tabeliães e oficiais de registraS e protestos
de Htulos, apUcando penas dsciplinares;
as de investigação de paternidade.
II - baixar atas normativos relac'ioriados
5EÇÁOV
à execUção dos serviços d~ serventias cx:traDa Vara de Acidentes
judiciais, ressalvada a competência do Corredo Trabalho
·
gedor;
Art. 30. Ao Juiz da Vara &~ Acidentes
_III -o cumprihlento de toda's as cartas
do Trabalho compete processar e julgar ações precatórias, rogatórias e de ordem, remetide acidentes d_o trabalho e de indenização das ao Distrito FederaL
de direito comum deles decorrentes e resulSEÇÁO VIII
tantes de dolo ou culpa do empregador, ou
Da Vara de Falencias
de seus prepostos.
c COncordatas
SEÇÁOVI
Art. 33. Ao Juiz da Vara de Falências e
Da Vara de Menores
Concordatas compete:
Art. 31. Ao Juiz da Vara de Menores comI - rubricar balanços comerciais;
II- processar os feitos de falências e conpete:
I - conhecer e decidir sobre matéria dis- cordatas e as medidas cautelares que lhes fociplinada na legislação especial de proteção, rem acessórias;
III - cumprir cartas rogatórias, precatóassistência e vigilância a menores de dezoirias e de ordem relativas aos processos mento anosj
II - autorizar a adoção de menores em cionados no inciso· anterior;
IV - processar e julgar as causas relatisituação irregular;
III -nomear tutor aos menores em situa- vas a crimes (alimentares.
ção irregular;
CAPÍTULO V
IV - deferir guarda de menores e'm situaDaa Subótituiçlíea
ção irregular;
Art 34. O Juiz de Direito, em suas faltas
V -detenninara apreensão de obras ofensivas à moral e aos bons costumes e aplicar e impedimentos ocasionais, é substituiio pelo
da Vara da mesma competência e de numerapenalidades aos infratores;
-VI- riscalizar estabelecimentos de qual- ção-imediatamente superior.
quer natureza, püblicos ou privados, cm quC
§ 1° O Juiz da Vara de maior numernç:io
·
se achem IDCJ!Ores sujeilOill aua. jurisdição; será substituiOo pelo Juiz da ~a Vara.
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§ 2° O Juiz da Vara de_ órfãos e Sucessões será sÚbstitufdo pelo d~ tã V~ra de. Fa- •
mOia; o da Vara de Execuç6es Criminais, pelo da t• Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasfiia; o da Vara de Registres
P6blicos e Precatórias, pelo das Falências e
Concordatas e este pelo da 1.11. Vara Cível
da Circunscrição Judiciária de Brasil.ia; o
da Vara de Acidentes do Trabalho pelo da
1J Vara Ovei da Circnscrição Judiciária de
BrasOia; o Juiz do Tribunal do Jt1ri, pelo da
Vara de Execuções Criminais.
§ 3° Os Juízes dos Tribunais do Jóri de

Taguatinga e Ceilândia, serão substitufdos
pelos das 1MS Varas Criminais de Tagliatinga e Ceiiandia, respectivamente.
§ 4° O Juiz do Tribunal do J6ri e Delitos
de Trânsito do Gama será substitukJo pelo
da 1" Vara Criminal; o Juiz da Vara de Famfiia, Órfãos e SuceSSõeS Será-Substituído pelo da t• Vara Ctvcl.
§5° O Juiz da Vara Criminal de Sobradirlho será substituiOo pelo da 1a Vara CNel:
f 6° Os Juízes das Varas Cível e Criminal de Planaltina substituem-se mutuamente.
§ 7° O Juiz da Vara da Circunscrição Judiciária de Brazlândia será substitu!do pelo
da 13 Vara de cada uma das Varas especializadas da Circunscriçfio Judiciária de Taguatinga, de acordo com a competência em razão da matéria.

CAPÍTIJLO V1

Dos Juízes de Direito
Substitutos
Art. 35. Compete aos Juízes de Direito
Substitutos:
I- substituir e auxiliar os Juízes de Direito, inclusive os dos Territórios;
II - eretuar a distribuição dos feitos às
Varas de competência em todo o Distrito
Federal e na Circunscrição Judiciária de Brasília e ao Tribunal do J(Jri nesta sediado.
§ 1° Da audiência de distribuição, que será pública e terá horário prefixado, participarão um representante do Ministério P(Jblico,
designado pelo Procurador-Geral da Justiça,
e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito FederaL
§ 2° A eventual ausência do membro do
Ministério Pdblico ou do .advogado não impede a realização do ato.
§ 3° Em caso de manifesta urgência, a
distribuição será [eita em qualquer horário.
III - a distribuição dos feitos b Varas
da arcunscrlção Judiciária de Taguatinga,
Gama, Sobradinho, Planaltina e Ceilândia
será feita pelo respectivo Diretor do Foro.
Art. 36. O Juiz de Direito Substituto, na
substituição do Juiz Titular, terá competência plena.
ArL 37. O Juiz de Direito Substituto, designado para auxiliar Juiz de Direito, terá
competência para funcionar em quaisquer
processos em curso na Vara, e, nessa qualidade, perceberá vencimentos integrais atn"bufdos ao cargo de Juiz de Direito do Distrito
Federal, obscirvados, para todos os efeitos,
os percentuais das diferenças de '\Zencimen-

tos .entre esses cargos e o de Desembargador, na forma da lei que tiver fixado os respectivos valores de ret_~~uição.
CAPÍTULO Vll
Doa Jnfzes de Paz
Art. 38. Os Juízes de Paz têm a investidura e a competência fiXadas na Lei Orgânica
da Magistratura NacionaL

Parágrafo único. Quando a cel~bração
do casamento se der fora da sede do Foro
e não lhes for fornecida Condução, os Juízes
de Paz receberão importância a ser fiXada
pela Corregedoria.
TITULO IV

Dos Magistrados
CAPÍTULO I
Das Normas Gerais
Art 39. Aplicam-se aos magistrados do
Distrito Federal e dos Territórios as normas
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
desta lei, e, subsidiariamente, as do Estatuto dos FUncionários Públicos Civis da União.
CAPÍTIJLO II
Do Provimento dos Cargos
ArL 40. As nomeações e promoções serão
feit as pelo Presidente do Tribunal, mediante prévia indicação do Tribunal de Justiça,
em lista trfplice, quando for o caso.
Art 41. O ingresso na carreira dar-se--á
nos cargos de Juiz de Direito Substituto do
Distrito Federal ou de Jui1. de Direito dos
Tcrritórirn. e dc..opcnderá dr:_ concurso de provas e tftulos, rCalizado pelo Tribunal de Justiça. com a participação do Co~selho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do
lugar em que se realizarem as provas, exigindo-se dos candidatos que satisfaçam os seguintes requisitos:
I ..: ser btasHeiro no gozo dos direitos civis e políticos;
II - estar quite com o serviço militar,
III -ser Bacharel em Direito, graduado.
em catabelecimento oficial ou reconhecidoj
IV - ter exercido durante tr!s anos, no
m!nimo, no óltimo quinqOênio advocacia,
magistério jurfdicd em nfvel superior ou qualquer funçlo para a qual se exija diploma de
Bacharel em Direito;
V - ter mais de vinte e cinco e menos
de cinqüenta anos de idade, salvo quanto
ao limite máximo, se for magistrado ou membro do Minist&io P6blico;
VI - ser moralmente idOneo e gozar de
sanidade fbica e mental.
§ 1° Para aprovação final no concurso
edgir--se-á exame psicotécnico.
f 1fJ - O concurso terá validade de dois
anos, prorrogável uma vez por igual período.
Art 42 O concurso para provimento dos
cargos de Juiz de Direito dos Territórios e
de Juiz Substituto do Distrito Federal, iniciais da carreira da Magistratura do Distrito Federal e Territó~ será único, facultado aos candidatos aprOvados, na ordem de

Terça-feira 11 7%7

classificação, o direitO de opção para um ou
outro cargo.
_
Parágrafo l'inico. Poderá o Tribunal de
Justiça determinar a realização de ooncurso
apenas para provimento de cargo- de Juiz
de Direito dos Territórios.
Art. 43. O -Tribunal de Justiça indicará
para a nomeação, sempre que possfvcl, tantos candidatos aprovados quantas forem as
vagas a preencher mais dois, observada a ordem de classificação obtida no concurso.
Art. 44. O preenchimento dos cargos de
Juiz de Direito, nas Circunscrições de Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina, Brazlâridia e Ceilândia far-se-á por promoção de Jur:zes Substitutos do Distrito Federal.
§ 1° Os cargos de Juiz de Direito da Circunscrição Especial de Brasília serão providos por remoção dos Ju(zes de Direito das
demais Circunscrições do Distrito Federal,
ou promoção de Juiz Substituto caso remanesça vaga não provida por remoção.
§ 2° Somente após dois anos de ex:erdcio
na classe poderá o Juiz ser promovido, salvo se não houver com tal requisito quem aceite o lugar vago ou se forem todos recusados
pela maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça.
§ 3° As indicações para prOmoção por
merecimento serão, sempre que possfvel, feitas em lista tríplice.
§ 4° No caso de promoção por antigüidade, o Tribunal de Justiça somente poderá recusar o Juiz maís antigo pelo voto de dois
terços dos seus membros, repetindo-se a votação até fiXar-se a indicação.
Arl 45. O provimento dos cargos de De~
sembargadores rar.se-á por promoção de Jufzes de Direito do Distrito Federal por anti"
. güidade e merecimento, altamente, reservado um quinto de lugares que serão preenchidos por advogados em efetivo exerclcio da
profiSSão e membros do Ministério do Distrito Federal e Territórios, todos de notóriq
merecimento e idoneidade moralt com dez
anos, pelo menos, de prática rorense.
§ 1° Tratando-se de promoção por antigüidade, a ela concorrerão os Jufzes de Direito da Circunscrição Judiciária de Brasfiia.
No caso de merecimento, a lista ~plice compor-se-á de nomes escolhidos dentre todos
os Jufzes, obselVRdo o disposto nas alíneas
b e c do inciso II do art. 93 da Constituição
Federal.
§ Zl Os lugares res.etvados a membros
do Ministério P6blico ou da Ordem dos Advogados do Brasil serão preenchidos dentre
aqueles com mais de dez anos de carreira e
de advogados de notório saber jurídico e de
reputação ilibada, com mais de dez ai!.~ c!e
efctiva atividade profissional, indicados em
lista sêxtupla pelos órgãos de representação
das respectivas classes.
§ :;o Recebidas as indicações o Tribunal
formárá lista triplice, enviando-a ao Poder
Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes,
escolherá um de seus integrantes para nomeação.
§ 4° A indicação de membro do Ministério Póblico e de Advogados se-rá feita de mo-
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do a resguardar a igualdade de

representa~

ção das duas categorias. ObservarRse-á o critério de altematividade, iniciando-se por ad-

vogado.
Art. 46. As remoções requeridas por Ju(zes do Distrito Federal e Territórios dependerão de ato do Presidente do Tribunal.
§ 1° Os pedidos de remoção serão formulados no prazo de quinze dias, a contar da
declaração de vacância do cargo, publicada
no Diário da Justiça e comunicada telegraficamente aos interessados que estiverem em
exerc'fcio nos Territórios.
§ 2° Será pennitida permuta, a requerimento dos interessados, condicionada a ato
do Presidente do Tribunal, ouvido o Tribunal.
§ 3° Não ser.i permitida permuta entre

Ju.ízes de Direito em condições de acesso
ao Tribunal de Justiça após o surgimento
de vaga, enquanto não for ela promovida.

CAPÍTULO III
Da Antigüidadc
Art. 47. A antiguidade dos Juízes apurarse-á:
I - pelo efetivo exercfcio na classe;

II - pela data da posse;
III - pela data da nomeação;

ArL 51. Os magistrado.<! gozarão das vantagens previstas na Lei Orgftnica da Magistratura Nadonal.
Art. 52 A ajuda de custo para transporte e mudança será atribuída na época do deslocamento do Magistrado e sua famflia, de
_yrpa para outra Circunscrição Judiciária.
Parágrafo único. A ajuda de custo de que
trata este artigo será arbitrada pelo Presidente do Tribunal e cobrirá o valOr das passagens aéreas e do transporte de móveis c utensflios.
ArL 53. Os J ufzes de Direito dos Territórios terão direito a uma ajuda de custo para
pagamento de aluguel de casa residencial
nos locais onde não existir residência oficial
a eles destinada.
Parágrafo único. O valor da ajuda de custo mencionada no ~put deste artigo não pod_exá exceder a trinta por cento dos vencimentos básicos do Magistrado.

CAPÍTULO VJ

IV - pela colocação anterior na classe
V- pela ordem da classificação no concurso;
VI- pelo tempo de serviço pllblico efetivo;
VIl -pela idade.
pa-~

ra o efeito de antiguidade, a licença para
tratamento de sa!jde e a Licença Especial.
§

CAPÍTULO V
Daa Vantagens

- Dos Deveres e Sanções

onde se deu a promoção;

§ 1° Conta-se como êfetivo exerercTo,

da Lei Organica da Magistratura Nacional
e do Regimento Interno do Tribunal.

2° Para efeito da promoção por antigüi-

dade, a que se refere o § 1° do art. 45 desta
lei, somente se contará o tempo de exercício
no cargo de Juiz de Direito no Distrito Federal.
§ -3° A antigUidade no Tribunal apurar-

se-á confonne estabelecido no Regimento Interno.

CAPÍTULO IV

Das Férias, Licença
e Aposentadoria

Arl. 4& Os Desembargadores, salvo os

que integram o Conselho da Magistratura,
gozarão férias coletivas, de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.
Parágrafo único. Os integrantes do Conselho da Magistratura terão férias individuais
de trinta dias consecutivos, por ·semestre,
em qualquer outra época do ano.
Art 49. Os Jufzes de Direito do Distrito
Federal e os Juízes de Direito dos Territórios gozarão fériãS cóletivas nos perlodos
de 2 a -31 de janeiro e de 2 a ·31 de julho.
Parágrafo (mico. Durante o perfodo de
20 de dezembro a 31 de janeiro bem como
nas férias coletivas e nos dias em que -não
houver o.::pediente forense,. a Coii"egcdoria
regulará o plantão judiciário, designando Juízes para conhecer de medidas urgentes em

Art. 54. Os deveres e sanções a que estão
sujeitos os magiStrados são os definidos na
Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
LIVRO II
Dos Serviços Auxiliares
TITULO!
Da Cla.ssificaç§.o
Art. 55. Os serviços auxiliares da Justiça
serão ocecutados:
I- pela Secretaria do Tribunal de Justiça;
II - pelos o(fcios judiciais;
III - pelos serventuários subordinados
ao- Diretor do Foro;
IV- pelas Subseáetarias da Justiça nos
Territórios.
Art. 56. São Ofícios Judiciais os Cartórios dos diversos juízes e o da Distribuição.
Art. 57. Subordinam-se diretamente ao
Diretor do Foro, os Avaliadores e o Depositário Público.
TITULO II
Da COmpetência

CAPÍTULO I

Das Secretarias e
Demais. Serviços
ArL 58. A competência da Secretaria do
Tribunal de Justiça e das Subsecietaria_s da
Justiça dos Territórios será definida no Regimento Interno da Secretaria.

·. CAPÍTuLO Ú .
Dos O&ios Judiciais
Art 59. Aos Cartórios das Varas incum-

geral.

be a realização dos serviços de apoio aos res-

Art 50. A verificação da invalidez, para
o fim de aposentadori~ será feita na forma

pectivos Juizes, nos termos das leis processuais, dos provimCniOs da Corregedoria e

Dezembro de 1990

das Portarias e despachos -dos Ju,fzes respectivos aos quais se subordinam diretamente.
Art. 60. Ao Cartório de Distribuição incumbe o processamento e o registro da distribuição dos feitos aos diversos juízos e o
registro geral dos protestos de tftlílos, mediante comunicação dos titulares dos respectivos
ofícios, cabendo-lhe o fornecimento de certidões.
Parágrafo único. A distribuição da Circunscrição de Brasüia será presidida por Juiz de
Direito Substituto designado por ato do Presidente do Tribunal; nas Circunscrições do
Distrito Federal e nos Territórios, quando
houver mais de uma Vara, incumbirá ao Dirc:tor -do Foro.
ArL 6L Na Circunscrição Judiciária de
Brasília haverá um Serviço de Distribtiiçã.o
de Mandados, ao-qual compete:
I - receber os mandados oriundos dos
diversos Ju1zes;
II - proceder a sua distribuição entre os
Oficiais de Justiça, conforme sistema de zoneamento focado pelo Diretor do Foro;
III - efetuar o registro dos mandados recebidos e distribuídos, velando para que sejam devolvidos aos Juízes de origem nos prazos legais e comunicando-lhes eventuais irregularidades;
IV - cccercer as demais atribuições que
lhe forem determinadas pelo Corregedor e
pelo Diretor do Foro.
An. 62 Não serão feitas redistribuições
de processos para as novas Varas criadas
nesta lei.
Pa rágrafo tlnico. O Tribunal de Justiça,
dentro do prazo de trinta dias, contados da
publicação desta lei, baixará ato determinando para cada área prazo e quantitativos de
novãs distribuições, a partir das quais a distribuição será feita para todas as Varas da área.

CAPÍTULO III
Dos Oficiais De

Justiça-Avaliadores
e Depo1itários Pliblicos
Art. 63. AOs Oficiais de JUstiça-Avaliadores incumbe exercer as funções que lhes são
atribuídas nas leis processuais, bem como
ececutar _a~_ determinações do Corregedor,
do Diretor do Foro e dos JuíZes, ç-, nos casos indicados em lei, fu_ncionar como perito
oficial na determinação de valores, salvo quando exigidos conhecimentos técnicos especíali-

zados.
Art. 64. Os Diretores do Foro designarão

os Oficiais de Justiça-Avaliadores que devem
desempenhar as funções de Porteiro dos Auditórios e realizar as praças.
Art. 65. O Corregedor regulará a atividade do Depositário Público. dispondo especialmente sobre as formas de controle dos bens
em depósito.
Art. 66. Poderá o Corregedor designar
um dos Depositários Públicos para servir como Coordenador dos Depósitos Públicos, a
ele incumbindo administrar os leilões, podendo, para tanto, solicitar o auxflio de qualquer Depositário Público.
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TITULO III

Do Pessoal
CAPÍTULO I

Da Classificação
Art. 67. O pessoal dos serviços auxiliares
da Justiça é classificado e:m:
I - funcionários do quadro da Secretaria
e Subsecretarias do Tribunal de Justiça;
II - funcionários do quadro dos ofícios
judiciais do Distrito Federal;

-

Art. 73. Em cada serventia oficializada
ou não, haverá, além do titular, no mínimo,
dois ·outros servidores com fé pública.
Parágrafo único. Nasserventias oficializadas, os lugares referidos no caput deste artigo serão preenchidos por Técnicos Judiciários designados pelo Corregedor.
UVRO III
Das DiSPOsições Gerais
e Transitórias

--

III - funcionários do quadro dos ofícios
judiciais dos Territórios; IV - serventuáríoS. Sob regime especial~
não remunerados pelos cofres pó.blicos, asaber;
a) Oficiais de Notas;
b) Oficiaís de Protestos;
c) Oficiais de Registras Públicosj
d) Empregados de Q[fcios ExtrajudiciaiS
do Distrito Federali
c) Empregados de Offcios Extrajudiciais
dos Territórios.

CAPÍTULO II

Do Regime Jurídico doo
Servidores da Justiça
Art 68. Aos servidores da Justiça, remunerados pelos cofres públicos aplica-se o re-

gime jurídico dos Funcionários Públicos Civis da União, com as modifiCações desta lei.
Art. 69. Os direitos dos empregados não
remunerados pelos cofres ptiblicos, derivados do vínculo emprcgatício com o titular
da senrcntia, são os previstos na legislação
do trabalho.
§ 1° A aposentadoria dos empregados se-rá _regulada na forma da legislação prcví4en::
ciária, sêndo que os técnicos judiciários admitido~ antCr1{)rrnCiliC :ti" trc-·março de IYHO,
terão seus proventos de aposentados pagos
pela União, nos mesmos nfvcis dos técnicos
judiciários das serventias ofiCi3.1izadas.
§ 20 O Co-rregedor também poderá aplicar aos empregados das serventias não oficializadas penas disciplinares. excetuando-se a
demissão.

Art. 74. Ficam criados na Justiça do Distrito Federal e-dos Territórios os cargos constantes. dos Anccos a esta lei e mantidos os
atuais, com a nova denominação ali mencionada, e mais trinta cargos de Assistente de
Taquígrafo, Referência inicial NM-26.
Parágrafo 11nico. Os ocupantes dos cargos criados e dos transpostos por esta lei estão subordinados ao regime estatutário.
Art. 75. Ficam criados dez cargos de Taqufgrafo Judiciário e trinta cargos de Assistentes de Taquígrafo Judiciário.
Art. 76. Será considerada especial a Circunscrição de Brasllia.
Art. 77. Os Juízes de Direito de qualquer
Circunscrição perceberão idênticos vencimentos.
ArL 78. Ficam ressalvados os direitos :à
promoção por antigUidade ao cargo de Desembargador aos atuais Juízes de Direito.
Art. 79. Ficam criados no Distrito Federal os seguintes Cartórios Extrajudiciais:
I - arcunScrição Judiciária de Brasilia:
um de Registro de Imóveis, abrangendo
a área ter ritorial das Cidades Saté:lites do
Guará (I e II) e Núcleo Bandeirante;
um de Protesto de Titules;
um de Registro Civil, Titulas e Documentos e Pessoas Jurídicas;
um de Notas, com sede na Asa Norte.
II- Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
três de Notas;
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dois de Registro Civil, Titulas e Documentos e Pessoas Jurídicas;
III- Circunscrição Judiciária do Gama:
um dos Registro de Imóveis;
dois de Notas e_ Protestos de Titules;
um de Registro Civi~ Pessoas Jurídicas
e Titulas e Documentos;
IV- Circunscrição Judiciária de Sobradinho:
um de Registro de Imóveis;
um de Notas e Protesto de TítulOs;
um de Registro Civil. Pessoas Jurídic.
e Tftulos e Documentos;
V -Circunscrição Judiciária dt• Planaltina:
um de R..:g•!:>tro J~ I moveis;
um de NllLaS e Prote:;to de Títulos;
um de Registro Civil, Pessoas Jurfdicas
e Títulos e Documentos;

VI -Circunscrição Judiciária de Brazlãndia:
um de Registro de Jmóveis;
um de Notas, Protesto de Títulos e Documentos, Registro Civil e Pessoas Jurídicas;
VII- Circunscrição Judiciária de Ccilândia:
um de Registro de Imóveis;
um de Notas e Protesto de Titulas;
um de Registro Civil, Pesssoas Jurídicas
e Títulos e Documentos.
Art. 80. Enquanto não forem instalados
os Tribunais de Justiça dos Estados do Amapá e Roraima, permenecerá em vigor o disposto no art. 4° e seus incisos 38 a 43 da Lei
n° 6. 750, de 10 de dezembro de 1979.
Art. 81. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios promoverá o
aproveitamento dOs funcionários originários
dessas novas unidades da federação por ocasião da instalação da justiça local.
Art. 82. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 83. Revogam-se as disposições em
contrário.

DE
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ANEXO I

Do Provimento dos Cargos
Art. 70. Compete ao Tribunal de Justiça
prover os cargos dos serviçoS auxiliares previstos na alínea e do inciso I do art. 96 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Salvo para os cargos
de confiança e os providos por acesso, as nomeações obedecerão a ordem de classificação no concurso.
Art. 71. O acesso aos cargos dos offcios
judiciais e a progressão funcional nos mesmos serão feitas na conformidade da legislação aplicável aos Servidores PI'Jblicos Civis
da União.
Art. 72 Os cargos de titulares de- serventias judiciais serão obrigatoriamente preenchidos por Bacharéis em Direito, ressalvada
a situação dos aluais titulares.
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QUADRO DA NAGISTRATURA DO DISTRITO FEDERAL

Situação Atual

Situação

N' de
Cargos

N' de
Cargos

15

65
54
09

'

\

Denominação

Desembargador
Juiz de Direito
Juiz Substituto
Juiz de Paz

23
104
85
15

Propost~

Denor::linação

Desembargador
Juiz de Direi to
Jui~_Substitut.o

Juiz -de Paz
~.

.

7970 Terça-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seçao II)

Dezembro de 1990

ANEXO II
SECRET~RIA

DO

DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

~RIBUNAL

Coelho, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Grupo de Dire-çã-o e Assessoramento SuperioreS

Situaçãcf:At.ual

Situação Proposta

N' de

N' de

Cargos

Denomin.e.ção

cargos

Secretaria do TJDF'
03 Diretor de Secretaria

Denominação

Secretaria do TJDF
05 Direto'r de Secretaria

Ofícios Judiciais do OF
65 Direto_r _de Secret.'lria
03 Cont. Part. Distrib.
06 Depositário PÚblico-

104
04
07
08

OfÍcios Judiciais do DF
Díretor de Secretaria
Cont. Part. Distrib.
Depositário_ PÚblico
AssessOr de Desembargador

ANEXO III .

SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL

Grupo - Atividade de Apoio· Judiciário

Situação Atual
NO de
cargos

,;;ituação Proposta
NO de
Cargos

Secretaria do TJDF

100
231
102

TéCfli"co Judiciário
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
010- Taquígrefo Judiciário

409

Técnico Judiciério

838

AuxiJ.. iar Judiciário

379

Atendente Judiciário

020

Taquígafro Jud-iciário

030

Ass. Taqui_gr _. JuCl._•______

297

Of. Just. Avaliador

003

SerVente

Ofícios Ju•Hciais·'do DF

146
366
171
186

Técnico Judiciário
Auxiliar Judici_,;rio
Atendente Judiciário
Of.• Just. Avaliador

MBNSAOBM N" 1

DB l!IIW
(DO Tribunal de Justiça do
Distrito Federal
c doo Territórios.)

-Tcoho aPraidentF.
h<!DR dê dirigir-me a V0111a Exoeleoda para, · DO uao das faculdades que
""' coofcn:m oo ana. 96, 11, b, c 99 da Cons-

dtuiçlo Federal, combinados com o a11. 106,

f 1°, da Lei Complementar n° 35, de 14 de
1natvo de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), encaminhar o anc:x:o projeto
de lei que "dispõe sobre a Organizaç§o Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios",
cuja exposiçlo de motivos acompanha a presente mensagem.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência a cxpresslo do meu ap~ ~elevada con_sideração. - Desembargador JOI(! Manocl

ExcelentiSsim.os Senhores Membros do
Congresso Naciona~
O Tribunal de Justiça do DistritO Federal e dos Territórios_ tem a honra de submeter ~ elevada apreciação de Vossas Excelências o anexo projeto de lei que "dispõe sobre
a Organização Judíciária -do Distrito Federal e dos Territórios".
2 Fundamenta seu pedido o art. 99 da
Constittifção Federal que assegura autonomia administrativa e financeira ao Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, combinado com o art. 106, § 1°, da Lei
Complementar n° 35, de 14 de ma~o de
1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), que atribui ao próprio Tribunal de Justiça competência para propor alteração do
námero de seus membros.
3.. Estabelece o § 1° do citado art. 106
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
que 11somente será majorado o n!ímero de
membros do Tribunal se o total de processos distribuídos e julgad~ durante o ano anterior, superar o IDdice de 300 (trezentos)
feitos por juiz".
4. -Ora, já em 19ff7 o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios registrava um total de_ 4.423 _(quatro mi~ quat_rocentos e vinte e três) processos julgados, representando, portanto, uma média superior a
360 (trezentos e sessenta) feitos para cada
um de seus membros.
5. Na Primeira Instância, preocupação
maior que encerra o projeto de lei proposto, a grandiosidade dos ndmeros traduz o crescimento acentuado da população do Distrito Federa~ natural multiplicador de conflitos.
Em 1987 foram distribuídos 609.930 (seiscentos e nove mil, novecentos e trinta) processos, enquanto no exercício posterior de 1988
essa marca subiu para 690.373 (seiscentos e
noventa míl, trezentos e setenta e trb).
6. Esse crescente nllmero de processos
reflete o estrangulamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Embora no
ano passado tenha ocorrido ligeiro decréscimo de produção do Tribunal, fato que se poderia explicar por motiVoS ""de força- maior,_~- _____ _
bem de ver que, em 1988 a produtividade
da Corte superou aa ccigtncias previstas na
,Lei OrgAnica da Magistratura Nacional.
_7. O arL 19 das Disposições Constitucionais Transitórias, surpreendeu o Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Terrít6-rios em situação peculiar. Assim é que pres-tam serviços de apoio funcionários estatutários, integrados nos quadros permanentes;
outro~ sob a tutela da lcgislaçao trabalhista,
compondo a tabela temporária e abrangit..IQ6.
pelo referido art.. 19; outros ainda não alcançadbs por essa norma; e alguns mais, prestando seiViços de caráter temporário.
Dentre as providências básicas que deveri_p ser adota_!i-!1ª I!ª_~!l u_rri[o!fill.za_r essa situação, a ele maior urgêitd3- é a agregação das
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tabelas já existentes ao quadro permariente,
sem que essa medida represente aumento
no níimero de cargos. salvo a cria.Ção de ai·
guns poucos, absolutamente indispensáveis
ao equacionamento da situação crucial da
Taquigrafia, já submetida, aliás, ao crivo do
Plenário administrativo.
A edição da lei ora proposta se destina
ao enquadramento (efctivação dos contratados em exerdcio há mais de 5 anos em 5-10-88,
declaraãos estáveis pelo art. 19 das Disposições Conslituci~nais Transitórias), bem como à admissão, após concurso pííblico de
provas. de tantos quantos necessários ao preenchimento das vagas atualmente existentes
e das que vierem a ocorrer. Cogita, igualmente, da submissão desses S_ervido_res ao regi-

me jurídico único (estatqtário), previsto no
art. 39 da ConstituiçãO Federal, bem como

ao prinleiro posicionamento das clientelas
nos menores níveis vigentes no TnõUnal de
Justiça, mas beneticiando, por outro lado,
os atuais contratados em_ exercfciq, estáveis
ou não, com a progressão para 3 referências
acima, correspondendo cada uma a 18 meses
de efetivo exerctcio, a exemplo do- que está
adotado pelo Decreto-Lei n° 2280/85 (art.
3°, parágr.ãfo único).
Em consonância com o art. 'Y' da Lei n°
6.831, de 23 de setembro de 1980, ê proposta a t ransposição dos .flluais cargos de Escrevente Juramentado, Oficial de Justiça, Escrevente Auxiliar e Auxiliar de Serventia, para
Técnico Judiciário, Oficial de Justiça-Avaliador, Auxiliar Judiciário e Atendente Judiciário, respectivamente, dispensada a escolaridade para os abrangidos pelo art 19 das Disposições Transitórias da Constituição, porque
essa exigência não consta do texto legal e
porque está agasalhado pelo art. 5°, XXXVI,
da Lei Magna.
· &. Finalmente, diante dos dados e razões
apresentados, torna-se evidente a necessidade de ampliação de 15 para 23 o nt1mero de
Desembargadores, tanto mais porque há exigência legal de funcionamento de, pelo menos, duas turmas criminais para, em conjunto, julgarem os recursos de embargos infringentes e de nulidade e de revisões criminais
(arts. 619 e 624, § 'lP, ambos do Código de
Processo Penal). Nesse sentido, já decidiu,
inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que
anulou decisão proferida num desses recur~
sos pela única tunna criminal existente nesta Corte. E com o n11mero atual de membros
de que dispõe, a constituição adequada desse órgão seria imprescindível; de 65 para 103
do nt1mero de Jufzes de Direito; e de 54 para 85 do nilmero de Jufze$ Substitutos e do
correspondente crescimento do quadro funcional o::posto nos ano::os. Além do mais, a
atual estrutura do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios encontrase inalterada desde 1979, há 10 (dez), .anos
portanto.
Distrito Federal, de agostO de 1989.

Em 17-4-90
Deferido, Publique-se
(14 emendas do autor)
P.residente

MENSAGEM ADITIVA NO 1/89
· Brasfiia (DF), 16 de abril de 1989
Excelentr:ssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência, para apreciação do Congresso
Nacional, nos ~cnnos dos arts. 61 e 96, inciso II, alfneas 'b e d, da C"onstituição Federal.
as anexas emcnc.l<t~ d~) l'r\ljciU de l.ci n'' :~ 145,
de 1YS9, que "dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Território~".
Valho-me da oponunidade para reafirmar a Vossa &celência a expressão de meu
apreço e elevada consideração. - Pe&embargadora Maria Tereza Braga, Presidente d.o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
---c---LEGISLAÇA.Q:ciTADA
CONSTITUIÇÃO DA-REPGBUCAFEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO III

Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Geraia
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa
do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre
o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes prindpios;

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta
parte da lista de antigüidade desta, salvo se
não houver çom tais requisitos quem ac_5::ite
o !ligar vago;
c) aferiçãõ do merecimento pelos critérios da presteza e segurança no exercício
da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento;

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

~--·······~-····----····--

IX- todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos e fundamen~
tadas todas as decições. sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o
exigir, limitar a presença, em determinados.
atos, às próprias partes e a seus advogados,
ou somente a estes;
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de efetiva atividade profassiona.~ indicados
em lista s.b:tupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Parágrafo t1nico. ReceQidas as indicações,
o T-ribunal Jorma~ lista trfplice, envianda
ao Poder &ecutivo qui!, nos vinte dias $UbseqUentes, escolherá um de seus integtiliies
para nomeação.
Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:

e) prover, por concurso pt1blico de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo t1nico, os cargos
necessários :à adri1inistração da Justiça. ot.ceto O!__de confiança assim definidos cm lei;

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

-···-···-··················-···········--·---Art 19. Da servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municrpios, da administração direta, autárquica e das fundações pilblicas, em exercrcio na data da promulgação da Constituição,
há pelo menos cinco l:UJOS continuados, e
que nAo tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Cónstituição,"-são considerados estáveis no setViço público.
§ 1° O- tempo de setviço dos setvidores
referidos neste anígo será contado como título quando se submeterem a concurso para
fins ~e efetivação na forma da lei.
.
§ 'ffJ O disposto neste at1igo não se !'Plica aos oc;upantes de cargos, funções e empregos de confiança em comissão, nem aos que
a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será. computado para os
fins do caput deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3° O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nfvel superior. nos termos da lei.

··········-··························-········-·-·--·····"···-························:···········--~~·---

LEI COMPLEMENTAR_N° 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

-···-··················Tfriiüi.vi!i···-----D• Juatiça dos Estados
__

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribu~
nais Regionais Federais, dos Tritiunais dos
Estados, e do Distrito Federal e Territórios
será composto de membros do Minístério
Pt1blíoo, com mais de dez anos de carreira,
e de advogados de notório saber ju_rrdico e
de reputação ilibada, com mais de dez anos

CAPÍTULO ll

Dos Tribunaia ~e Justiça 1

A.rL. 102 Os Tribunais, pela maioria dos
seus membros efetivqs, por votação secreta,
elegerão dentre seus jul'zes mais a~tigos, em
número correspondente as dos cargos de direção, os titulares destes; cor '!"'ltdato por

.

\

..J
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dois anos, proibida a reeleição. Quem tiver
exercido quaisquer cargos de direção por
quatro anos, ou o de Presidente, não figurará mais entre os elegíveis, até que se esgotem
todos os nomes, na ordem de antigüidade..
É obrigatória e aceitação do cargo, salvo recusa manifestada a aceita antes da eleição.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica ao juiz eleito, para completar
período de mandato inferior a um ano.

··········-········-···············..···..------·-··-LEI N° 6.697,
DE 10 DE OUTUBRO DE 1979
Institui o Código de Menores.
TÍTULO III
Da Autoridade Judiciária
Art. SOA autoridade judiciária, além das
medidas especiais previstas nesta lei, poderá,
através de portaria ou provimento, determinar outraS de ordem geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias
h assistência, proteção e vigilância ao menor,
respondendo por abuso ou desvio de poder.
............................................................_ _ _

III -Território Federal de Roraima:
1a Circunscrição, Boa Vista;
'2!' 'Círcunscrição, Ca.rai::araé.
(À Comissão de Coilslituição, Justíc;a e
Cidadania.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 116, de 1990

"- (N_0

~'

na camara dos Deputados)
Aprova o ato que renOVã a CÓÓ-

cess;lio outorgada k Radio Babiana

de Itaberaba Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, a partir de
_31 de julho de 1988, sem direito de
cx:clusividade, serviço de radiodifuslo sonora em onda média, na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Bahiana de
ltaberaba Uda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, a partir de 31 de julho de 1988,
sem direito, de e.xclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidãde de I taberaba, Estado da Dahia, ato a que
--Se refere o Decreto D 0 98.433, de 23 de novembro de 1989.

LEI N° 6.750,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1979

Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Dilp6e sobre a Organizaçlo Judiciária
do Diatrito Federal e doa Território&.
O Presidente da Reptiblica,
,Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte lei:
UVROI
Da Estrutura da Justiça do
Distrito Federal
e dos Territórios
TITULO II
Das Circunscrições dos Territórios
Art. 4° Os Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima ficam divididos nas
seguintes circunscrições judiciárias, segundo
os limites estabelecidos, respectivamente, pela Lei n° 3.055, de 22 de dezembro de 1956,
Decreto n° 81.272, de 30 de janeiro de 1978,
e Lei n° 2495, de 27 de maio de 1955:
I - Território Federal do Amapá:
18 Circunscrição, Macapá;
24 Circunscrição, Mazagão;
3 8 Circunscrição, Amapá;
4• Circunscrição, Calçoene;
Circunscrição, Oiapoque.
II - Território Federal de; Ron(IOnia:
1a CircunscriÇão, Porto Velho;
'2!' Circunscrição, Ji-Paraná;
31 Circunscrição, Guajará·Mirim;
4a Circunscrição, Cacoal;
sa Circunscrição, Ariquemes;
61 Circunscrição, Vilhemma;
7a Circunscrição, Pimenta Bueno.

s•
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MENSAGEM W 40, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado com § 1° do art. 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter ~ apreciação do Congresso Nacional, acompanbado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto n° 98.433, de 23 de novembro de 1989, publicado no Diário Oficial
da União do dia 24 de novembro de 1989,
que renova a concessão outorgada ~ Rádio
Bahiana de ltaberaba Uda., para o::plorar
setViço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de Itaberaba, Estado da Bahia.
Brastlia, 13 de fevereiro de 1990. José

Sarney_
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W202/89-CM,
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1989, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES.
&:celentfssimo Senhor Presidente da Re-

publica:
-Tenho a honra de submeter ~ elevada
consideração de Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requerida pela
_Rádio Bahiana de ltaberaba Ltda., executante do sexviço de radiodifusão sonora, em onda média, na cidade de I taberaba, Estado
da Bahia.
2. Os órgãos competentes deste miriistério manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obedecidos os
requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.

Diante do ex:posto, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência o anexo projeto
de decreto consubstanciando a medida.
-( Esclareço que o ato de renovação somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação dO Congresso Naciona~
na fonna do § 3° do art. 223 da ConstitUiçãO.
Renovo a Vossa EXcelência meUS protestos do mais profundo respeito. - AntOnio
Carioo Magalhães.
DECRETO N" 98.433
DE 23 DE NOVEMBRO DE 1989
Renova a concesslo outorgada
h Rádio Bahiana de Itaberaba Ltda.
para explorar seiViço de radiodifu~
são sonora, em onda mMia, na cida·
de de ltaberaba, Eatado da Bahia.
O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o art. 84, item
IV, da Constituição. e nos termos do art. 6°,
item I, do Decreto n° 88.066., de 26 .de janeiro de 1983, e tendo cm vista o que consta
do Processo n° 29107.000646/88, decreta:
Art. 1° Fica, de acordo com o art. 33, §
~. da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962,
renovada por 10 (dez) anos, a partir de 31
de j~lho de 1988, ~ concessão da Rádio Bahiana de ltaberaba Ltda., outorgada através
do Decreto n° 81.786, de 12 de junho de
1978, para explorar, na cidade de Itaberaba,
Estado da Bahia, sem-direitO de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média.
Parágrafo 6nico. A execução do serviço
de radiodifusão, cuja outorga é renovada
por este decreto, ·reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqUentes e seus regulamentos e, comulativamente,
pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n° 88.066. de 26 de janeiro de 1983, às
quais a entidade aderiu previamente..
Art 2° A concessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, na forma do § 3°
do art 223 da Constituituição.
Art 3° Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Ekasília, 23 de novembro de 1989; 1()80
da Independência e 101° da República.- JOSÉ SARNEY _AntOnio Carlos Magalhães.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO
LEGlSIATIVO
N" 117, de 1990

(N° 261190, na

ca.mara

dos DepuiadO-s)

Aprova o ato que outo_rga permissão à Rádio Cidade de Apiaf
Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Apiaf,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato que outorga

pennissão à Rádio Cidade de Apiaf Uda. pa-
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ra explorar pelo prazo de dez anos, sem direito de e:Jeclusividade, serviço de r adiodifusão sonora em onda mêdia, na cidade de
ApiaÍt Estado de São Paulo, ato a que se refere o Decreto n° 98.883, de 25 de janeiro
de 1990.
Art 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3'1 do art 233_ da
Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo re.peito. - AntO-Dio Carlos Maplhles.
DECRETO W 98.883,
DE 25 DE JANEIRO DE 1990

MENSAGEM W 102. DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com§ 1° do a'rt. 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter ~ apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto n° 98.883, de 25 de janeiro de 1990, publicado no Diário Oficial da
União, do dia 26 de janeiro de 1990, que "outorga concessão ~ Rádio Cidade de Apiaí
Uda., para ccplorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Apia~ Estado de São Paulo".
Brasfiia, 19 de fevereiro de 1990. -JoSé

Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 34}90, DE
24 de JANEIRO DE 1990, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelent!Ssimo Senhor Presidente da

Rep6blica,
De conformidade com as atribuições
legais e regulamentares cometidas a este
ministério, determinei a publicação do
Edital n° 303/88, com vistas à implantação
de uma estação de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de A pia~ Estado de São Paulo.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades: Rádio Ribeira de Apiaí Ltda. Rádio Cidade de
ApiafLtda. e Kiss Telecomunicações Ltda.
3. Submetido o assunto ao -exame dos
órgãos competentes deste Ministério, as
conclusões foram no sentido de que, sob
os aspectos técnico e jurídico~ as entidades proponentes satisfizeram lls exigências do edital e aos requisitos da legislação específica de radiodifusão, o::ceto a
Rádio Ribeira de Apiaí Uda. que solicitou, fora do prazo, entrega da documentação exigida pelo Dentei__ para atender
às condições do edital.
4. Assi~ das entidades que Se apresentaram, só foram consideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio Cidade de Apiaí Ltda, e Kiss Telecomunicações Ltda.
5. Nessas condições,~ vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo, ~
e:cocução do serviço objeto do edita~ teoho a honra de submeter o assunto a
Vossa Excelência, para fins de decislo,
nos termos do art. 16 e seus parágrafos,
do mencionado Regulamento dos Servi~_
ços de Radiodifusão. O ato de oUtorga

Outorga oonccsaão h Radio Cidade de APiafLtda., para c:xploraraerviço de radiodifuaão aouora em onda media, na cidade de Apla~ Batado de São Paulo
O Presidente da- RepQblica, usaTido das
atribuições que lhe conferem o arL 84. item
IV, da Constituição, e o art. 29 do Regula~
menta dos Serviços de Radiodifusão, aprova~
do pelo Decreto n"' 52 795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação dada pelo Decreto
nu 88.067, de 26 de J<meim de 1'1$3, e ten·
do em vista o que consta do Processo MC

n° 29000.007249/88-61 (Edital n" 3tl3/88), decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à Rádio
( .. 'I.Gide de- Apiaf Uda, para explorar, pelo

;o-de 10 (dez) anos, sem direito de exclusiVidade. serviço de radiodifusão sonõr3 em
onda média, na cidade de Apia~ Estado de
São Paulo.
Parágrafo 6nico. A cOriccssão ora autor
gada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqUentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorga~
da em sua proposta.
ArL ~ Está concessão somente produzirá- efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional, na forma do arl. 223, § ~~
da Constituição.
Art. 3° O Contrato decorrente desta concessão déverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a conlar da data de publicação
da deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tomar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
ArL 4° Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasflia, 25 de janeiro de 1990; 169q da
Independência e 102° da Repó.blica. - JOSÉ SARNEY _António _Carlos Magalhles.
pt

(Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
N" 118, DE 1990
(N" 2611!10, na CAmara doo Deputados)
Aprova o ato que outorga concesdo Jl SAT Sistema a Tribuna de
ComunicaçÃo Santos Ltda., para ex~
piorar, pelo prazo de quinze anoa,
sem direito de c:xcluaividadc, servi·
ço de radiodifusão de sons e imageDJ (televialo), na cidade de Santos, &nado de SA.o Paulo.
O Congrelso Nacion81 decreta:
ArL 1° Fiéa aprovado o ato que outorga
conCessão À SAT - Sistema a lri1~!ma de
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Comunicação Santos Ltda., para explorar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidãde de Santos, Estado de São Paulo, ato a que se refere o D~reto n°99.059, de 7 de março de 1990.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N° 208, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Meffibros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 1° do art. 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter ~ apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto n"' 99.059, de 7 de março de 1990, publicado no Diário Oficial da
União do dia 8 de março- de 1990, que nautorga concessão à SAT- Sistema a Tribuna de Comunicação Santos Ltda., para c!xplorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), nã cidade
de Santos, Estado de São Paulo".
Brasflia, 12 de março de 1990. --l~ Sar·

ney_

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 90190, DE
5 DE MARÇO DE 1990, DO SE NHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentl'ssimo Senhor Presidente da Rep6blica.
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital
n° 132/89, com vistas ~ implantação de uma
estação de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), na cidade de Santos, Estado de
São Paulo.
2 No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
S.M Intervfdeo Rádio e TV Ltda.;
1V Trts Ltda.;
Televisão Jovem Pan Ltda.;
Rádio e Televisão litoral Uda.;
SAT- Sistema a Tribuna de Comunicação Santos Ltda.; .
Emissoras Conti~ntais Ltda.;
Gugu - Rádio c Televisáo Ltda.;
1V Oceano Ltda.;
Jaraguá Rádio e Televisão Ltda.;
Kiss Telecomunicações Ltda.;
São Paulo Enlaces Ltda.;
Rádio Continental Ltda.;
Televisão Santos Ltda.j e
Tclevisáo Abril Uda.
3. SUbmetido o assunto ao exame dos ór~
gãqs competentes deste Ministério, as conclusões foram ito sentido de que, so& os aspectos técnico e jurfdico. as entidades proponen~
tes satisfizeram às ccigências do Cdital e aos
requisitos da legislação específica de radiodifusão exceto as scguititC!) entidades:·
1V Oceano Ltda., foi desclassificada pe~
_los seguintes motivos:
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a) sendo uma sociedade po~ cotas de res~
ponsabilidadc limitada, teve seu contrato indevidamente registrado no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Santos;
b) a prova de depósito bancária foi inferior aos SO% do valor correspOndente ao capital mfnimo e:<igido e não foi devidamente
autenticado;
c) por ser' o capital social inferior ao mfnimo exigido para o empreendimento, a proponente deveria ter apresentado demonstração de disponibilidade de crédito bancário
ou de garantia de financiamento, entretanto
dei:<ou de fazê-lo e só apresentou atestado
de idoneidade nnanceira;
d) deixou de apresentar o documento probatório do atual domfcilio dos sócios.
Jaraguá Rádio e Televisão Ltda., foi notificada a suprir faltas e/ou incorreções em
sua proposta, porém cumpriu a exigência fo~
ra do prazo concedido e insatisfatoriamente.
Kiss Telecomunicacsões Ltda., foi notifica~
da a suprir faltas e/ou- incorreções em sua
proposta, porém deixou de fazê-lo.
São Paulo Enlaces Llda., foi notificada a
sanar faltas e/ou incorreçôes em sua-propos.;·ta referentes à alteração do contrato social
registrada na repartição competente de modo a adaptá-lo ao prescrito nas condições
do edital; prova de depósito em banco- ou
outra instituição financeira de, no mínimo,
50% do valor correspondente ao capital exigido para o empreendimento, bem como demonstração de disponibilidade de crédito
bancário ou de garantia de financiamento;
quadro complementar à proposta de acordo
com o modelo do Anexo V e preenchido corretamente; certidões dos C.artórios Distribuidores Oveis, Criminais e dos Protestos de
Titules, bem como do documento probatório
do atual domicilio do :s6ci0-gc:rente.
-Aos documentos enviados à Diretoria
Regional, os atõs constitutivos demo nstram
a admissão de um terCeiro sócio ..o MãtiãS
Machiline que assumiu o lugar de Sócio majoritário e a função de gerente, sem, contudo,
estar sem documentação do novo sócio e administrador da sociedade anexada ao proces__
so da proponente.
A Televisão Abril e a Televisão Santos
Uda., apresentaram suas propostas intempestivamente.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram consideradas formalmente habilitadas as empreas S. M. Intervfdeo Rádio
e TV Ltda., 'IV Tr!s Ltda., Televisão Jovem
Pan Ltda., Rádio e Thlevisão Utoral Uda.,
SAT-Sistema A Tribuna Comunicaçâo S3.n~
tos Ltda., Emissoras Cõnfiltentais- Ltda., Gugu - Radio e Televisão Ltda. e Rádio Continental Ltda
5. Nessas condições, à vista d<is entidades
que se habilitaram ((Juadro anexo) a execução do serviço objeto do edital, tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelencia,
para fms de decisão, nos termos do art. 16
e aeus parágrafos, do mencionado Regulamento dos Serviços de Radiodüusão. O ato
de que se outorga somente virá a produzir
~~~~ cfeitQs legais após deliberação do Con-

grc:sso Nacional, na Corma do § 3° do art.
223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protes1
tos do mais profundo respeito. - Antônio

Carloo Maplblea.
DECRETO N° 99.059,
DE 7 DE MARÇO DE !99o
Outorga çoncesdo k SAT _ Sistema a Tribuna de Comunlcaçio SantOa Ltda., para explorar serviço de
radiodifuslo de sons e imagens (televia.A.o), na cidade de Santos, Estado
de São Paulo.
O Presidente da República, usando das

Dezembro de 1990

i.tda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brasópolis, Estado de Minas Gerais, ato a que se refere a Portaria n° 94, de
9 de março de 1990, do Ministro das ComUnicações.
Art. 2° Este decretO legislativo entra em
vigor na da_~ ~e sua publicação.
MENSAGEM-N" 2S7/90
Excelentíssimos Senhores Mc:mbros do

Congresso Nacional:
Nos termos do arL 49, inciso XII, combinado com § 1° do art~ 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacio1,1al, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n° 94, de 9 de março de
1990, publicado no Diário Oficial da União,
do dia 13 de março de 1990, que "outorga
pennissão à Rádio Alterosa de Brasópolis
Uda., para ccplorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, setviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Brasópolis, Estado de Minas Gerais".

atribuições que lhe confere o art. ~. item
IV, da ConstitUição, e o art. 29 do Regula-·
menta dos Serviços de Radiodifusão, aprova~
do pelo Decreto n° 52795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação dada pelo Decreto
n° 88.067, de 26 de janeiro de 1983. e tendo
em vista o que consta do Processo MC n°
29000.008012,189-88 (I''ldital n• 13:1189), decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à SAT
- Sistema A Tribuna de Comunicação Santos Uda., para ocplorar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade,
seiViço de radiodifusão de sons e imagens (televisã_o), na cidade de Santos, Estado de São
(ÀComiss.!o de Educaçáo.)
Paulo.
BrasOia, 14 de março de 1990. _J.Sar...
Parágrafo iínico. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de ney.
Telecomunicaç6es, leis subseqUentes, regula~ EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 158/90,
DE 12 DE MARÇO DE 1990 DO SEmentos e obrigações assumidos pela outorgaNHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
da _em sua proposta.
COMUNICAÇÕES
.
ArL ~ Esta concesSão sOmente produzirá efeitos legais após deliberação do CongresExcelentíssimo Senhor Presidente da Reso Naciona~ na forma do arL 223 § 3°, da pOblica.
Constituição.
De conformidade com as atribuições. leArt. 3° O contrato decorrente desta con- gais e regulamentares cometidas a este Mi~
cessão deverá ser assinado dc!ntro -de -60 (ses- nistério, determinei a publicação do Edital
scmta dias, a contar da data de publicação no 43/89, com vistas à implantação de uma
da deliberação de que trata o artigo anterior, estaçl!io de radiodifusão sonora em freqüênsob pena de se tornar nulo, de pleno direi- cia modulada, na cidade de BrasópolÍSt Estato, o ato de outorga.
do de Minas Gerais.
Art. 4° Este decreto entra em vigor na
2 No prazo estabelecido pela lei, acorredata de sua publicação.
ram as seguintes entidaàea:
BrasRia, 7 de março de 1990; 1690 da InRádio Alterosa de Brasópo1is Uda. e
dependência e 102° da Reptíblica. - JOSé
Rádio Difu5ora Santarritense Uda.
SARNEY _ AntOnio Carlos Magalhies.
3. Submetido o auunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministtrio, as conclu(À Comissão de Educação.)
s6ea foram no sentido de que, sob os aspecPROJETO DE DECRETO
tos técnico e jurídico, aa entidades proponenLEGISLATIVO
tes aatisftzeram à c:xigbciu do edital e aos·
N" 119, DE 1990
requisitos da legislaçlo-especffica de radiodi(N° 263,'90, na C4mara doo Deputados) fusão.
4,_ Nessas condiçôea, à vista das entidadcl
Aprova o ato que outorga per· que ae habilitaram (quadro anexo) à execu:mi"~lío AJUdio Alterosa de Brasópo- ção do servi90 objeto do edital, tenho a honHa Ltda. para explorar, pelo prazo ra de encamiDbn o aaunto à elevada conaide dez anos, sem direito de exclusi- deração de Vossa &celetlcia, encarecendo
'Vidadc, serviço de radiodifudo sono- se digne env[ar ao Congresso Nacional a anera em freqll!ncia modulada, na cida- xa portaria de permissão. O ato de outorga
de de Bras6polis, Estado de MiDas ~men'e virá ·a produzir seus efeitos legais
Gerais.
após deliberação do Congresso Naciona~
na forma do § 3° do art. 22..1 da Constituição.
O Congresso Nacional decreta:
Renovo a Vossa Excelência meus protes~
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga tos do mais profundo respeito _ AntOnio
permissão à Rádio Allerosa de Brasópolis Carlos Magal.hicll
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PORTARIAW 94
DE 9 DE MARÇO DE 1990

O Ministro de EstaCió das Comunicações,
usando das atribuições, que lhe- confere o
arL 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de maio
de 1972, e o art 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação dada
pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de
1983;- e teii.do em vista o que consta do Processo MC no 29000.003708189 (Edital n°

43/89), resolve:
I - Outorgar permissão h Rádio Altero-

sa de Brasópolis Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de o::clusividadt; serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Brasópolis, Estado de Minas Gerais.
II - A pennissão ora outorgada regerse-á pelo Código BrasHeiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorga da sua proposta.
III - Esta permisSão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223 § 3° da
Constituição.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. -AntOnio Carlos Magalh!ea.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 120, DE 1990

(N" 264190, na CAmara doo Deputados)
Aprova o ato que outorga concesalo h Rádio Belos Montes de Seara
Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anoa, aem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo sonora
em onda m~, na cidade de Seara, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga
concessão h Rádio Belos Montes de Seara
Ltda. para esplorar, pelo prazo de dez an?s,
sem direito de exclusividade; serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Seara Estado de Santa Catarina, ato a
que se refere o Decreto n° 98.328, de 2A de
outubro de 19"89.
--Art 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
o

MENSAGEM W 714, DE 1989
F.x:celentfssimos Senhores membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto n° 98.328, de 2A de outubro de 1989, publicado no D!Mio Oficial
da União do dia 25 de outubro de 1989, que
"outorga concessão à Rádio Belos Montes
de Seara Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito ·de ~clusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda

média, na "cidade de Seaca, Estado de Santa
Catarina11•
BrasOia, Z1 de outubro de 1989. - Paes
de Andrade.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N°!81/89-GM,
DE 20 DE OUTUBRO DE !989, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS ·coMUNICAÇÕES
EXcelentíssimo Senhor "Presidente da Repllblica.
... De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este minis-.
téfio, determinei a publicação do Edital D0
41/89, com vistas à implantação de uma estação do radiodifusão soriora em onda média,
na cidade d_e Seara_, Estado de Santa Catarina.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu
apenas a Rádio Belos Montes de Seara Ltda.
3..-0s órgãos competentes deste ministério concluíram no sentido de que, sob os aspecto• técnico e jurt'diC(), a entidade proponente- Satisfez às ex:igênicías do edital e aos
requisitos da legislação espC:cffica de radiodifusão.
4. Nessas condições, à vista da entidade
que se habilitou à execução do serviço objeto do edital (quadro anexo), tenho a honra
de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16
e seus parágrafos do Regulamenlo dos Serviços de Radiodifusão, com a redução dada
pelo Decreto n° 91.837, de 25 de outubro
de 1985. O ato de outorga somente virá a
produzir seus efeitos legais ap{xl deliberação
do Congresso Naciona~ na forma do § ~~
do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa EX.celéncia meus protestos do mais profundo respeito. - AntOnio

Carloo Maplbiea.
DECRETO W 9&328
DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
OutOrga concessão à RádiO Belos Mon·
tca de Seara Ltda., para explorar serviço
de radiodifuslo sonora cm onda mbiia,
na cidade de Seara, Estado de Santa Catarina.
O Presídenie da Repllblica, usando das
atribuiÇões que lhe co·nrerern o art 84, item
lV, da Constituição, e o art. 29_do Regulamento dos Setviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação dada pelo Decreto
n° 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo MC 0°
29000.003591/89., (Edital n° 41/89), decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à Rádio
Belos Montes de Seara Uda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito -de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Seara, Estado de Santa Catarina
Parágrafo llnico. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqOentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
Art. 7!' Esta concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congrcs-
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so Nacional, na fonna do arL 223, § 3° da
Constituição.
Art. 3<> O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a cOntar da data de publicação
de deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4° Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N° 121, DE 1990
(N" 265/90, na camara dos Deputados)

Aprova o ato que renova por dez
anos, a partir de '29 de junho de
1989, a concesúo outorgada à Rádio
Cultura do Agreste Meridional
Ltda., atrav&. do Decreto ·no 81.646,
de 10 de maio de 978," para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusio sonora em onda
média, na cidade de Garanhuns, Es~
tado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato que renova
por dez anos, a partir de 29 de junho de
1989, a concessão outorgada ~ Rádio Cultura do Agreste Meridional Uda., através do
Decreto n° 81.646, de 10 de maio de 1978,
para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Garanhuns, Estado de Pernambuco, ato a que se refere o Decreto n°
99.!3S, de 9 de março de 1990.
Art 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM W 240, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 1°, do art. 223 da Con~tituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de c:x:posição de motivos do Senhor Minis-tro de Estado das Comunicações. o ato constante do Decreto D0 99.135, de 9 de março
de 1990,. publicado no DiJirio Oficial da
União do ~a 12 de março de 1990, que "renova por 10 (dez) anos, a partir de 29 de junho de 1988, a concéssáo da Rádio Cultura
do Agreste Meridional llda., outorga através do Decreto n° 81.64(, de .lO de maio de
1978, para explorar, na cidade de Garanhuns,
Estado de Pernambuco, sem direito de exclusividade, serviço de radiodirusão sonora eni:
onda media".
Brasflia, 13 de março de 1990.- Jos~ Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 130/90,
DE 9 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o pro~-
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so de renovação de outorga requerida pela
Rádio Cultura do Agreste Meridional Uda.,
ocecutante do serviço de radiodifUsão sonora em onda média, na cidade de Garanhuns,
Estado de Pernambuco.

2 Os órgãos competentes deste minist~
rio manifestaram-se sobre o pedido, achando-o regularmente instruído, obedecidos os

requisitos legais e técnicos atinentes ao procedimento renovatório.
3. Diante do exposto, tenho a honra de
submeter a Vossa' Excelência o aneKO projeto de decreto CQD$Ubst.anciando a medida.

4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional,
na forma do § 3°, do art 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protes-

tos do mais profundo respeito. - Antonio
Carloa MagalháesDECRETO NO 99.135
DE 9 DE MARÇO DE 1990

Renova a conccaaAo outorgada
i> RJ!dio Cultura do Agreste Meridional Ltda., para explorar IICIViço de

radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Garanhuns, Estado
de Yem&mbuco.

O Presidente da Rept:iblica, usando das

atribuições que lhe confere o art. 84, item
IV, da Constituição, e nos tennos do art. 6°,
item I, do Dt<Creto n° 88.066, de 26 de janei~
ro de 1983, e tendo em vista o que consta
do Processo n° 29.103.000184/88, decreta:
Art. 1° Fica, de acordo com o art. 33, §
JO, da Lei n° 4.117, de 'Zl de agosto de 1962,
renovad,a por 10 (dez) anos, a partir de 29
de junho de 1988, a concessão da Rádio Cultura do Agreste Meridional Ltda., outorgada através do Decreto D0 81.646, de 10 de
maio de 1978, para explorar, na cidade de
Garanhuns, Estado de Pernambuco, sem direito de exclusividade; serviço de radiodifusão sonora em onda média.
Parágrafo (mico. A execu~,.ão do setviço
de radiodifusão, que outorga é renovada por
este decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqUentes
e seus regulamentos e, _cumulativamednte,
pelas cláusulas aprovadas através do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983, às
quais a entidade ade,·iu previamente.
ArL ZOA criticessão ora renovada somente produzirá efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, na forina do § 3",
do art. 223 da Constituição.
ArL 3° Este d<.-.ceto entra em vigor na
data de sua publicação.

(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 127, DE 1990

(!'.0 267190, na CAmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova, de acordo com o art. 33, § 3", da Lei n• 4.117,
de Zl de agooto de 1962, por dez

anot, a partir de 20 de fevereiro de
1989, a permiulo outorgada ao Sistema Paranacnae de Comunicaçlo
Ltda., atrav& da Portaria D 0 195,
de 14 de fevereiro de 1979, para explorar tcrvi9J de radiodifullo sonora em freqüencia modulada, na cidade de Londrina, E1tado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1° Fica aprovado o ato que renova,
de acordo com o art. 33, § 3°, da Lei n°4.117,
de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1989, a permissão
outorgada ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda., através da Portaria n° 1-95,
de 14 de fevereiro de 1979, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, ria cidade de Londrina, Estado
do Paraná, ato a que se refere a Portaria n°
39 de 16 de fevereiro de 1990, do Ministro
das Comunicações.
Nt. 2~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N" 177, DE 1990
Excelentfssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art 49, inçiso XII, combinado com o § 1° do art. 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apre~
ciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria n° 39, de 16 de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da
União do dia 5 de março de 1990, que 11renova de acordo ®m o a_rt 33, § 3°, da Lei n°
4.117, de TI de agosto de 1962, por 10 (dez)
anos, a partir de 20 de fevereiro de I 989, a
permissão outorgada ao Sistema Paranaense de ComUriic8ção Uda., através da Portaria n° 195, de 14 de fevereiro de 1979, para
explorar, na cidade de Londrina, Estado do
Paraná, serviço de radiodifusão sonora em
freqüencia modulada. 11
Brasn~ 9demarçode 1990. -Joa6Sarney.
EXPOSIÇÃO Dê MOTIVOS NO 87/90, DE
5 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES.
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duzir seus efeitos legais ap6s deliberaçllo
do Congresso a quem encareço Vossa Excelência ae digne de encaminhar a anexa portaria.
Renovo a Vossa F.xcelência meus protestos do mais profundo respeito. - AntOnio
Carlos Magalhães
PORTARIA N° 39
DE 16 DE FEvEREIRO ÚE-1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe confere o art.
1° do Decreto n° 70.568, de 18 de maio de
1972, e nos termos do art. 6°, item II, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 19"83, e
tendo em vista o que consta do Processo n°
29105.001072/88, resolve:
-~
I - renovar, de acordo com o art. 33, §
3°, da Lei n° 4.117, de Z1 de agosto de 1962,
por 10 (dez) anos, a partir de 20 de fevereiro-de 1989, a permissão outorgada ao Sistema Paranaense de Comunicação Ltda., através da Portaria n<~ 195, de 14 de fevereiro
de 1979, para explorar, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada;
II - a execução do serviço de radiodifusão. cuja outorga é renovada por esta "Portaria, reger-se--i pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos;
III - a permissão ora renovada somente
produzirá efeitos legais após deliberação -do
Congresso Nacional, na forma do § 3°, do
art 223 da Constituição;
IV - esta ponaria entra em vigor na data de sua publicação. -AntOnio Carlos Ma-

galhl!cs.
(À Comissão de-Educação)

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
NO 1.23, DE 1990

(N" 26819o, Da CAmara dos Deputados)
-Aprova o- ato que- outorga permiaalio à Rádio aubc ltapira Lida,
para explorar, pelo prazo de dez
anos, ~ direito de exclusividade,
ac:rviço de radiodifusão sonora em
freqüéncia modulada, na cidade de
ltapira, Estado de Sfio Paulo.

Excelentíssimo Senhor Presidente da ReO COng-resSO" Nacional decreta:
pública.
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga
Tenho a honra de submeter ~ elevada
permisDsão à Rádio Clube de Itapira Ltda.,
consideração de Vossa Excelência o procespara explorar, pelo prazo de dez anos, sem
so de renovação de outorga requerida pelo
direito de ccclusivídade, serviço de radiodifuSistema Paranaense de Comunicação Uda.,
são sonora em freqüência modulada, na cidade de ltapira, Estado de São Paulo, ato a
~ecutante do ,~rviço de radiodifusão sonoque se refere a Portaria n° 105, de 9 de marra em freqUência modulada, na cidade Lonço de 1990, do Ministro das Comunicações.
drina, Estado do Paraná.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
2. Oa órgãos competentes deste ministério manifestaram-se sobre o pedido, achan- vigor na data de sua publicação.
do-o regularmente instru:klo e obedecidos
MENSAGEM N" 291, DE 1990
oa requisite» Jepil e ~cnicoa atincntes ao
Fxcelentfssimo Senhores Membros do
procedimento renovatório, o que me levou '
a det'erir o requerido.
· Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combi3. A cate propósito, esclareço que, cm virtude do diapooto no art. 233, § 3", da COn&tinado com o § 1° do art. 223 da Constituição
tuiçio, o ato renovat6rio 10mente virá a pro- Federal, tenho a honra de submeter à apre~
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ciação do Congresso Nacional, acompaJ_Ih_ado de exposição de motivos do Senhor Mmts-

tro de Estado das Comunicaçõe~ o ato constante da Portaria n° 105, de 9 de março de
1990, publicado no Diúio Oficial da União
do dia 13 de março de 1990; que 11 0utorga
permissão à Rádio Cube de ltapira lJda.,
para explorar, pelo prazo de 10_ (dez) an~
sem direito de exclusividade, scrnço de rachodifusão sonora em frcqü!:ncia modulada, na
cidade de Itapira, Estado de São Paulo'1•
BrasOia, 14 de marçode1990._JootSar-

ção do serviço objeto do edita~ tenho a honra de encamiPhar-o assunto ~ elevaQa consideração de Vossa Excelência, encarecendo
se digne de enviar ao Congresso Nacional a
anex:a portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do§~ do an. Z2.3 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. _ Antônio

Carlos Magalb!co.

DtY·
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO 168/90,
DE I2 D!l MARÇO DE 1990, DO SE·
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.
&celentiSsimo Senhor Presidente da Repllblica.
De ~cmÍt'ormidade com as atribuições legais e rcgulamcnlarc& come Lida~ a C'~\C mmts-

tério, determinei a publícação do Edital nu
74/89, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqUência
modulada, na cidade de ltapira, Estado de
São Paulo.
2 No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
- Rádio Morumbi Lestem Paulista Ltda.,
- Luiz N. Fonseca Filho e Cia. Ltda.,
- Rádio aube de ltapira Uda.,
- Rádio Paranda Ltda.,
-Empresa de Radiodifusão Voz da UberdadeUda.,
-Rádio Difusora Conchalense Ltda.,
- Rádio Brasil de São Paulo Ltda.,
-- FM União de Mogi Guaçu Ltda., e
--Sociedade Rádio Jovem l..tda.
3.o-Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídicos, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do edital e
aos requisitos da legislação específica de radiodifusão, ex:ceto a Rádio Difusora Conchalense Ltda., FM União de Mogi Guaçu Ltda.
, e Empresa de Radiodifusão Voz da Uberdade Ltda
As duas primeiras proponentes foram notificadas para suprir faltas ejou incorreção
na documentação: contudo não atenderam
nenhuma das exigências fonnuladas, razão
que determinou a desclassificação de ambas.
A empresa de Radiodifusão Voz da Liberdade Ltda. tambéni não satisfez uma das
exigências feitas na notifiCação, além de ter
apresentado fora de prazo os demais documentos solicitados_ pela Diretoria Regional
do Dentei/São Paulo.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram consideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio Morumbi Leste
Paulista Ltda, Luiz N. Fonseca Filho e Cia.
Uda., Rádio Cunha Clube de Itapira Ltda.,
Rádio Paranda Ltda., Rádio Brasil de São
Paulo Ltda. e Sociedade Rádio Jovem Ltda.
S. Nessas condições,~ vista das entidades
que se habilitaram (quadro aneco) h execu-

PORTARIA NO 105,
DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem o
art. 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de maio
de 1972, e o an. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, cõm a redação dada
pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do ProMC n• 29000.005202189 (Edital n•
14189), resolve:
I - outorgar permissão h Rádio Clube
de ltapira Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, setrt direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Itapira, Estado
de São Paulo;
II- a permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em sua proposta;
Jll - esta permissão somente produzirá
efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223, § 3°; da
Constituição;-'
.
IV - esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. _AntOnio_ Carlos Ma-

=

ga~k~

.
(À Comiss5o de Educaçlló.)

PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO
NO 124, DE 1990

(N" '269!90, na <:amara dos Deputados)

Aprova o ato que-Outorga concess!o à !Udlo Planalto de Perdizes
Uda., para explorar, pelo pra.zo de
dez anoa, acm direito de cxcl~da
de, aerviço de radiodifudo sonora
em onda mEdia, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais..
O COngresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato que outorga
concessão la Rádio Planalto de Perdizes Ltda.
, para explorar, pelo prazo de dez anos. sem
direito de exclusividade, setViÇO de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Percliz~Estado de Minas Gerais, ato a que se
refere o Decreto n° 99.f177, de 8 de março
de 1990.
ArL 2° Este decreto legislativo entra em
Vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM N" 210, DE 1990

ExcelentiSsimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
NO$ termos do art. 49, incisa XII, combinado com o§ 1° do art. 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional,_ acompanhado da Exposição de Motivos do senhor Ministro de Estado das. Comunicações, o ato
constante do Decreto nNJ9.077, de 9 de março de 1990, publicado no Dilirio Oficial da
União do dia 9 de março de 1990, que "Outorga concessão à Rádio Planalto de Perdizes Uda., para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Perdizes, Estado de Minas Ge-

rais".
Brasfiia, 12 de março de 1990. _JosE: Sar-

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 110/90,
DE 8 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA~
COMUNICAÇÕES.
Excelentfssimo Senhor Presidente da República.
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este ministério, determinei a publicação do Edital n°
96/87, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu
apenas a Rádio Planalto de Pefdizes Ltda.
3. Os órgãos competentes deste ministério concluíram ·no sentido de que, sOb os aspectos técnico ~ jurídico, a entidade proponente satisfez las exigências do edital e aos
requisitos da legislação espec(flca de radiodifusão.

4. Nessas cOndiçõeS, à vista da entidade
que se habilitou à execução do serviço obje·
to do edital (quadro anexo), tenho a honra
de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16
e seus parágrafos do Regulamenlo dos Setviços de Radiodifusão, com a redaçáo dada pelo Decreto n° 91.837, de 2S de outubro de
1985. O ato de outorga somente virá a produ~
zir seus efeitos legais após a deliberação do
Congresso Nacional, 'na forma do § 3° do art.
223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. _ AntOnio
carlos Magalhães.

DECRETO N" 99.077,
DE 8 DE MARÇO DE 1990
Outorga concessão la Rádio Planalto de Perdizes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda mEdia, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da Rept'iblica, usando das
atribuições que lhe conferem o art 84, item
IV, dà Constituição, e o art. 29 do Regula-
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menta dos Serviços de Radiodifud.o, aprova~
do pelo Decreto n° 52795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação dada pelo Decreto_.
n° 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e tendo

em vista o que oonsta do Processo MC n°
29000.004499/87, (Edital n° 96/f!:T), decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão à Rádio

Planalto de Perdizes Ltda., para explorar pe~
lo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de ex·
clusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais.

-

-

Parágrafo Wlico. A concessão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de

Telecomunicações, leis subseqUentes e seus

regulamentos e obrigaçôes assumidas pela
outorgada em sua proposta.
Art. z> Essa concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do_ Congresso Nacional, na forma do arL 223, § 3°, da
Constituição.
ArL 30 O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação
da deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art 4° Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasflia, 8 de março -de 1990; 16ÇP da Independência e 102° da Repllblica. __ JOSÉ
SARNEY - AntOolo Carlos Magalh!.cs.

(À Comissão de Educaçio)

PROmTO DE DECRETO
LEGISlATIVO
N" 125, DE 1990

(n° 283190, na Clmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão à Organizaçio Amaral Gurgel de Radiodifull!o SIC Uda. para
explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora cm freqüência modulada, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga
permissão- à Organização Amaral Gurgel de
Radiodifusão SIC Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusivídade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, ato a que se refere a· Portaria D0 97, de 9 de março de 1990~-ao Ministro das Comunicações.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de wa publicação.

MENSAGEM N" 273, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do ar!. 49, inciso XII, combinado com § ~ do art. 223, da Constituição
Federal; tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanha,do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato

constante da Portaria n° 97, de 9 de março
de 1990, publicado no Diário Oficial da
União do dia 13 de março de 1990, que 11 0utorga permissão à Organização Amaral Gnrgel de Radiodifusão S/C l..tda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito· de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonOra em frcqilência modulada, na cidade de
Araraquam, l~t.ado dr.: Sàu Paulo.
llrasOia, 14 de março de 1990.- Jos6 Sar-

IWJ·
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W 161190,
DE 12 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DS
COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re~
pOblica,
De conformidade com as atribuições legais e regulamentares cometidas a este ministério, determinei a publicação do Edital n°
W/89, com vistas :à ímplantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqUência
modulada, na cidade de Araraq uara, &ta do
de São Pauto.
2 No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
- Rádio Paranda Uda.,
Rádio Interamericana de Araraquara
FM Ltda.,
Rádio Notícias Brasileiras Ltda.,
Organização Amaral Gurgel de Radiodifusão SIC Uda.,
Sistema Clube de- Comunicação Ltda.,
Rádio Stúdio 95 Lida.,
Rádio Nova Mulher Ltda.,
Rádio Nov3 Era Ltcla.,
PHD- Comunicação e Publicidade Ltda.,
Rádio MoQelo - FM Stério Ltda.,
Rádio Brasil de São Paulo Uda.,
S"istema Araraq"uarensc de Radiodifusão
Uda.,
Rádio Difusora Radiomar Ltda., e
Rádio Leste Metropolitana Ltda.
3. Submetido o assunto ao ~me dos órgãos competentes deste ministériO, as conclusões foram no sentido de que, sob os aspectos técnico e Jurfdico, aS entidades proponentes satisfizerâril às odgêndas do edital e aos
requisitos da legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio Interamericana de Ara~
raquara PM Ltda., Rádio Notícias Brasileiras Uda., Rádio Nova Mulher Ltda., Rádio
Nova Era Ltda., PHD --Comunicação e Publicidade Ltda., Sistema Araraguarense de
Radiodifusão Ltda., Rádio Difusora Radiomar Ltda. E Rádio Leste Metropolitana Ltda.
As entidades, mencionadas acima, foram
desclassificadas porque, embora notificadas
pela Diretoria Regional do DenteVSP, não
puderam suprir faltas e/ou incorreções em._
suas propostas, ou vieram a adq1,1irir personalidade jurfdiq. posteriormen~ ·ao vencimento- dQ prazo fiXado pelo edital para ofereci~
menta de propostas, como foi o ca~ da Rádio Interamyrlcaf\3 de Araraquàra E~ Ltda.
·
e Rádio Nova Mulher Ltda.
5. Nessas oondi~ões, à vista das entidades
que se habilitara~. (quadi-o anexo) à execu-

'
., '

'
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ção do serviço objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consi~
deraçio de Vossa &cel~ncia, encarecendo
se digne de enviar ao Congresso Nacional a
aneca portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Naciona~ na forma do parágrafo terceiro, do art.
23, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. _ Antônio
Carlos Magalhães.

PORTARIA N" 97,
DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de &tado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem o
art. 1° do Decreto n° 70.568r de 18 de maio
de 1972,_ e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodirusão, com a redação dada
pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de
J%3, c tendo em vista o que consta do Processo MC n° 29000.002364/89, (Edital n°

'lfJ/89), resolve:
I ---Outorgar permissão à organização
Amaral Gurgel de Radiodifusão S/A Uda,

para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos,

sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuaio sonora em freqüência modulada, na
cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.
II - A permissão ora outorgada reger~
se-4 pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqUentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorga em sua pro-

posta.
III - Esta permissão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art 223, § 3°, da
Constituição.
IV - Esta portaria entora em vigor na
data de sua publicação. _ AntOnio Carl01
Maplhlca.

(À Comissão de Educaçl!o.)

PROmTO DE DECRETO
LEGISlATIVO
N" 126, DE 1990

(N° 2119/90, na Clmara doo Deputadoo)
Aprova o ato que outorga per~
:miulo à Televid:o Universitária
Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anoa, sem direito de excluaivida~
de, ICIViço de radiodifusAo sonora
em freqtl!ncia modulada, na cidade
de CUriliba, Estado do Paraná.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato que outorga
permissão à Televisão Universitária Uda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de ec:clusividade, serviço de radiodisusão sonora em freqUência modulada, na cicia~
de de Curitiba, Estado do Paraná, ato a que
se refere a Portaria de n° 85, de março de
1990, do Ministro das Comunicações.
Art. 2° Este decreto legislatiVo entra em
vigor na data de sua~ publicação.
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PORTARIA N" SS,
DE 9 DE MARÇO DE 1990

MENSAGEM N" 269, DE 1990.
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § 1° do an. 223, da Constituição

Federal, tenho a honra de submeter à. apreciação do Congresso Nacional, acompanha-

do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de &tado das. Comunicações, o ato
constante da Portaria D 0 85, de 9 de março
de 1990, publicado no Di4rio Oficial da
União do dia 12 de março de 1990, que rroutarga permissão à Televisão Universitária
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüeocia modulada, na cidade de Curitiba, Estado do Paranán.
Brasllia, 14 de março de 1990. - Joat: Sar-

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 152,190,
DE 12 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MlNISTRO DE ESTADO DAS

COMUNICAÇÕES.
'Excelentfssimo Senhor Presidente da Repüblica.
De conformidade com as atribuiçôe$ legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital
n° 146/89, eom vistas à implantação de uma
estação de radiodifutião sonora em freqUência modulada, na cidade de Curitiba, &ta-·
do do Paraná.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorre-

ram as seguintes entidades:
Rádio Estrela ltda.; Rádio Exclusiva
Lida.; Fundação Champagneat; RMio FM
Alternativa Lida.; FM Fazenda Rio Grande
Ltda.; Rádio FM Renascer Ltda.; Televisão
Universitária Ltda.; Sociedade Rádio Alvorada Ltda., Promoção de Eventos S/C Ltda.;
Rádio Cultura Sul FM Lida.; Rádio Globo
de Curitiba Ltcla.; Monte Santos Comunicações Ltda.; e Radiodifusora Educativa e Cultural Tuiuti Lida.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos oompetentes d~te Ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob os aspectos técnicos e jurídicos, as entidades proponentes satisfazeram às exigências do edital
do edital e aos requisitos da legislação especffica de radiodifusão.
4. Nessas condições. ~ vista das entidades
que se habilitaram (quadro ancco) :l:t execução do serviço objeto do edita~ tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência, encarecendo
se digne de enviar ao Congresso Nacional a
ancc:a portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após. deliberação do Congresso Naciona!p na forma do parágrafo terceiro, do art.
223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - AntOnio
C&rloo Magalhlca.

O Ministro do Estado das Comunicai.tõest
usando das atribuições que lhe conferem o
art, 1° do Decreto n° 70.568, de 18 de maio
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redaçáo dada
pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o ·que consta do Processo MC n° 29000.009464/89, (Edital n°
146189), resolve:
I - outorgar permissão à Televisão Universitária Uda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) an<>Sp sem direito de exclusívidadt; serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Curitiba., EstadodoPanmá.
II - A permissão ora outorgada regerse~á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações asswnidas pela outorgada em sua pro-

posta.
III - Esta permissão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art 223, parágrafo terceiro, da Constituição.
IV- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Carlos Magalhães.
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 1Z7, DE 1990
N" 31.3190, na ctmara dos Deputados)

Aprova o aio que outorga permisslio k JUdio Cidade de Bastos
Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, servi~ de radiod.ifu.&lo sonora

em frcqtl!ncia modulada, na cidade
de Bastos, Estado de Slio Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 100 FiGa aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Qdade de Bastos Ltda.
, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de ecclusividade, selViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bastos, EStado de São Paulo, ato a
que se refere a Portaria D 0 103, de 9 de março de 1990, do Ministro das Comunicações.
ArL 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 290, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art 49, inciso XII, combinado com o § 1o do art. 223 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante da Portaria n° 103, de 9 de março
de 1990, publicado no Diário Oficial da
União do dia 13 de março de 1990, que "outorga permissão à Rádio Qdade de Bastos
Lida, para eocplorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, setViço
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de radiodifusão sonora em freqúência modulada, na cidade de Bastos, Estado de São
Paulo11•
Brasllia, 14 de março de 1990. -Jost:Sar-

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 167/90,
DE 12 DE MARÇO DE 1990, DO
SENHOR MlNISTRO DE ESTADO DAS

COMUNICAÇÕES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Reptíblica.
·
- _..
De conformidade- com ãs- 3tiibqi~ _legais e regulamentares cOmetida$ ~a ~t~· Ministério determinCi ·a publicaÇão do Edital
n° 77/89, eom ViStaS a·ünplantaÇã._q=-_ae ,uma
estação de radiodifusão sonora emifeqiién.cia modulada, na cidade de 'BastoS, EstaOo
de São Paulo.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Empresa de Radiodifusão Voz da Liberdade Ltda.;
Rádio Brasil de São Paulo Ltda.;
Rádio Cidade de Bastos Ltda.;
Organizadora Kímura Nakaya de Radiodifusão Ltda.;
Rádio América de Bastos FM Stéreo Lida.;
Rádio Paranda Ltda.;
lGss Telecomunicações Limitada; e
Ypê Rádio e Televisão Ltda.
3. Submetido o assunto ao ~JI!,e d,os órgãos competentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de que, sob os aspectos técnico ejurfdico, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do edital .e aos
requisitos da legislação específica de radiodifusão, exceto a Empresa de Radio:difu.são
Voz da liberdade Ltda., e Kiss Telecomunicações Limitada que, embora notificadas para suprirem falhas em suas propostas, não
atenderam as e&igências que lhe foram formuladas.
4. Assim, das entidades que se apresentaraiilp só foram cOnsideradas formall!l.ente habilitadas as empresas Rádio Brasil de São
Paulo Ltda., Rádio Cidade de Bastos Ltda.,
Organização Kimura Nakaya de Radiodifusão Ltda., Rádio Amêrica de Bastos FM Stéreo Ltda., Rádio Paranda Ltda., e Ypê Rádio
e Televisão Ltda.
Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitaram (quadro em anex:o) à execução do serviço objeto do edial, tenho a
honra de encaminhar o assunto à elevada
consideração de Vossa Excelência, encarecendo se digne enviar ao Congresso Nacional a
ane:a portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Naciona~ na forma do § 3° art. 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. _ AntOnio
Carlos. Magalh4es.
PORTARIA N" 103,
DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem o
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art 1° do Decreto n° 70.-568, de 18 de 1972,
e o art. 32 do Regulamento dos Serviços de
Radiodüusão, com a redaçã.o dada pelo Decreto n° 88.067, de -26 de janeiro de 1983, e
tendo em Vista o que consta: do Processo
MC n° 29000.005489189 (Edital n° 77/89), resolve:

I - outorgar permissão à Rádio Cidade
de Bastos Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Bastos, Estado
de São Paulo.
II - -A permissão ora outorgada reger-

se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assmnidas pela outorgada em sua proposta.
III - Esta permissão- soinei:tte produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223, § 3°, da
Constituição.
IV- esta portaria entr3 em vigor na data de sua publicação. _ An~O~o Carlos M&:galhiea.
(À Comissão de Educação)

PARECERES
PARECER N" 432, DE 1990
Da Comiulo de Educação, sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 280,
de 1989, que "autoriza a Universidade Federal de RondOnia a e.stcnder
suaa Unidadea de Ensino Superior
aoa Municfploa de Ouro Preto do
Oeste, Ariquemcs e Ji-Paraná".
Relator: Senador Mauro Bcncvidcs
O projeto de lei sob ex:ame, de autoria
do ilustre Senador Olavo Pires, autoriza a
Universidade Federal de Rondônia a esten-

der suas Unidades de Ensino Superior aos
Municípios de Ouro Preto do Oeste, Ariquemes e Ji-Paraná.
Em sua justificação o-preclaro proponente destaca que 110uro Preto do Oeste, Ariquem.es e Ji-Paraná, situam-Be dentre os prindpais municfpios do Estado de Rondônia,
cujas populações, pelos dados do IBGE de
31/12/88, somavam, respectivamente, 60.285,
79.117 e 82.311 habitantes.
Por outro lado, assinala o autor do projeto de lei que, sendo a maioria dessas comunidades constituída por jovens ávidos por ascenderem na escala sacia! pela via do ensino superior, a única maneira de satisfazer a
aspiração de todos é interiorizar as atividades universitárias, por meio da Universidade Federal de Rondônia.
Finalmente, ressalto o eminente parlamentar, Senador Olavo Pires, que Rondônia, dadas as suas apreciáveis potencialidades e a
sua condição de estado jovem, somente alcançará um desenvolvimento ideal se investir
em sua juventude que, por sua vez, só Conseguirá atingir a plenitude de suas energias
por meio do estudo e da pesquisa, evitando
que o estado se obrigue a importar técnicos
e inteligências para atender ao mercado de
trabalho.

cabe observar que o· Piojeto de lei em
tela visa enfatizar o cumprimento do parágrafO tinico do artigo 60 do_ Af.O das DisposiÇões Constitucionais Transitórias, o qual,
além de cuidar de assunta& de grande relevA.ncia, em nível constitucional, deixa explicita s~ auto-aplicabilidade, conferindo, assim,
maior força. tl matéria de que trata.
Neste caso, parece-nos ser até dispensável a autorização do Poder l..egisla~ivo, porque qualquer regulamentação oobre o assunto seria da competência do Executivo.
.
" _ TQdavia, por ser um dispositivo que tem
prazo estipulado para cumprimen.to, entendemos que um projeto de lei a~tofiz'!-tivo n§?.
fere as normas do arl 61, § 1°, II da Constituição Federal e outros correlatas, contidos
na Carta Magna, caracterizando-se, apenas,
coino estfmulo e ensejo para que o órgão investido do poder de transferir as unidades
de ensino de uma Universidade Federal, tediada na capital, para as cidades de_ ~~or
densidade populacional, exercite essa iniciativa.
É importante destacar que o Decreto.Lei n° 2S2/67 e a Lei n° 5.5;40/68, ainda em
vigor, priorizam que; em sua missão educativa, especificamente na função de extensão,
as universidades devem estender à comunidade, sob a forma de cursos e serviços especiais,
as atividades de ensino e os resultados da
pesquisa que lhe são inerentes, proporcionando aos corpos discentes oportunidades de
participação .em pr.ogramas de melhoria das
condi_ções de vida da comunidade e no processo geral do desenvolvimento.
Destarte, o projeto de lei em apreço viria,
mediante seus objetivos, reforçar, também,
essa determinação legal, contribuindo para
minorar os problemas da demanda de ensino superior em uriidades federadas muito cctensas e possuidoras de uma (mica universidade p11btica, como é o caso do emergente Estado de Rondônia.
É evidente que a er:tensão das u"nidades
de ensino das universidades p6blicas ~ cidades de maior densidade populacional, como
reza o parágrafo tínico do artigo 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
propiciaria inlimeras estratégias para atender a essa demanda, entre as quais os programas de interiorização estimuladores da instalação dos Campi avançados, cuja tarefa é fazer funcionar serviços de ensino e de assistência, longe de sua sede, em locais desprovidos desses recwsos, conforme previsão legal
no Decreto-Lei n° 316/69.
TOdavia, dentro do esphi.to meritório de
que está imbuída a proposição em tela, sugerimos nova redação para a ementa e para o
§ 1° do art 1°, nos seguintes termos:

EMENDA N" 1-CE
"Emen~:

"Autoriza a Universidade Federal de Rondônia a estender suas
Unidades de Ensino Superior aos
mUJi.icfpios de maior denaida.de populacional"
"ArL 1°..........................-·-·-··--

Dezembro-de 1990
§ 1° A Universir;:lad,e. Federal de
. Rond.Ooia fica ~utorizada . a ampliar
suas atividad~ de Ensino Superior,
estendendo-as aos municípios de maior
. de~idade populacional"

Isto porque, se o dispositivo contemplar
apenas os Municlpios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná e AriqueDmes, estaria limitando a iniciativa da Universidade, que poderia
ter interesSe, tambêm,. em atender a outros
municípios com densidade populacional mais
elevada do qUe os citados na proposição sob
e>< ame.
Com efeito, as. irlformações demográficas
do Estado de Rondônia, contidas no Suplemento do Anuário Estatístico do ffiGE de
1989, revelam que, ex:cetuando-se a Capital
Porto Velho, .os municípios de maior densidade populacional do estado, ou seja, com população acima de 60.000 habitantes, critério
por nós adotado, sã.o exatamente: Ariquem.es
(82.256 hab.), Ji-Paraná (16.7W hab.), Pimenta Bueno (68.560 hab.), Cacoal (64.701 hab.),
Jaru (64.398 hab.) e Ouro Preto do Oeste
(6!.594 hab.).
Considere-se, ainda que, a prevalecer a
redação original, poder-se-ia argfiir inconstitucionalidade do dispositivo, de vez que não
se coaduna com o princípio da autonomia
universitária ecpresso no art Lffl da Consti-

tuição Federal.
Ante o e:x:posto, somos pela aprovação
do projeto de lei em pauta, quanto ao mérito, com a nossa redação proposta para '.l
ementa e para o§ 1° do art 1°, admitindo a
sua constitucionalidade e juridicidade, considerando que projetas de lei de natureza autorizativa têm constado como tradição desta
Casa.
Sala das Comissões, 5 dezembro de 1990.
- Joio Calm.on, Presidente - Cid Sabóia
de Carvalho, Relator, Mauro Benevidcs,
Meira Filho, Nabor J1inlor, Joé Fogaça,
Wilson Martins, Marco Macie~ Anttmio
Luiz Maya, Jorge Bomhauaen, Carlos Patrocfnio, Hugo Napolefio, Mamueto c"'e Lavor.
Texto

Final Aprovado pela Comissão

de Educação
PROJETO DE LEI DO SENADO
W 280, DE 1990
Autoriza a Universidade Federal
de RondOnia a estender auaa Unidades de Ensino Superior aos municf..
pios de maior densidade populacionaL

O .CongressO Nacional decreta:
Art. 1° A Universidade Federal
de Rondônia, buscando descentralizar
SUàS atividades educacionais, na çonformidade do disposto no parágrafo
ünico, do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, descentralizará suas atividades de Ensinq Superior.
§ 1° A T.Tniversídade Federal de
Rondônia fica autorizada a ampliar
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suas atividades de Ensinô Superior,
estendeildowasaos Municfplos de maior
densidade populacional.
· § 2° As-Unidades-de Ensino a serem criadas vincu.Iar-se-ãb à Universidade no que concerne :à administração
financeira, patrimonial e organização
didático-científica, pesquisa e extensão,
~im como à prestação de contas dos
recursos recebidos.
- .. , _-.
Art. zoAs Unidades de En&no se-

'

rão instaladas conforme tribu.tação
oiçamentária especifica.
·~- ·~
Art. 3° &ta lei entra em VJgor na
data de sua publica~o~

Ait. 4o Revogam--se as disposiç&:s

em contrário. _

__.

__

. .

Sala das Comissões, 5 de dezembro

de 1990. -: Joio Qt.Jmon Presidente.
pARECER N" 433, DB 1990
Da Comissio de Bducaçllo, sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 284,
de 1989, que "regulamenta o inciso
;m do art- 221 da Con.titui~ Federal, que "disp6e sobre a rcponallzaçio da programaçllo joruallstica, cultural e artlatica de rádio e TV"Relator: Senador José: Fogaça

Chega a esta COmissão; para- p-arecer;-=-o
Projeto de Lei do Senado 0° 284, de 1989,
que "regulamenta o inciso ~I do art. 221 da
Constituição Federal que diSpõe sobre a regionalização da programação jornaUstica,
cultural e artfstica de r:idio e 1V1•
A presente propositura.. de autoria do
eminente Senador Iram SaraiVa, tem por objetivo principal 110 fortalecimento da cultura
regional e a ampliação do mercado .de trab~
lho para os profissionais das áreas JOrnalfstlcas, cultural e artística".
Ei:n- sua justifiCã.ção, afirma o proponente que ndefinindo os percentuais mínimos
dos diversos programas de produ~_o e ca~
ter regionais, o ·projeto defme amda quaiS
são esses programas, como devem ser el~bo
rados e quais as penalidades para as e~sso
ras de rádio e televisão que descumpnrem
a lei".
O presente projeto esteve à disp~sição
dos senhores senadores, no prazo regunenta.I, não tendo recebido emendas.
Entende este relator tratar-se de matéria
pertinente e oportuna, além de c:st~r y~ada
em boa. técnica legislativa e de JUndicldade
e constitucionalidade ilibadas.
Pelos motivos e;<postos, opinamos pela
prosperidade do projeto de lei ora em pauta.
Sala das Comiss~ 5 de dezembro de
1990. João Calmoo, Presidente- José Fogaça Relator - Marco Maciel - Nabor Jlimor Carlos P~trocfnio _ Antônio Luiz
Maya- Jorge-BornhallBCII _Hugo Napoleão -Meira Filho Mansueto de Lavor
Cid-Sabóia de CarVaih.o __Roberto CamPos _ Alufzio Bezerra.

p ARBCBR N" 434, DE 1990
ba Comissio de Bducaçio, sobre
O Projeto de Lei do Senado n° 329,
'de 1~. que "fix"a cri~ pa~ !'
R:aUzaçiO de dCipeaaB ~m pubÜCI~
dade ofi.ci8111•

Relator: Senador Jooé Fogaça
Chega a esta Comissão, para parecer, o
qe_ J;..ei. 4o. S~~c;l<? p.0 3291 de 19?9,
"qUe "fixa critérios uara a :realização de despesas com public;:ida~e o,ficial''. A. presente propositura de autoria do emipente Senador
Louremberg N~n~s Rocha, tem ~~ obje~i
vO principal'lfuibir o desvario publicista pratica.d.9 por órgãos pliblicos, realizado que ~
às espensas do Côi:ttribuinte que__dessa_p~~ll
cidade pouco ou nenhum provetto retira •
Em su3 justificação, afirma o proponente que as dotações orçamentárias para gastos com publicidade estariam limitadas ao
percentual proposto de 0,2% do montante
global das despesas previstas para o órgão.
Sustenta ainda o autor que, aprovada sua
proposição, serão evitados, "os abusos publicistas amió.de "verificados neste Pa&, de escassos recursos financéir<fs".
O presente projeto esteve h disp~ição
dos senhores Senadores, no prazo regunental, não tendo recebido emendas.
Entende este relator tratar-se de matéria
J)ertinentee_oportuna, quetbega no momento em que_ todo o· Pal's se concentra na luta
contra ·os deimandos admínistrativos e ~an
ceiros. Trata-se, outrossim, de matéria vazada em boa técnica Legislativa e de juridicidade e constitü.c!on!llidade.
Pelos motivos expostos, opinamos pela
· prosperidade dO projeto de lei ora em pauta.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de
1990. -João Calmon, Presidente. _José FogB'i8f Relator. _ Nabor Jdnior _ Meira Filho Jorge Borohausen _ .AntOnio ~
P_i'Oj~to

Mayã __ Carlos Patrocfnio _Marco Mac1el

Hugo Napole§o _José Fogaça _ MansueCid Sabóia d~ Carvalho
Alub:io BezeÜa. _ Robe.rto Campos.

iõ de Lavor

P ARECBR N" 435, DE 1990
Da Comissão de Educaç:fio, sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 340.
de 1989, que "torna privativa da~ entidades desportivas que menaona,
_c do próprio jogador, a aquisição
·de p&sae de atletas profisaionais de
fãtebol, c dá ou-qas providências".

Relator: Senador Meira Filho
De autoria do nobre Senador Márcio Lacerda, vem a exame desta Comissão, para
pronunciamento terminativo, o Projeto de
Lei do Senado n° 340, de 1989, que torna
privativa das entidades desportivas que menciona e do próprio jogador a aquisição de
passe de atletas profissionais de futebol e
dá OUtras providências.
AB disiorções existentes nas relações de
trabalho entre o jogador de futebol e a asso-
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ciação desportiva h qual esteja Vin_cula~o co~
tituem fato inconteste. A própna exiStêncta
do 11passe" no futebol, definido na Lei no 6.354,
de 2 de setembro de 1976, que regula tais relações trabalhistas, como "a importancia devida por um empregador a outro, pela eessão
do atleta durante a vigência do contrato ou
depois de seu término... 11, conf!gura uma da_s
raras manifestações em que amda predominam evidências de aprOpriação-da força de
trabalho de uma determinada categoria profissional. Em que pese ser entendido como
pessoa o atleta de futebol e 1Vendido11 ou 11emprestado" como se fosse parte do pat.rimônio
Qo Clube. Acrçsça-se a isso a violê~cia. imposta aos jogadon:s pela chamada i.et do
Passe" (Lei n~ 6..354fl6) que estabelecia passe livre ao atleta somente aos 32 anos de idade e que contasse 10 anos no clube, além
de fixar valores nWdmosabsurdos, o que praticamente, inviabilizava qualquer transferência· em caso de .litígio.
AResç>lução n°~0/86, do Conselho Na~o
nal de Desportos - CND, órgão normatiVo
e responsável pelas diretrizes . d.esportivas
em âmbito nacional, buscou e.omgtr algumas
das distorções. CJCistentes, a partir de interseções_na questão social das re~~s de trabalho do jogador profisSional de futebol. Estabeleceu-se, assim, por seu lado, uma vinculação lógica entre o valor do passe e a oferta
do contrato, e, de outro, uma redução gradual do valor do passe a partir dos 28 anos
de idade, reconhecendo-se um decréscímo
no rendímento dos atletas nesta faixa etária,
conforme demonstram estudos sobre o tempo l1til de atividade de um profissional desta modalidade esportiva.
Entretanto, a despeito de representa: inegável avanço nas relações de trabalho JOgador/clube, dentro de uma perspectiva socialmente mais justa e de reintroduzir o deba:e
acerca das questões social e humana da cnstêncía do ,passe'1 a medida baixada pelo Con~o Nacional cÍe Desportos - CND não logrou evitar os abusos cometidos no que se
transformou em um verdadeiro "merq~do negro11 de jogadOres de futeboL Há vidas hl:lmanas barganhadas e regateadas. Sem controle do fisco há entrada de di visas e exportaÇões de ~rviços sem nenhuma fiscalização
das autoridades econOmicas.
O projeto de lei em..exame configura, portanto evidente contribuíção no sen"fido âe
sana~ os desvirtuamentos advindes da instituição do passe, protegendo ?s legítimos _anifices da atividade futebolfst1ca. e exclumdo
personagens excusas ao próprio meio ~espor
tivo que vêm atuando como verdadetros comerciantes de mercadorias.
Merece ressalva, entretanto, a redação
do parágrafo :zo, inciso TI, do art. zo do Proj~
to ·de Lei em ccaml\ que menciona. o Com.ttê Olímpico Brasileiro como órgão para o
qual reverterão as multas advindas da aplicação deste dispositivo. A Lei n° 6.251, de 8
de outubro de 1975, que 11institui normas gerais sobre. desportos", em. seu arL 23, limita
a competência do Comitê Olímpico Brasileiro ao âmbito do desporto amador, não se jus-
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tificando, portanto, seu envolvimento com
procedimentos do desporto profissionaL Opinamos,. deste modo, pela substitulção dos padgrafos.l0 e.~~- inciso II, do arl Z', pelo pa-

rágrafo único, ·com a seguinte_ redação:
nfirágtafo tinico: A Secretaria dos
Dc:Sportcis da Presidência da República ·eXpedirá ri OnDaS Cómplementares
lts disposições desta lei."
De outra parte, Coõsideramos inadequada a redação do Projeto em e.ume que menciona as entidades desportivas como beneficiárias da medida proposta. Note-se que no
jargão ~esportivo e particularmente no meio
futebol!stico entende--se por entidades des-

portivas as entidades diri8;ente·s, aí cOmpreendidas as Feêleia.Ç&S Estaduais· e 3 C.Oníederação Brasileira de Futebol - CBF, as quais
não constituem instituiçõeS -empregadoras.
Sugerimos, portanto, seja sanado tal vício
de linguagem, substituindo-se a expressão

"entidades desportívas" por "associações desportivas", estas sim detentoras do vfuculo profissional com o atleta de fUtebol.
Ante o Cxposto, e considerando a necessidade urgente de que se agilizém dispositivos
legais visando à fiKação de regraS para as transações envolvendo atletas profissionais de fuiebol, o Projeto de Lei n° 340, de 1989,- mere~
ce a melhor acolhida desta comissão, pelo
que somos de parecer favorável à sua aprova~
çio, com as seguintes emendas:
EMENDA N" 1 - CE

Substitua-5e os § § 1° e ~ do inciso II,
do art 20, pelo ParágrafO tínico com a seguinte~ção:

"Parágrafo únici~ A Secretaria dos
Desportos da Presidência da República expedirá normas COmplementares
às disposições desta Lei."
EMENDA N" 2- CE

Na ementa do projetO e nos incisos I, II
e IV do seu art 1°, onde se lê entidade desportiva, leia-se "associação desportiva11•
Sala das Comissões, 5 de dezembro de
1990. Joio Cal!Qon, Presidente Melro
FDho,R.elator _ Nabor J6nior _ Mã'úro ije-

oevidea Od Sabóia de Carvalho Wllaon
:BOriihauaen _ ÃntOnio
Luiz M!IYil _ Carloo Patrocfnlo _ Man:o
Maciel_Rugo.Napolelio _ J~ Fogaça_
Mart:ina-__ ,JOri(:

Mansueto de Lavor.
Texto FillaJ. Aprovado Pela Comissão de
Educação
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 340, DE 1989

Torna privativa dao auociaçl5es
1

deaportivu que menciona, e do próprio jogador, a aqulolçio de puae
de atletas profiuionaia de futcbo~
e ~ outro providencias.

O CongresSCf Nacional decreta:
A.rL 1o A aquisição de passe de atleta pro-

fissional de futebol é privativa:

Dezembro de 1990

I - de associação desportiva, licenciada
Pondera; ain&., que, do ponto de vista
pelo Conselho Nacional de Desportos,
· - do equiHbrio regional, a Escola Técnica Fe·
n - de associação desportiva, licenciada deral de Pernambuco situa·-se em local poten·
por Conselho· Regional de DespOrtos, · ·
cializador de sua capacidade de polarização
"",·---:m- do próprio atleta Profissional de fu- para todo o Nordeste do Pafs. Esse fato é
1 tebol,
de muita significação, em virtude da "gran; ' IV - de associação desportiva, estrangei- de necessidade de mão-de.-obra especi~a
ra, de futeboL
da e de qualificaçãO: especial que a região
Art 2° A infringência ao artigo anterior
Nordeste está a _exigir''.
.
sujeitará seu aUtor às Seguintes sanÇões, cuA Lei de Diretrizes e B~ses da &;1~9-Ção,
mulativamente ou não:
·
, Lei n° 5.692,-de 1971, torn.ou obrigatória a
I - multa de 50% (cinqüé:Dta a cem por habilitação profissional no âmbito do segunci:nto) do yalor do passe,
do grau de ensino. Essa iniciat~~ que E~de
II - suspensão temporária das atividades
ria_ ter trazido o fortalecimento da instrução
técniCa, resultou, entretaD.to, Cm r_Cçonheci.d!:sportivas.. . . .
. , Parágr~f~ ~co. A Secretaria de Despor- do fracasso, não tendo tido influência coilsi_tos da Presidência da República expedirá derável nas cOndíções de existência daS esconormas complementares às disposições des- las técnicas. ·
ta lei.
Revogada a obrigatoriedade de profissioArt. 3° Esta lei entra em vigor na data
nalização, pOi" preceito legal de 1982, não
de sua publicação.
se implementaram medidas conéretas com
.. Att. 4°Revogam-SeasdisposiçõesemCoiJ.- vistas à dinamização do ensirio técnico.
Entre nós, essa forma de instrução-é vis~rio.
. ._
: .~ _ Sala das CóriiísSõeS, ·5 de dCzembi'ó ele
ta comumente c_omo- destinada aos setot"es
de baixa renda, que supostamente não têm
im. _ Jo4o. ~on, Presidc;mte..
a expectativa de chegar à universidade, mas
PARECER N" 436, DE 1990
a de ingressar no· mercado de trabalho após
Da Comiulo de Educação, sobre o segundo grau. A Lei n° 6.545, de 1978, oferece oportunidade de correçáo desse enteno Projeto de Lei do Senado n° 348,
de 19891 que "dilpõe sobre a trana- dimento, pois permite aos centros federais
formaçlo da Eacola TEcnica Fede- de educação tecnológica ministrar, ao mesral de Pemnmbuco em Centro Fede- mo tempo, ensino em grau superior e ensino de segundo grau.
ral de: Bduca_ç4Q T~_ológica".
Iniciativas dessa natureza precisam ser
Relator: Senador Jorge Bornhausen
fortalecidas, desde que permitem ·questionar,
O Projeto de Lei do Senad9 n° 348189,
na prática, a -cultura que opõe excludentedo Senador- Marco Maciel, autoriza o Poder
mente trabalho intelectual e trabalho maExecutivo a transformar a 1'Escola Técnica
nual. No Brasil, essa dicotomia parece her- Federal de Pernambuco" em 11Centro Fededeira_
de época_ em que o trabalho manual
11
ràlde EducaÇão Tecnológica dé Pernambuc0 •
era tído como i:specffico das camadas subalO mencionado CentrO será regido pela
Lei n° 545, de 30 de junho ·de 1978, que de- ternas, por isso depreciador do atatua indivitermina a transformação das Escolas Técni- dual.
Essa concepção culturalmente privilegiacas Federais de Minas Geiais,- do Paraná e
Celso SuckOV- da Fonseca, do Rio de Jãilei- dera do bacharelismo traz conseqüências rero, em Centros Federais de Educação Tecno- conhecidamente danosas para o Pafs. Basta
lógica. A citada lei dispõe, ainda sobre os. recordar que pesquisadores estrangeiros assinalam a importância da escola técnica coobjetivos, patrimOnio, recursos financeiros,
administração, estatutos, regimentos e funcio- mo agente de desenvolvimento de novos conhecimentos técnicos e sua pOssibilidade de
namento dos referidos centros.
--Em sua justificação, o senador pernambu- funclbnar como instrumento de disseminação
--cano afinn3 que sua postulação visa à otimi- e transferência de tecnologia.
Por conseguinte, julgamos louvável a prozação das condições do ensino técnico no
-Nordeste, uma vez que a oferta de cursos posiçã-o sob exame, a qual poderá trazer reprofissionalizantes de diferentes nfveis, nu- sultados profícuos a uma região de tão baima mesma instituição, aperfeiçoa a estrutu- xos índices de escolaridade, tão necessitada
de mão-de-obra qualificada e de tão grandes
ra de ensino e leva a sua ''verticalização11•
Além disso, argumenta, inclufda com as desigualdades sociais.
O Projeto de Lei, entretant_o, apresenta
Escolas Técnicas Federais do Paraná, de
Minas Gerais e do Rio de Janeiro no acor- incorreção em seu artigo primeiro. O decre-dÕ MECJBIRD I, celebrado na década de to-lei referido deve ser o de n° 796, que alte1970, a Escola Técnica Federal de Pernambu- ra a Lei n° 3.552, igualmente citada ·no meõ.co preparou-se para sua transformação em cionado dispositivo e não o de n° 169, que
centro ·federal de educação tecnológica, me- trata de assunto estranho à matéria em pauta.
Assim, somos pela aprovação do Projeto
diante a construção de novo prédio, laboratórios e biblioteca específica e a capacitação de Lei do Senado n° 348, de 1989,-com a :Sede docentes em instituições nacionais e inter- guinte
EMENDA N" 1-CE
nacionais de ensino. Nesse sentido, não são
necessários gastos adicionais para a forma"Art. 1° Fica autorizada a transforção de docentes e de pessoal administrativo.
mação da Escola Técnica Federal de
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Pernambuco, criada nos termos

ela

, Lei n° 3.552, de 16 de fevereiro de

1959, alterada pelo Decreto-l..:i p0
796, de 27 de agosto_ de 1969, .em centro Federal de Educação Tecnológica. n
Sala das Comissões, 5 de dezembro de
1900. - Joio Ca1mon, Presidente - Jorge

Bómhausen, Relator, Afonso Sancho _
Alufz:io Bezerra Mauro
&ncvides NâbOr Jónior -·Francisco Rol~
iemberg _-Ailtomo Lliiz Maya _ Wdaon
Martins _ José Fogaça _ Marco Maciel _
Hugo Napoleão
-Mcira Filho

TCxto Final aprovado pela Comissão de
Educãção
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 348, DE 1989

Dispõe sobre a transformação
da Escola Técnica Federal de Per-

nambuco em Centro Federal de Educação Tecnológica..
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica autorizada a transformação
da Escola Técnica Federal de Pernambuco,
criada nos termos da Lei n° .3.552, de 16 de
fevereiro de 1959, alterada pelo Decreto-Lei
n° 796, de 27 de agosto de 1969, eni Centro
Federal de Educação Tecnológica
Art. "Z' O Centro F~eral de Educação
Tecnológica de Pernambuco será regido pela Lei n° 6.545, de 30 de ju_nho de 1978 e,
bem assim., por seus estatutos e regimentos,
aprovados nos termos d.a legislação em vigor.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4°Revogam--se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de
1990. - Jolo Calmon, Presidente.
PARECER N" 437, DE 1990

Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 364,
de 1989que nautoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
de Peçanha, no Estado de Minas
Gerais.
Relator: Senador José Fogaça
o Projeto de LeA proposição em tela,
apresentada pelo ilustre Senador Ronan Tito, tem por objetivo autorizar o Poder Exe~
tivo a criar a Escola Agrotécnica de Peçanha,
no Estado de Minas Gerais.
Entendemos que a matéria em estudo
contém um valor, intrínseco, ao abordar questões de grande importância para a sociedade brasileira. De fato, a-educação e profissionalização de D0$3.S crianças e jovens devem
ser itens prioritários, se nos dispusermos a
implementar uma politica social que verdadeiramente resulte no desenvolvimento do
ser humano e do Pafs..
Conscientes da importância da educação
e da profissionalização para a sociedade brasileira, os parlamentares constituintes, sabiamente, inscreveram na Carta Magna vários
dispositivos garantidores, daqueles direitos,

responsabilizando o Estado, a sociedade e a
família pela implementação .e inCentivo do

processo educacional, inclusivç aquele que
objetiva fo.rmar _o cidadão para o trabalho.
__ ~ 1;. proposta de criação âa Escola Agro técnica. de Peçanha, município situado em próspera região do Estado de Minas Gei'ais, vem
atender ao salu'tar anseio de educar e proÍIS&ian~lizar seus jovens.
Não temos dúvida de que reduzido o ,es~
paço de tempo, a sociedade como um todo
estará usufruindo dos .bene:llcios, que por
certo advirão da criação da Escola Agrotécniça de Pt;;:çanh.a. .
PClo o::posto e_ porque acreditamos que.
a educação é a prioridade máXima na nossa
,-sociedade, somos pela aprovação do projeto
de lei do Senado ora em ex:ame.
Sala das Comissões, 5 de dezembro- de
1990. - loto. Calmon, Presidente -José Fogaça, Relator -·Cid Sabóia de Canalha _
Nabor J11nior _ Hugo Napoleão _ Jorge
Bornhausen Roberto Campos _AntOnio
Luiz Maya _-MarcO Maclel _ Alufzio Bezerra Meira Filho Carlos Patrocínio

Manaü"cto de Lavor:··PARECER N" 438, DE 1990

Da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 420,
de 1989 que "institui o Dia Nacional
de Preservaç§o da Am.azOnia•.
Relator: Senador AntOnio Luiz
Maya
O Projeto de Loi do Senado n° 420, de
1989, de autoria do Senador Carlos de'Carli,
pretende instituir o Dia Nacional de Preservação da Amazônia e está sendo apreciado
por esta Comissão, em caráter terminativo,
de acordo com os artigos 91, § 1°, inciso V
e 102, inciso I, do Regimento Interno do Senado FederaL Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
Ajustificação·do projeto alinha argumento que mostram o meio ambiente privilegiado da Amazônia como um traço marcante
de identificação nacional ao longo de nossa
História. Lembra, ainda, as inigualáveis rique~
zas na.turais e diversidade biológica da região.
além da notória importância da floresta tro~
picai para o equillbrio ecológico do planeta,
sobretudo no que diz respeito à estabilida~
de climática.
A instituição de um dia dedicado ~ refie~
xão nacional sobre os meios ecologicamente corretos para preservar a Amazônia ~ ~s~
sim, um interessante instrumento auxiliar
na luta pela implantação, no Pafs, de um modelo de desenvolvimento sustentado, em consonância com o uso racional dos recursoo
naturais.
O objetivo do projeto em pauta casa-se,
ademais, com o espúito da Constituição brasileira que, no seu artigo 225, § 1°, inciso
VI, atribui ao poder público a incumbência
de: npromover a. educação ambiental em to-

dos os níveis de ensino .e a consçientização
pública para a preservação do m~io ambiente11•
EntendeDioS que a. fDtaçáo da data de 5
de setembro, escolhida dentro de uma sema~
na eivada d"e significado$ patríóticOs ê cívi~
CCJ&, pode desencadear um saudável procesSe) de-cQD.Scientização e edUciiÇão ambiental,
colaborando para a formação "de cidadãos
sintonizados ·com-·o seu "tempo, no qu,al o
meio ambiente saudável e equilibrado é aspiração e exigência universais.
· Acrescente~se que o dia escolhido.- 5
de setembro - coincide com o .da e,levação
do Cor;narai. c;lo Alto Amazonas ·à categoria
de Província do Amazonas, em 1850, poi decreto da. ~mbléia Geral convalidado~ por
Carta de Lei do Imperador.
Em 1970, portaria do Ministério. da Aeronáutica reforçou o vínculo entre o dia e a região ao resolver dedica:t o 5 de se~embro ~
comemoração do ·pãpel da Amazônia no de~
senvolvimento do Pafs.
' A proposição ora examinada, além do
mérito j~ _a~~~do, consagra a tradição ao
dar-lhe forma de lei.
·
. .·
Nosso p:lrecer, assim, é pela aprovação
do projeto em exame.
.
. . . ,
Sala das Comissões, 5 de dez.embro de
1990. - JOio calmon, Presidente
Mcira
Filbo,-Relator _·Cid Sabóia de CaiValho _
Nabor J1lnior _AntOnio Luiz Maya _ C..~r
loo Patroclnlo _ Roberto Campoo _ Mar-

co Maciel_ Jorge Bornhauaen _Hugo_ Napaleio _JoKFogaça _Mansueto de ~vor.
P ARECBR N" 4'}9, DE 1990

Da CoJJ;1issfio de Educaçlo, sobre
o Projeto de Lei do Senado u 0 61,
de 1990, que "fixa crit&ioa para a
dlvulgaçlo de rcaultado de pesquiu de opinilo p'áblica e dá outraa
providenciasn.
Relator: Senador Meira Filho
Chega a esta comissão, para parecer, o
Projel9 de Lei do Senailo n° 62, de 1990,
que nrc.::a critérios para a divulgação de resultado de pesquisa de opinião póblica e dá ou~
tras

provid~nciasn:

A presente propositura, de autOria do

eminente Senador Jutahy Magalhães, tem
por objetivo principal assegurar que as informações veiculadas pelas entidades de pesquisa de opinião pública "sejam acompanhadas
de todos os elementos ·elucidativos relevantes a fim de que o destinatário da nótfcia
possa formar um jufzo crítico sobre os dados
apresentados".
Em-sua justificação, afirma o proponente que em questões econOmicas e sociais, "os
partidos polítícos, as entidades de classe, os
entes pilblicos em geral e as associações que
tenham por finalidade estatutária a defesa
de interesses coletivos (arl sa da Lei n°
7.347/85), têm legítimo interesse em obter todos os informes necessários sobre as pesquisas levadas a efeito com o propósito de melhor exercerem as respectivas atividades11, razão pela qual sua propositura vem suprir lacuna hoje ecistente.
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O presente projeto esteve à disposição
dos sennores Senad_ores, no prazo regimental, não tendo recebido emenda$.

Entende este relator tratar-se de matéria
pertinente e oportuna, além de estar vazada
em boa técnica legislativa e de juridicidade
e constitucionalidade ilibadas.
Pelos motivos expostos, opinamos pela
prosperidade do projeto de lei ora em pauta.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de
1990. -Joio Cslmon, Presidente, - Mcira
Filho, Relator - Aiufzio Bezerra _ Nabor
Jlinior _ JQS~ I:ogaça _ Hugo Napoleão _
Jorge Bornhausen _ AntOnio Luiz Maya ,.....

Carl01 Patrocfnio

Marco Maciel

Cid

Sabóia de CarvalhÕ _ R<?berio éampÕs
PARECER N° 440, DE 1990

Da Comissão de Constituiç§.o,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da camara D 0 66, de 1989
(Projeto de Lei n° 154--B, de 1987,
na origem), que "revoga a Lei n°
6.811, de 8 de julho de 1980, e dá ou-

tras providencias".
Relator: Senador Leite Chave
O Projeto de Lei da Câmara n° 66, de
1989 (n° 154-B, de 1987, na Câmara), de iniciativa do Presidente da Repl1blica _(Mensagem n° 150/87) e:<tingue a taxa judiciária criada pelo Decreto-Lei n° 115, de 25 de janeiro de 1967.
Sobre o assunto, cumpre observar que,
da mesma forma que a contribuição da referida taxa foi importante para a constru~o
do Palácio da Justiça do Distrito Federal e
do edifício-sede_ da sc::ççional DF da Ordem
dos Advogados do Brasi~ tal contribuição
continua sendo vital_ para a construção em
Brasfiia, agora, da sede da OAB-Nacional.
Por outro lado, não deve ser olvidado
que a OAB, através de seus associados, vem
prestando assistência judiciária gratuita aos
necessitados em todo o Brasil desde a sua

fundação.
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ciativa do Presidente da I{epública (Mensagem n° 150187), revoga "a Lei n° 6.811, de 8
~julho' de ~9.80, bem c_omo.o a_rt 20 do De~
cretoMLei n° 115, de 25 de janeiro de 1967,
com a redação dada pelo art. '1:' do Decretolei n° 246, de 28 de fevereiro de 1967''.
O art. 20 do Decreto-Lei n° 115/67, com
a redação dada pelo art. 2° do Decreto-Lei
n° 246/67, criou uma taxa judiciária judiciária destinado a contribuir no Distrito Federal. Posteriormente, pela Lei n° 6.811/80_, a
referida taxa passou a ser destinada à construção do edifício sede da Ordem dos Adv_ogãdOs do Brasil - Seção do Distrito Federal.
O Poder Executivo, pela exposição de
inOtivos--qúe encaminhou o projetO à Câmara, observa que a taxa em epígrafe é uma 11imposição pecuniária tra-nsitória que, em seu
período de vigência, cumpriu o papel para
o qual foi criada", e que a "sua perpetuação
apenas faz contribuir para o encarecimento
de acesso ao Poder Judiciário".
De fato, além da ilegitimidade do tributo, por não estar vinculado ao custeio do serviço prestado pelo poder pl1blico nem ter sido institufdo em razão do exercfcio do poder
de polícia, verifica--se que a instituição e a
permanência da referida taxa, efetivamente,.
chocam-se com a necessidade cada vez mais
premente de agilizar a justiça brasileira. A
população, por outro lado, precisa ter o seu
acesso à Justiça facilitado e não obstruído
com o Onus de uma taxa ilegftima e inoportuna.
Considerando, ademais, que o projeto atende, plenamente, aos requ_isitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa somos pela sua aprovação.
-Sala das Comissões, 6 de dezembro de
1990. - Senador Mauro Benevides.
PARECER N° 441, DE 1990
Da Comissio de COnstituição,
Justiça e adadania, sobre o PRS
_h0 98, de 1~ que "dá nova redaçAo
ao artigo 368, inciso I, do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, aprovado pela Resoluçlo
n° 58, de 1972".

Assim sendo, é de toda justiça que essa
pequena contribuição dos usuários dos serviços judiciários (2% sobre o valor da causa,
até o limite do valor de referência vigente
no Distrito Federal) seja mantida, pois &erão
os próprios usuários os beneficiários finais
Relator: Senador Jutaby Magalhães
do melhor aparelhamento daquela entidade
L Relatório
de singular importância para a administração
Decorre o projeto de resolução sob exada justiça.
me do processo-de aposentadoria, por invaliPor essas razões, pronuncio o meu voto dez, a pártif de 31-10-85, do servidor Auguscontrário ao parecer do eminente relator to Lopes Ribeiro, Técnico Legislativo do
da matéria.
Quadro Permanente do Senado Federal (ProSala das Comissões, 6 de dezembro de cesso n° 016442/85-7).
1990,__,. Jutaby Magalhães, Presidente- LeiEm tal processo, com base no art. 368, I,
te Chaves, Relator- JosE: Fogaça _Marcon- do Regulamento Administrativo, (correspondes Oad.elba Wtlaon Martins AntOnio d~ ao art. 443 na ediçã~ atua!izada), o SenaAlves Mauiíd.O--Corrb
Ma'Usueto de do Federal averbou, para cfeilo de gratificaLavor _:-FranciscO-ROnembCl-g _ Oziel Car- -_ção adicional, tempo de serviço prestado peneiro Áureo Mello AntOnio Luiz Ma- lo servidor ao Danco do Brasil S.A, que é
Y" _ cid Sab<lia de CÜValho.
uma sociedade de economia mista vinculada
ao Ministério da Fazenda.
VOTO VENCIDO EM SEPARADO
- o--entendimento for cOnsiderado Cori-eto,
MAURO BENEVJDES .
incfusive pelO ConsultOr-Geral do SenaCio, à
O Projeto de Lei da Câmara no 66, de _época, tendo em vista que 9 artig9 referido
1989 (n° 154-B, de 1987, na Câmara), de ini- do Regulamento estabelecia:

"ArL 368. Computar--se-á integralpara os efeitos previstos neste Regulamento:
I - o tempo de setviço público federal, estadu.t ou municípal, prestado em cargo ou [unção civil ou militar, em órgão da administração direta, autarquias, empresas pllblicas ou
sociedades de economia mista, inint~
ruptamerite ou não, apurado à vista
de registro de frecjüência ou de elementos regularmente averbados no
- ãsseDtalnento -inôívióual do sé·Vidor."

-=-~nte,

O Tribunal de Contas da União, entretanto, entendeu ser ilegal a concessão, com base no art. 80 do Estatuto dos Funcionários
PúbÜcos d-a_União (T..ei n° 1.711/52), que dispõe que o tempo de serviço prestado a entidades de caráter privado, como as sociedades de economia mista, conta-se apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade.
A Consultaria-Geral do Senado, em seu Parecer n° 25/87, adotou entendimento semelhante, concluindo:
"Cumpre-nos, por derradeiro, alertar para o fato de que a Administração deve interpretar o artjgo 368 do
Regulamento AdministratiVO (Resolu~
ção n° ssnz) coin as devidas cautelas.
O dispositivo citado não pode ser aplicado de forma indiscrimiflS:da e literal,
~mutando~se para todos os efeitos,
inclusive os de natureza pecuniária,
o tempo de serviço que, no âmbito
executivo, não tem idêntico alcance".
À vista desses_elementos, e ouvido o Conselho de Administração, foi a concessão revista, e a Comissão Diretora apresentou o
projeto de resolução sob exame, para eliminar a expressão "sociedades de economia
mista" do art 368, I, adequando o Regulamento Administrativo ão entendimento do
TCU.
É o relatório.

2. Parecer
A necessidade de alteração dO dispositivo citado do Regulamento é evidente, sendo de destacar a perfeita legalidade e constitucionalidade do- projeto de re8olução sob
ecame.
Entretanto, tendo em vista que:a) o art. 368 do Regulamento foi renumerado na nova edição;
b) tal artigo já foi alterado pela Resolução D0 40790, que, em face das disposições constitucionais da Carta de 19~ incluiu as
fundações instítu!das pelo poder público e
seu texto; e
c) é necessário excluir, também; as 11 ~m
presas públicas" do texto do artigo1 tendo
em vista que o TCU, em recente decisão de
seu Plenário (em 23 de maio de 1990, julgando o Processo n° 003.138/89), considerou que
o tempo de serviço prestado às empresas públicas só deve ser averbado para efeito de
aposenta·doria;
-
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de prow

jeto de resolução substitutivo, conforme o
to:to apresentado a seguir:
EMENDA N" 1-CCJ
(Substitutivo)
Altera o disposto no art. 443, inciso I, do Regulamento Administraivo do Senado FederaL
Art 1° O inciso I do art. 443, do Regulamento Administrativo do Senado Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
'
"Art 443. ............ ·--···........................

j·:··~-~~;p:;-·d;·;~ç;;··pü·bli~~ fe:
dera~ estadual ou municipal, presta-

do em cargo ou função civil ou militar, em órg.ão da administração direta, autarquias ou fundações instituídas
pelo poder p6blico, ininterruptamente ou não, apurado à vista do registro
de freqüEncia ou de elementos regularmente averbados no assentamento
individual do servidor.
Art. ~ -E;t;~;;;j·~Çã~··;;i;;·;;;igor

na -

data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em coo~

ririo.

Juatificaçlo
O Senado Federal, com respaldo no art.
443, 1, do Regulamento Administrativo, apro~
vado pela Resolução n° 58, de 1972,. vem aver~
bando nos assentamentos runcionais dos ser~
viciares da casa, para todos os ereitos legais,
o tempo de serviço prestado à sociedade de
economia mista.
No entanto, o Tribunal de Contas da
União, ao examinar o Processo n°016442185-7
no qual foi concedida aposentadoria por in~
validez ao Sr. Augusto Lopes Ribei~ Técnico Legislativo do Quadro Permanente desta
Casa, manifestou-se pela ilegalidade dos benefícios atribuídos àquele servidor em decorrência da averbação do tempo_ de serviço pres-tado ao Banco do Brasil S.A, tendo em vista o parecer ccarado pela Procuradoria daquele Tribunal, onde consta que "o disposto
no art. 368 (atual 443), inciso I, do Regulamento Administrativo do Senado não tem o
condão de fazer as vezes de leí ordinária,_
linica maneira de afastar o comanda de outra lei, que não enseja a contagem de tempo de selViço privado para fins de adicionais

(qüinqüênios)".
O processo, dada a decisão -da Egrégia
Corte, foi submetido ao Conselho de Administração da Ca$3, que, com base no Parecer
n° 25, de 1987, do Consultor-Geral do Senado, opit:J.ou 9~e a "norma lntema aplicada à.
espécie colide com a apreSsa
ld,tamento superior".
Senda assi~ torna-se necessária a alteração do dispositivo referido no Regulamento
Administrativo do Senado Federal, para que
sua aplicação fique em harmonia com as leis
instituídas no ambito do Poder Executivo.

em

de aca-

Da mes.ma forma, está se retirando do
di~PQsitiVo regulamentar a expressão "empresas p6blicas'\ tendo em vista que o TCU, conforme deci&ao de seu Plenário _(em 23 de
maio de; 1990, julgando o Processo n°
(3.138/89), também considerada que o tem.-·
pode serviço prestado em empresas pÍiblicas
só deve ser averbado para efeito de aposenta~
daria
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REQUERIMENTO N° 487, DE 1990
!3-equeiro, nos termos do art. 210, II, do
Regtmento I ntemo do Senado Federa~ a incluSãó-tios Anais desta Casa do texto 11 0 dilema dos anos 90: como conciliar democr3cia
de desenvolvimento", de autoria do Professor João PaulO dos Reis Venoso.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de

Justificação

1990. - Wlilon Martin&, Presidente Eventual- Jutahy Magalhlcs, Relator- José Fogaça _ Afonso Sancho _ Joa~ Paulo Bisol
Oziel Carneiro Mário Maia Francisex, .ROtlCii6erg _Maurício Corrêã _ Lourival Baptista_ Mansueto de Lavor_ Antônio Alves Marc~des Gadelha.
PARECER N" 442, DE 1990
Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 126, de 1990,
que "toma obrigatOrla a baixa deve~
i::uloa vendidos como sucata e dA
_outru providencias.
Relator: Senador Oziel Carneiro
O presente projeto de le~ de autoria do
••obre S_enhor Senador Francisco Rollemberg visa a tomar obrigatória a baixa de ·veiculas vendidos como sucata, bem como o recolhimento dos documentos e a parte do chas~
si que contém o número registrado.
Na Justificação, o ilustre autor salienta
ser comum a falsificação de documentos de
veículos roubados, através da utilização de
documentos dos vendidos como sucata, geralmente em leilões oficiaiS ou não, usando os
ladrões de automóveis o n6mero do chassi
origiDal das viaturas leiloadas.
Com a medida proposta, evitar-se-ia a fraude, permitindo-se mais seguro controle sobre
a frota nacional.
Pela aprovação.
-Sala das Comissões, 6 de dezembro de
1990..
Od Sabóia de Carvalho, Presidente Oziel Carneiro, Relator. - Jos~ Fogaça ..:
Marcondes Gadelha Francisco RoUemberg _ Manaueto de LãvOr _ Mau:iicio Corr!&. Antônio Alves Wilson Martina Jutahy-Magalh!cs Aureo Mcllo António
Lulz Maya_
O SR- PRESIDENTE (Mendes Canale)
-O Expediente lido vai :à publicação.
Do Expediente lido constam os Projetas
de Decreto Legislativo nOs 116 a 127, de
1990, que terão tramitação com prazo determinado de quarenta- e cinco dias, nos termos
do art. 223, § 1° da Constituição, combinado oom ôãrt. 375 do Regimente Interne.De acordo com o art. 122, II, B, do Regi~
mento Interno, as proposições poderão rece~
ber emendas, pelo prazo de cinco dias, peran~
te a Comissão de Educação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°-8ecretário.

O III Fórum Naciona~ realizado nos dias.
28, 29 e 30 de novembro 61timo, no Rio de
Janeiro - coordenado pelo Dr. João Paulo
dos Reis Velloso - que, como poucos, tão
bem conhece a realidade brasileira -, constitui-se em espaço privilegíado para o diálogo
de nossas lideranças, tendoo como tema central "a avaliação do ajuste macroeconOmico
em curso e a discussão das condicionantes
da retomada do crescimento do ponto de vis~
ta poUtico, económico e social".
Impulsionado pelo tema "Idéias para a
modernização do Brasil", o Fórum, nessa reunião anual, propôs uma programação rica,
densa e integrada, desenvolvida por convidados da mais elevada expressão. Os painéis
apresentados deram a exata dimensão da latitude e profundidade que se pretendia para a análise do atual plano econômico e dos
caminhos para a retomada do crescimento.
Foram tratados. os seguintes tetnas: "Ajustamento macroeconômico de curto prazo (mflação, desequilíbrio financeiro do setor p'liblico e dívida externa)"i "Criação das condições políticas para viabilizar o controle da
inflação e o crescimento sustentado", "AReforma do Estado"; 11Rumos do sindicalismo
- como conciliar o progresso sindical com o
controle da inflação e o crescimentO suste.ntado",11Polftica industrial e c_omércio exterior";
"A questão social no Brasil: avaliação e estratégias" e "O papel da agricultura, a desenvolvimento regional e a questão do meio ambien-

te".
Para desenvolvê-los foram convidadas expressivas figuras de intelectuais, economistas,
políticos e empresários, num amplo e variado espectro ideológico, como Eduardo Mo~
diana, Nelson Maculan, George Papadopoulos, Leslie Bethel~ David Atk.inson, Mário
Henrique Simonsen, Luiz Carlos Bresser Pereira, Affonso Celso Pastore, José serra, César Maia, Eduardo Suplicy, André Lara Resende, Alofzio Mercadante, Jorge Gerdau
Hobannpeter, Fernando de Holanda Barbosa, Carlos Alberto Longo, Sérgio Werlang,
Raul Wagner dos Reis Velloso, Sérgio Besserman Vianna, Roberto Macedo, Luciano
Martins, Walder de Góes, Fernando Henrique Cardoso, Emane Galvêas, Nelson Jobim,
Konder Reis. Roberto Freire, Paulo Cunha,
Roberto I'-..1agal-hães,--Bo!fvar !..amounier: Miguel Reale Júnior, Maria Regina Soares de
Lima, Ivoncy Iochpe, Dom Luciano Mendes
de Almeida, Josê Geraldo Piquet Carneiro,
Amaury Porto de Oliveira, Luiz Roberto
Ponte, Celina Vargas do Amaral Pebc:oto
Moreira FranCO:! Francisco Oras, Gilberto

7986 Terça-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Dupas., Antonio Dias Leite, Paulo Guedes,
Delman Sérgio Ferreira, Le_Oncio Martins
Rodrigues, Amaury de Souza, J. Carlos de
Assis, Dorothéa Werneck, Jair Meneguelli,
Edson Musa, João Paulo de Almeida Maga~
Iháes, Roberto de Ia Manna, Luiz Antonio
Medeiros, César Rogério Valente, FranciS~
co C Pegado do Nascimento, Emmerson Kapaz, Gilmar Carneiro, Roberto Wiiiiam, Aloy~
zio Azevedo, Carlos Rocca, Antonio Barros
de Castro, Qáudio R. Frischtak, Luciano
Coutinho, Roberto Campos, José Goldemberg, Paulo Setúbal, Helofsa CariiargoS, Mauro Arruda, Fátima SerrO -Pombal, Eugênio
Staub, Josê Tavares de Araújo, Winston
Fritsch, Ruy de Quadros Carvalho, Piero Sier-

ra, José Pelúcia Ferreira, Henrique Rattner,
Plfnio de Arruda S. Júnior, Fernando Homem
de Mello, Luiz Paulo Vellozo Lucas, Rober~
to Cavalcanti de Albuquerqut; Renato Ville~
la,. José Guilherme de A. Reis, Josê Rodri~
gu~ Ricardo Paes ele Barros, Hanulton C..
Tolosa, Divonzir Artur Gusso, Almir Fernandes, Luiz Salomã?, Hélio Jaguaribc, Plínio
de Arruda Sampa1o, Rafael de Almeida Ma~
galhães, Pe. Fernando Bastos d'Ávila, Sérgio
Quintella, Márcio Fortes, ~pásia Camargo,
José Pastore, Eduardo Guimarães» Carlos
Lessa, Guilherme Leite da Silva Dias Gustavo Maia Gomes, Henrique Brandã~ Cavalcanti, Ciro Gomes, Osmundo Rebouças, Francisoo Graziano Neto, Paulo Dante Coelho,
Herbe:t Schubart, Octávio Mello Alvarenga,
Antomo Ernesto Welna de Salvo.
Iniciativas. como o "Fórum Nacional", nos
dão a certeza de que maior que a crise é a
nossa capacidade para enfrentá-la e vencêla Tendo o Brasil por (mico objetivo, estudando seus problemas e buscando alternativas para seu equacionamento, um ehc;Qntro
como esse permite a explicita dos múltiplos
caminhos que poderemos trilhar.
O texto básico que serviu para o certame foi "0 dilema dos anos 90: como conciliar democracia de massas e desenvolvimenton, do Professor João Paulo dos Reis Velloso. Ele exprime, com clareza, o quadro brasileiro e, com oportunas e pertinentes considerações, abre amplas perspectativas para a dé-'
cada que se inicia. Daf pedir para transcrevê-las nos Anais do Senado Federal.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1990.
- Marco MacieL
(À Comissão Diretora.)

O SR- PRESIDENTE (Mende• Canale)
- O requerimento que acaba de ser lido vai
a aame da Comiss.§o Diretora.
Sobre a mesa, Comunicação que será lida pelo Sr. 1°-Secretári_o.

Ê lida a seguinte:
OE n° 108/90
Bras:llia, 6 de dezembro de 1990
Senhor Presidente:
Comunico a V. &a que na daia de 7 do
corrente mês, os membros da Comissão destinada a acompanhar o inquérito policial que
apura o assassinato do Senador Olavo Pires,

conforme Of. SM/481/90 desta Presidência,
estar:ão embarcando para a cidade de Porto
Velho, em vôo marcado para às 7h30min.
na Base Aérea de Brasllia.
_ Aproveito a oportunidade para reiterar
a y. Ex 8 protestos de estima e consideração.
- Senador Márcio Berezoski.
O SR- PRESIDENTE (Mendes Cana!e)
- ) expediente lido vai à publícação.
Sobre a mesa, ocpediente que será Iida

pelo Sr. 1°-Secretário.

É lido o seguinte

Dezembro de 1990
São lidos os seguintes:

OF/CESF/026/90

Brasllia, 5 de dezembro de 1990
Senhor PreSidente,
Nos termos do parágrafo 3° do artigo 91.
do Regimento Interno, comunico a V. & 8 ,
que esta Comiss;ão aprovou, com emenda, o
Pl.S 348189, que "dispõe sobre_ a transformação da Escola Técnica Federal de Pernar:óbuc? em Centro Federal de Educição Tecnológ~ca:".

Na oportunidade renovo a V. & 8 meus
protestos de eiC?vada esti_~ e consideração.
-Senador Joio Calm.on, Presidente.

Retransmissão Mensagem Telex n. 62
OF/CESF/028/90
1555 XPGNB/Glliânia 4-11-90
Brasllia, 5 de dezembro de 1990
Exmo Sr. Senador: encontra-se na ComisSenhor Presi4ente,
são de Educação do Senado Federal e na
Nos termos do parágrafo 30 da artigo 91
Comissão de Ciencia e Teeftologia, Comuni- do Regimento Intern~ comunico a V. J3x11
cação e Informática da Câmara dos Deputa- que esta Comissão aprovou ó PI.S 280/89,
dos os pediclos de concessão de outorga de
que "autoriza a Universidade Federal de
o::ploração de canais de televisão, dentre ou- Rondônia a estender suas Unidades de Ensitros, que beneficia a empresa "'V Planalto no Superior aos Municípios demaiordensidaLTDA, com concessão para a cidade de Po- de populacional.
rangatu-GO e 'IV Rio Formoso LtDA em
Na oportunidade renovo a V. Exa meis
Jatai-GO. Permita-nos alerta~los que a homo- protestos de elevada estima e consideração.
logação destas concessões fere o artigo 220. - Senador Joio Calm.on, Presidente.
ParágrafoS (cinco), da Comnituição Federai,
que proíbe, direta e indiretamente, o mono- OF/CESF/029/90
Brasília, 5 de dezembro de 1990
pólio ou oligopolio dos meios de comunicaSenhor Presidente,
.
ção, além de estar em posição de flagrante
Nos termos do parágrafo 3° do artigo 91
irregularidades face as disposições do Decredo Regimento Interno, comunico a V. &a
to Lei n. 4.117 de 27 de agosto de 1962 no
artigo 12. As referidas emissoras fazem par- que esta Comissão aprovou o PLS no 329/89
te da organização Jaim.C: Câmara detentora que "frxa critérios para a realização de despe:
de 5 (cinco) canais de televisa o em VHF, sas com publicidade oficiaL
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
no Estado de Goiás ç Tocantins, além de
mal!!. de uma Zena de· emi:ssoras de rádio- e prote_stos de elevada estima e consideração.
Senador João Calmon, Presidente
na eminência dever homologada pelo Congresso Nacional de mais 2 (dois) concessões de OF/CESF/03()/90
Brasllia, 5 de dezembro de 1990
canais de 'IV, ou seja 1V Planalto Central
Senhor Presidente,
Ltda de Porangatu..QO e 1V Rio Formoso
Nos termos do parágrafo 30 do artigo 91
LTda Jataf~GO. Consumadas essas concessões, pelo Congresso Nacional a organização do Regimento Interno, comunico a V. Ex•
Jaime Camara consolida o controle de 100 que esta Comissão aprovou o PLS n° 420/89,
(CEn P/cento) das emissoras geradoras de que "institui o Dia Nacional de PreseiVação
'IV no interior de Goiás configurando um da Amazónian.
Na oportunidade renovo a V. &• meus
oligopólio permicioso, em flagrante infração
da Lei que regula a matéria, conítamos que protestos de elevada estima e considera. VS. Excias, na qualidade de representantes Senador- Jo!o Calmoa, Pr-esidence.
do povo brasileiro, não permitiram que se OF/CESF/031/90
Brasília, 5 de dezembro de 1990
estabeleça monopólios nessas atividades, o
Senhor Presidente,
que certamente acarretara medidas judiciais.
Nos _termos do parágrafo 3° do artigo 91
As empresas que subscrevem este expedien-te participaram das concorrências nas locali- do Reg:tmento Interno, comunico a V. :sxa
dades já enumeradas e, por circunstâncias que esta Comissão aprovou o PLS n° 284189,
politicas que predominam o fim do governo que "regulamenta o inciso Ill do artigo 221
Samey, renderam-se a hegemonia do grupo •da ~ns_tituição Federal que dispõe sobre a
que monopoliza em flagrante desrespeito a regtonabzação da programação jornalfstica,
lei, no setor de comunicação em Goiás. Aten- cultural e arUstica de rádio e 1V.
Na oportunidade renovo a V. Ex 1 meus
ciosamente orgarnizaçlo Goiana de rádio
Ltda/Oeate Ltda, 'IV Nova Uda, Sistema protestos de elevada estima e consideração.
de ComunicaçlAo do Centro-Oeate Uda - Senador Joio Calmon, Presidente.

TV Liberal Uda, TV Canal9 Som e Ima:

OF/CESF/032/90

Brasllia, 5 de dezembro de 1990
Senhor Presídente,
O SR- PRESIDENTE (Mendes Cana!e)
Nos _termos do parágrafo ~ do artigo 91
- O expediente lido à publicação. Sobre a do Reg1mento Interno, comunico a V. &•
mesa, offcios que serão lidos pelo Sr. 1°-Se- que esta Comunicação aprovou o Pl..S n°
cretário.
364/89, que 1'autoriza o Poder ExeculivQ. a

gcm Uda, Rádio Difusora de Õoiania Ltda.
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criar a EScola Agrotécnica de Peçanha, Estado de Minas Gerais11•
Na oportunidade renovo meus protestos
de eivada estima e consideração. - Senador
Joio cai.m.on, Presidente.
OF/CESFJ90
Brasflia, 5 de dezembro de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 3° do artigo 91
do Regimento Interno, comunico a V. &a
que esta Comissão aprovou, com emendas,
o PLS n° 340/89, que toma privativa das entidades desponivas que menciona, e do próprio jogador, a aquisição de passe de atletas
profissionais de futebol, e dá outras providências.
Na oportunidade renovo a V. & 11 meus
protestos de elevada estima e consideração.
-Senador Joio Ca.lmon, Presid_ente
OF/ces[/034/9()
Brasília, 5 de dezembro de 1990
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 3° do artigo 91
do Regimento Interno, comunico a V. _Exa,
que esta Comissão aprovou o PLS n° 062/90,
que 11foca critérios para a divulgação de resultados de pesquísa de opinião pública e dá
outras providências".
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Jolio Calmou, Presidente.
OF. n° 98190 CCJ

BrasOia, 6 de dezembro de 1990
Senhor Presidente,.
Noo termos regimentais, comunico a V.
Ex•, que esta comissão aproVou o Projeto
de Lei do Senado n° 126, de 1990, que-''torna obrigatória a baixa de veículos vendidos
como sucata e dá outras providências1', na
reunião realizada nesta data.
Na oportunidade renovo a V. Ex 11 meus
protestos de elevada estima e consideração.
-Senador Cid Sabóia de Carvalho, PresidenteO SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
- Com referência ao expediente que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos. do arL 91, §§ 3° a 60,
· do Regimento Interno, abrtr-sc-á o prazo
de cinco dias para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, pata que os Projetes de Lei do Senado no. 280,
284, 329, 340, 348, 364 e 420, de 1989, 62 e
126, de 1990, sejam apreciados pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição
de recurso, as matérias, por terem sido aprovadas, serão despachadas ~ Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
- A Presidência comunica ao Plenário que.
nos termos do art. 43, inciso II, § ZO do Regimento Interno, defere, na presente data, o
requerimenro n° 484 de 1990, do Senador
Mário Maia, lido em 6 do corrente, por não
ter sido votado nas duas sessões consecutivas, devido à falta de quo~.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
-Foram encaminhados à publicação parece-

res da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania _que concluem favoravelmente ao
Projeto de Lei da amara n° 66, de 1989, e
ao Projeto de Resolução nQ 98, de 1988.
As proposições ficarão sobre a mesa, du~
rante cinco sessões ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, d e t:, do Regimento Interno, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
- A Presidência recebeu, do Governador

do Estado de São Paulo, oficio declarando
que aquele estado exerce plenamente a competência tributária conferida pela Constituição Federal, estando cobrando normalmente os impostos previstos no are. 155, I e II,
da Constituição.
A matéria será anexada ao Oficio n° S/63,
·de 1990, ao qual se refere.
_ O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
- A Presidência comunica ao Plenário que

a Comissão Diretora aprovou, em reunião
de 4 do corrente, apenas os itens 4 e 5 do
Requerimento n° 246, de 1990. de autoria
do Senador Humberto Lucena, de informações~ Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
--A Presidêncía comunicaao Plenário que a
COmisdo Diretora rejeitou, em reunião de
4 do corrente,_ o Re:querimento n° 383, de
1.99Qt do Senador JoSé Paulo Biso~ de informações solicitadaS ao Presidente do Supremo Tribunal Federal.
A matéria será despachada ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
--A- Presidência comunica ao Plenário que

a Comissão Diretora aprovou, em reunião
de 4 do corrente, os seguintes requerimentos
de informações:
-no- 446, de 1990, do Senador Jutahy Magalhães, à Ministra da Economia, Fazenda
e Plancjamento;
- n° 386 e 387, de 1990, do Senador _losé Paulo Bisai, ao Presidente do Tribunal
de Contas da União e ao Procurador Geral
do Tribunal de Contas da União;
- n° 429 e 465, de 1990, do Senador Jamil Haddad, ao Ministro da Saáde e Secretário-Geral da Presidência da Reptíblica;
- n° W, de 1990, do Senador Pompeu
de Sousa, ao Ministro do Trabalho e Previdência Social;
- n° 436, de 1990, do Senador Mauro
Bo_rges, ao Presidente do Tribunal de Con~
tas da União; e
..,. n° 467, de 1990, do Senador Alexandre
Costa, ao Presidente do Banco CentraL
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
- a Presidência recebeu, do Goverilador do
Estado da Bahia, o Oficio n° S/64, de 1990
n° 137/90-GG, na origem) através do qual
encaminha ao Senado pedido de autorização
para que aquele estado aliene terras de sua
propriedade à Sociedade Companhia de Seguros Aliança da Bahia, no limite de oito
mil, setecentos e trinta e cinco hectares.
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Não havendo objeção das lideranças, a
matéria serã encaminhada a Comissão de
Assuntos Eooriômicos, que, nOS termos do
art. 91, § 1°, III, do Regimento Interno, e
49, XVII, da Constituição, deverá apreciá-la
em caráter terminativo, cOncluindo por projeto de decreto legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
-SE.) Pronuncia o seguinte discurso.) - Presidente, Srs. Senadores, não me seria lícito
deixar de registrar as declarações da sociólogia Dorothy Bush Le Blond, filhos do Presidente dos Estados Unidos George Bush, que trabalha no National Rehabilitation Hospital, em Washington - e veio acompanhando o &e-U eminente pai, como integrante da
comitiva presidencial, na sua recém-encerrada e histórica visita ao BrasiL
Os principais jornais, as radioemissoras
e a 1V, de todo o Pafs, divulgaram, terça~fei
ra, 4 de dezembro de 1990, o teor das aludidas declarações de Dorothy Bush Le Blond
quando visitou o Hospital Sarah Kubitschek,
durante 45 minutos, acompanhada pelo seu
di_retor, o médico Aloysio Campos da Paz,
que ê presidente da Fundação das Pioneiras
Sociais, na qual se integra o Hospital Sarah
Kubitschek,justa e merecidamente considerado como um dos melhores do mundo em me~
dicina do aparelho locomotor.
Depois de percorrer as instalações doam~
bulatório, o laboratório de movimentos, o
ginásio infantil, uma enfermaria, a escolinha
de paralisia cerebral, a creche dos funcioná
rios e o centro de criatividade, a filha do Presidente George Bush - que trabalha no setor de Comunicação e Desenvolvimento do
Natíonal Rehabílitatíon Hospital - se declarou emocionada com tudo o __que viu, elogiou
o hospital e disse ter ficado bem impressionada, principalmente com o centro de reabilitação 'das criança.
Encerrada a Visita ao hospital, onde ficou
por 45 minutos, Dorothy Bush, acompanhada da Embaixatriz dos Estados Unidos no
Brasil, Sr. Peggy Melton, e da Sr'. Kathrine
Bradly, esposa do Se_cretá_riQ d_g Tesouro
Americano, Nicholas Bradly, se dirigiu :à. sede da Legião Brasileira de Assistência (I.BA)
para uma reunião de meia hora com a Primeira Dama, Dona Rosane Collor, Presidenta dessa instituição.
O Globo divulgou um minucioso relato
desse encontro em sua edição de 4 de dezembro de 1990, que requeiro seja incorporado
ao texto deste conciso pronunciamento.
Como se vê, a visita de Dorothy Bush
ao Hospital Sarah Kubitschek evidencia o incontestável prestígio dessa benemêrita instituição e da Fundação das Pioneiras Sociais,
além de representar uma autêntica consagração da cccepcional gestão do Sr. Aloysio
Campos da Paz, responsável pelos êxitos extraordinários que vem conquistando em fav
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oe da competencia técníco·profissional que

p o projetou no cenário

internaciona~

no
AID.bito das pesquisas, da ciência e da técnica, como uma das mais valiosas expressões

da cultura e medicina contemporânea.
Referindo-se declarações de Dorothy
Bush ao ensejo de sua visita ao Hospital 53.-

rah Kubitschek, o Presidente Gerge Bush
fez questão de acentuar que sua filha tinha

ficado, efetivamente, "muito bem impressionada com a qualidade do Hospital Sarah Kubit&-

chek".
Posteriormente, no dia 7 de dezembro
passado, quando completava mais um aniversário de modelar e ininterrupto funcionamento decorridos 10 anos das suas instalações
definitivas -, o Hospital Sarah Kubitschek
foi, também, visitado pelo Presidente Fernando Collor, que, em companhia do Ministro
de Estado da Satíde Alceni Guerra, percor-

reu esse hospital ortopédico - com capacidade para 300 leitos e apenas 48 médicos-, incluído entre os melhores do mundo no atendimento a pessoas incapacitadas por problemas no aparelho locomotor.
Comentadando, em sua prestigiosa coluna do Jornal do Braa~ na edição da sábado, 8 de dezembro passado, o jornalista Carlos Castello Branco esclareceu que o Presidente Fernando Collor, depois de tudo ver
e ouvir as minuciosas explicações do díretor,
Dr. Aloysio Campos da Paz, sobre esse Hospital das Pioneiras Sociais, assim condensou
suas impreSsões: "Isso é primeiro mundo".
Durante estes 10 anos, convém assinalar
que o Sarah Kubitschek atendeu a cerca de
três milhões trezentos e oitenta e sete mil
pacientes (3. 387.000), efetuando vinte e cinco mil e novecentas cirurgias de recuperação.
(25.900}
Na opinião do Ministro da Saúde, Dr.
Alceni Guerra, "o grande segredo da eficiência do Sarah Kubitscbek é a boa administração", e anunciou que unidades semelhantes
já. estão sendo projetadas em São LuiS, Curutiba e Salvador.
O diretor, Dr. Aloysio Campos da Paz,
consagrado como administrador rigoroso e
competente, aplicou que o Sarali Kubitscbek funciona bem 11porque coloca o bom
atendimento ao paciente como sua prioridade mais alta, e compromisso maior".
Desejaria, ainda, ressaltar a crônica do
jornalista Ari CUnha "Dez Anos de Sarah
pela Medicina Séria no Brasil" - publicada
pelo Correio Brazilicnae em sua edição de
sábado, 8 de dezembro do corrente, que requeiro sêja incoporada ao to: to deste suo cinto pronunciamento, assim como a publicada
em O Globo de 4 de dezembro, referente à
visita da Dorothy Bush e telegrama passado
pelo Presidente Fernando Collor ao prof.
Aloysio Campos da Paz, através do chefe
do Gab. Militar.
São estas as razões que me levam a registrar, nos limites preestabelecidos desta breve comunicação, a excepcional projeção do
Hospital Sarah Kubitscbek e do seu incansável diretor Aloysio campos da Paz, que tem

merecido, de minha parte, nestes tlltimos
anos, diversos pronunciamentos, independentemente, de um permanente-acompanhamento e integral apoio no concernente M suas
reivindicações, problemas e vicissitudes. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SEREFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO;
O Globo
T~ça-feira,

4 de Dezembro de 1990

DONA ROSANE RECEBE A
F1LHA DO PRESIDENTE

Dorothy BlLih visita a LBA
e o Sara Kubitachek
BrasOia - Enquanto o Presidente George Bush mantinha sua primeira reunião de
trabalho no Palácio do Planalto, sua filha
Doroty Bush Le Blond visitava o hospital
Sarah Kubitscheck. Na chegada, recebeu
um ramo de rosas entregue pela menina Sara. Al-Ghais de sete anos, filha do Embaixador do Kuwait no Brasil, Faisal Rashed AlGhais, que estava acompanhada da amiga
Lulua, de cinco anos, e da mãe, Aisha AlGhais. A Embabcatriz kuwaitiana, com um
botton onde se lia 11 Free Kuwait" (Kuwait livre), também se aproximou de Dorothy Bush,
com quem conversou rapidamente.
Dorothy também manteve reunião de
meia hora com a Primeira Dama, Dona Rosane Collor, na Legião Brasileira de Assistl!ncia (LBA). Lá, assistiu a um vfdeo sobre as
atividades da LB~ ganhou uma agenda da
institu-ição para o próximo ano, levou alguns
documentos e deixou de presente, em nome
da mãe, Barbara Bush, o livro "Millie's Book" - escrito em co--autoria pela Primeira
Dama americana e no qual a vida da famOia
é contada como se fosse vista pela cadela
Millie que vive com o casal Bush na Casa
Branca.
A filha do Presidente dos Estados Unidos vestia uma saia de tecido esvoaçante, com
fundo branco e estampado em verde e rosachoque. O blazcr também era cor de rosa e
os sapatos pretos. Dona Rosane Collor estava com tailler rox:o, de seda, com sapatos
da mesma cor.
O vídeo, com textO em inglês, mostrava
os programas da LBA e o trabalho desenvolvido pela Primeira Dama, com destaque para o programa "Minha Gente", um projeto
destinado ao atendimento a famfiias carentes,
desde recém-nascidos até os idosos.
- Mostrei meu trabalho, nossos projetas
c fiquei muito feliz porque ela achou maravilhoso - disse Dona Rosane Collor logo depois que Doroty Bush debcou o seu gabinete, localizado no sexto andar do Ministério
da Açiio Social.
A Primeira Dama garantiu que não pediu
ajuda financeira la filha do Presidente dos
&tados Unidos. Mas disse que deu a entender que qualquer ajuda seria bem recebida.
Como achou qUe Dorothy ficou emocionada com o que viu, Rosane Collor concluiu
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que os Estados Unidos, através de sua Embaixada, vão ajudar.
Rosane Collor e Doroty Bush só receberam a imprensa depois de terem assistido
ao vídeo, sentadas em um sofá elo gabinete
da Primeira Dama. Enquanto esperavam as
fotos, conversaram rapidamente, em inglês.
Nesse momento, Doroty ex:plicou que _sua
mãe não veio ao Brasil porque está gripada
e que viagem de avião poderia ploi"ar o seu
estado. Falou também de seu trabalho no
National Rehabilitation Hospital, onde atua
no setor de Comunicação e Desenvolvimento.
Depois que se despediu de Dorothy Bush,
Rosane Collor contou sobre o que conversaram e não se recusou a posar para os fotógrafos, exibindo ·o livro que recebeu da Primeira Dama dos Estados Unidos.
-Aqui ela (Barbara Bush) conta a história da cachorra, que conheci quando estive
na Casa Branca - cxplkou Ro:!>anc Collor.
Na LBA, Dorothy BUsh limitou-se a sor
rir para a imprensa. No Hospital Sarah Kubitscheck, onde ficou por 45 minutOs, depois
de visitar diferentes alas de tratamento, especialmente de crianças com problemas de locomoção, deu uma declaração curta:
- Eu também trabalho com reabilitação
em Washington e fiquei muíto bem impressionada com o centro de reabilitação das crianças.
Durante a visita, Ooroty Bush esteve acompanhada da Embaixatriz dos Estados Unidos
no Brasil, Peggy Melton, e de Katerine Brady,
mulher do Secretário do Tesouro america~
no, Nícholas O Bradly.
Correio Brazilicnae
Brasfiia, sábado, 8 de dezembro de 1990
Ari CUnha
Visto, lido e Ouvido
DEZANOSDESARAHPELA
MEDICINA SÉRIA NO BRASIL
já por volta de 30 anos o Sarah faz medicina séria no Brasil. Primeiro, o Sarinha, uma
construção térrea, em bloco de tijolo vermelho, que acostumava a população a indicar
como um endereço sério.
Um dia, o dr. Campos da Paz reuniu um grupo de pessoas de Brasília, e a felicidade me
pôs entre elas. Era a formação de um conselho comunitário, que se organiZava para lw:tar, a fim de que se construísse o prédio hoje
conhecido no mundo inteiro pelos especialistas do setor.
Aquele prédio nasceu do entusiasmo do dr.
Campos da Paz e a participação desse grupo, que não tinha a menor idéia do que adve~
ria daquela reunião.
O projeto ficou por conta do Lelé, um arquiteto que pouca gente sabe chamar-se Filguei~
ras,- mas que é um gênío na criação de formas e funcionalidade.
Ontem, o Sarah fez dez anos. O presidente
CoUor visitou, viveu o mesmo entusiasmo
que todos vivem quando em contato com
aquela instituição. Quando nos encontramos,
mais que um aperto de mão, um abraço de
afeto, a suaS declarações de entusiasmo: "Es~
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te hospital é um orguiho para nós brasilienses"
Mas, para ele chegar onde chegou, não foi
fácil a caminhada. Contando com a descren-

ça a partir dos próprios companheiros de
profiSSão, o dr. Campos da Paz levou a sério
um projeto que depois se transformaria em
sua própria vida. Fechou seu consultório,
exigiu dedicação eJCclusiva, remunerou con-

dignamente os profissionais e passou a exigir
o que todos deveriam fazer em suas equipes.
O resultado hoje está aí. O Sarah é um ponto de prestígio da medicina do Brasil no c:x:terior e aqui dentro. Quando se fala em medicina séria em Brastlia, ninguém esquece que
existe o Sarah Kubitschek.

Coluna do Castc:Uo
PRIMEIRO MUNDO

Na minuciosa visita que fez ontem ao Hospital Sarah Kubitschek, das Pioneiras Sacia~
o presidente Fernando Collorviu tudo e ouviu todas as explicações do diretor, Dr. Aluysio Campos da Paz. No fim exclamou: "sso
é Primc:iro Mundo"
Carloa CaatcUo Branco
limo Sr. Dr. Aloysio Campos da Paz Juriior
Diretor do Hospital Sarah Kubitschek
Brasllia-DF.
Incumbiu-me o Sr. Presidente da república de apresentar a V. Exa os cumprimentos
pela qualidade da assistência médica prestada pelo Hospital Sarah Kubitschek. Sua Excelência ficou feliz ao comprovar a dedicação e competência de seus quadros e funcionários., a tecnologia desenvolvida e aplicada
em proveito do bem comum. o esmero e _cuidado dispensados à manutenção do material
e conservação das instalações c; sobretudo,
o amor e carinho dedicados àaqueles que,
confiantes, procuram esse modelar nosocôomlo cujo conceito já Ultrapassou nossas fronteiras. O Sr. presidente agradece, também,
h V. S' e à sua c:xemplar equipe as. considerações espontaneamente dispensadas. Cordialemente. Gcn Agcnor - Chefe G MPR.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)
-Concedo a palavra ao nobre sc·nador Leite Chaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMN- PR
Pronuncia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que o Senado
aprove o PLS 92/90 que altera a Lei n° 4.215,
estabelecendo, como regra exclusiva para ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil,
o exame de ordem.
Ao chegar à Casa para exame e aprovação, o pProjeto não previa outra alternativa
para o ingresso na ordem dos Advogados
do Brasil a não ser o exame de Ordem
Aqui, então, o Senado Federal, considerando a situação de relativa fragilidade de algumas faculdades de Direito, criou essa alternativa de permitir que o ingresso também se
fizesse através de um estágio probatório, isto é, o aluno, terminando o curso de Direito, submetia-se_ a dois anos de prática forense para ingresso na OAB.
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lu faculdades, em grande parte, tornaram·Na realidade, Sr. Presidente, nem aqui
se instrumento de formação de homens denO Brasil, nem fora dele esse procedimento
mmotrou-se- conveniente. Exame probatório
formados. para a vida profissional. Elas exisé um alongamento apenas do estudo univertem como ind6strias financeiras. Os professositário com mais falhas, porque, às vezes, do
res não percebem salários suficientes o basescritórios que tratam disso, orientados por
tante para comprar liv~ para terem estfmupessoas que não têm sequer condição de selo necessário para formarem advogados.
rem advogados, menos ainda de dirigirem asEm razão disso, nós nos deparamos com
sunto dessa natureza.
verdadeiros descaia bras e a própria profissão
Como V. Ex" sabem, o bacharel em Di- tem sofrido com isso. Embora existam advoreito se prepara para uma multiplicidade de
gados da mais excepcional qualidade, o granprofissões, tornando--se apto para ser promo- de número deles, no entanto, é de profissiotor, juiz, delegado de polfciã, diplomata, emnais de fim de semana, de leguleios, de sujeipresário, e entre essas profissões está a de tos que existem para supreender e para engaadvogado que, por sinal, é a mais difícil, a
nar os outros, comprometendo a classe e caumais rigorosa, exigindo do indivíduo maior sando sério -prejufzo à sociedade.
Esse nosso projeto tem essa finalidade:
qualificação intelectual e mora~ e só o eXao exame de ordem é a única condição atrame.~ ordem é capaz de apurar tais requisitos.
No exame çle ordem, além das tarefas es- vés da qual poder.á o bacharel ingressar na
critas, o advogado, perante advogados expe- Ordem dos Advogados. Está redigido da se-rientes, responde a questões, responde com guinte forma:
'É obrigatório o exame de ordem para
o seu pasSado, com a sua moral e a sua dignidade. Não há profissão em que, não ten- admissão no quadro de advogados aos candidatos que tenham concluído o curso de bado o indivíduo um grande lastro moral, haja
charel em faculdades de Direito legalmentemais desastre para a sociedade do que essa;
ninguém causa mais prejufl:o à sociedade reconhecidas.11
do que um advogado sem qualificações maA lei atual diz:
l s, imelectuais e, sobretudo, técnica. Quan"É Obrigatório o exame de ordem para
d.... não há qualificação intelectual não há admissão no quadro de advogados aos candiqualificação moral.
datos que não tenham feito estágio profLSSio~ O exercício da maioria das profissões é
nal ou não tenham comprovado satisfatoriasubmetido ao controle funcional hierárqui- mente o seu exercício e resultado."
co. O próprio promotor é controlado e mesEsse projeto nosso já recebeu parecer famo o juiz, mas o advogado não obedece a
vorável do Senador Aureo Mello, membro
ninguém; ele não tem patrão. A sua consciên- da Comissão de Constituição, Justiça e Cidacia é que o dirige, tanto é que, entre o advo- -dania. Brevemente, estará esse parecer ali
gado e o juiz, ou entre o advogado e minis- sendo discutido, e por tratar-se de matéria
tro de qualquer instância ou tribunal, •diz o que;: ali se finda, tenninativa, espero que o
Estatuto da Ordem. não há hierarquia, não Senado lhe dê atenção porque, embora seja
há subordinação. O advogado é um profissio- aparentemente singelo, é de grande alcance
nal extremamente independente. É por essa social e protege da melhor forma possível
razão que em todos os países, à exceção de os interesses da sociedade, que não são proum ou dois do Terceiro Mundo, cdge-se o tegidos por uma das melhores leis feitas por
nós, e que está prestes a entrar em vigor,-é
exame de ordem
Nos Estados Unidos, por exemplo, a Bar o Código do Consumidor, e que poderá até
A&sociation é extremamente rigorosa na rea- ser, paralela ou completamente aplicado no
lização de$Ses exames. Há faculdades que caso.
Um ccame de or~em, Um exame rigoroexistem há mais de 60 anos nos Estados Unidos e nem por isso jamais tiveram um aluno so, através de advogados da própria Ordem,
seu na Ordem dos Advogados, porque a Or- é um instrumento mais eficaz para que os fudem considera tais universidades sem requisi- turos profissionais possam merecer o respeitos, -sequer para habilitar um estudante a pres- to público. (Muito bem!)
tar tal exame de ordem.
Durante o discurso- do Sr. Leite Chaves,
E aqui, no Brasil, Sr. Presidente, a socie- o Sr. Mendes Canale, 1° Secretário, deixa a
dade nca sujeita a advogados caricatos e sem cadeira da presidência, que é ocupada pelo
qualificação de qualquer ordem sobretudo Sr. Pompeu de Sousa, 3° Secretário.
os desprotegidos, os que não tem condições
de obter infornlações sobre um profiSSional.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouQuantos patrimónios, quantas causas, quansa) - Concedo a palavra ao nobre Deputatas vicissitudes ocorrem em relação a pessoas que não têm condições de se informarem do Amir Lando. (Pausa.-)
_S. Ex~ d~ls:'e da palavra.
acerca do profissional. A sociedade tem que
Concedo a palavra ao nobre Senador
ser cada vez. mais exigente, principalmente
na medida em que as faculdades formam ca- Ney Maranhão. (Pausa.)
S.
não está presente.
da vez maior nómero de alunos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Quero dizer a V. Exas. que existem alu_
nos por a{ - não só formados em Direito co- Odacir Soare~L (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
mo também em outras área;- que são comConcedo a palavra ao nobre Senador
pletamente jejunos na matéria em que se graCarloo Alberto. (Pausa.)
duam.

ex•
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S. &• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador An-

tOnio Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA (PDC

-TO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a economia nacio~
nal é o assunto que hoje tem lugar preferencial nas reuniões, nos simpósios, nos seminários, nas mesas de discussão e de negociação,
tanto a nfvel nacional quanto a nfvel regional e local. Tornou-se conversa de rua, de
praça e de esquina, tamanha é a sua importancia e o interesse que suscita entre todas
as camadas da população, até das menos favorecidas, pelo fato de a economia nacional
afetar-lbes a própria sobrevivência. É, principalmente, sobre estas classes mais necessitadas, que as conseqüências decorrentes da recessão e do arrocho salarial recaem com
maior veemência, deixando rastros de dor,
de sofrimento, de lágrimas e de sangue.
À oportunidade em que o Governo Federal procura adequar a vida nacional, com todo o leque de abrangencia de suas in6meras
atividades, ao plano econOmico, convém lembrar, de píiblico, que economia é: meio para
se atingir um determinado fim. Não é o fim
em si mesmo. O fim a que a economia se
destina 6 o bem-estar do povo. É a elevação
do nfvel de qualidade devida do povo. É servir de base para o povo viver melhor, gozando de saíide fisica e mental, crescendo dia
após dia nas áreas da educação e da cultura,
desfrutando das benesses da técnica e da tecnologia no seu trabalho, no seu lar, no seu
lazer, nos. meios de transporte e de comuni-

cação social.
A economia que mio se destinar a esse
fim especffico não tem sentido. Não é verdadeira e deve ser rechaçada. A economia que
sufoca a vida, que sacrifica o povo, que prioriza o capital em detrimento do social, que
provoca recessão, que conduz ao desemprego e à miséria é injusta. Deve ser banida e
substitui'da por outro processo que faça a
Nação crescer com segurança e scbre bases
sólidas.
A Nação é o povo. E o povo é constituído de segmentos diversificados da socieda-

de, em que se sobressa<:m as organizaçôe$
comunitárias e as diversas categorias e classes de trabalhadores,. de profissionais, de empresários, de jovens, de mulheres, de estudantes, onde não faltam os marginalizados, as ,.
minorias étnicas, os nativos, os menores abandonados, os favelados, os pobres em geral e
os mendigos.
Todos, sem C<ceção, são povo. São a Nação. Têm direito líquido, certo e constitucional a um mínimo de bem-estar.
A economia nacional tem que voltar-se
para o povo brasileiro, para o homem enquanto sujeito do desenvolvimento nacional.
o homem é o centro das atenções de
um governo que se diz democrático. Aliás,
demos, em grego, significa povo.
Em boa hora, diante da atual situação
em que se encontra a Nação brasileira, abalada em seus alicerces pela tentativa de corri-

gir distorções de ordem económica e de ajustar as contas de sua enonnc dívida externa,
que o Brasil tem com os credores, o MoviM
mento em Defesa da Economia Nacional lança 111 Nação uma Carta de Princípios.
:A Carta visa a mobilizar toda a sociedade organizada, em torno de um projeto nacioM
nal que encare o politico, o econOmico e o
social h luz de nossa própria realidade, com
um modelo brasileiro para o Brasil:

"O Movimento em Defesa da Economia Nacional", com um projeto nacional:
10) a construção -democrática do
Brasil como Nação, com um projeto
nacional de modernização, que garanM
ta o desenvolvimento económico com
justiça social;
~ combater a inflação, não permitindo o aviUamento salarial da classe trabalhadora nem medidas recessivas que levem ao desemprego;
30) tratamento soberano da divida aterna;
4<>) lutar pelo fortalecimento do
mercado interno, constitucionalmen-te considerado patrimOnio naciona~
a partir do aument da massa salarial
e do apoio ~ pequena e média empresa, bem como pela revisão dos critéM
rios de tributação;
50) lutar por mais justa distribuiM
ção da renda nacional;
60) democratização da propriedaM
de rural realizando a reforma agrária;
•
~ lutar pela reforma e fortaleciM
menta do ensino p(lblico, em todos
os seus graus, e a valorização do magistério;
SO) pugnar pelo cumprimento das
conquistas do setor sat1de na Constituição que conceitua "Saíide é direito
de todos e dever do Estado11 ;
go) combater o fisiologismo, o clientelismo e o nepotismo na administração píiblica e promover a profissionalização dos servidores;
100) combater a especulação, colocando os sistemas financeiro e bancário a seiVi.ço da atividade produtiva
de interesse social;
assegurar o controle sobre o
capital estrangeiro, subordinando-o
ao interesse naciona~ disciplinando a
remessa de lucros e combatendo a evaM
são de divisas;
12°) defender as empresas estatais,
que devem estar a setviço da sociedade, cumprindo sua função estratégica,
democratizando o processo decisório;
13~ defender preços e tarifas justas, fiXados com transparência para a
sociedade, permitindo à adrriinistração
píiblica a realização plena de suas funções, incluindo os investimentos necessários ao desenvolvimento nacional;
140) defender as empresas brasileit"SS de capital nacional, estatais e pri-

11,
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vadas, assegurando-lhes pre_ferências
nas compras governamentais, trataM
menta creditfcio e tributário que permita o seu fortalecimento e a concorrência com os grupos económicos e
corporações internacionais, combatendo práticas cartoriais;
lSo:> defender os investimentos póblicos e ações governamentais de
apoio ao desenvolvimento da ciência
e da tecnologia;
16o:> compatibilizar o desenvolvimento económico com a de[esa do
meio ambiente.
TOdos os brasileiros que comungam com
0$ mesmos idça_is de_ construção e de defesa
dos interesses naciOnais são convocados a
apoiar a presente Carta de Princípios.
OcsLa tribuna ruio só me agrego aos sígM
natários desta Carta. como fonnulo votos para que ela seja atendida pela equipe econômica do atual Governo, e que surta efeitos
benéficos à Nação e ao povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Concedo a palavra ao nobre Senador
João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. _Senadores, não é ex:ageradamente pessimista a afirmação de que os anos 80
devem ser chamados de década perdida, em
termos econOmicos. O ritmo de crescimento
dos pafses ricos reduziu-se nesse período, enquanto os países de renda média e principalmente os países pobres viram agravar--se sua
situação. Mesmo os cbamados tigres asiáticos enfrentaram problemas nos íiltimos anos
- e continuam enfrentando-os.
Esses são dados dO íiltimo Relatório do
Banco Mundial, <iue oferece um p<lnoiimaespecial~nte nega_tivo da América Latina.
Com efeito, o crescimento médio do Produto Interno Bruto das nações latino-americanas limitou-se a 1,5% em 1989, ficando, portanto, abaixo do crescimento populacional.
A renda percapita declinou dessa forma 0,6%.
Diz o relatório do Banco:
''Um longo período de crescimento econOmico da América Latina e do Caribe chegou
a um fim na virada da década - de 70 para
a de 80 - e a região vem lutando desde então para recuperar sua renrutper capita e
seu nfvel de consumo aos padrões médios vigentes entre 1979 e 1981." No entnato, conclui o Banco MuÍldial, 11esses esforços falharam11.
Hoje, a renda per capita média da América Latina tomou-se 8% inferior ~ registrada dez anos atrás. E, pior, o relatório constata que 11como nov_os progra~s d~ estabilização inttoduzidoS Cin-1990 aprofundaram ou
precipitaram uma contração da produção, o
declfnio da renda per capitada região continuará através do corrente ano11•
Deixa-se vislumbrar alguma luz no final
do tl1nel, ao ressaltar que a necessidade de
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uma disciplina fJSCal passou a ser reconbeciw
da na América Latina e que, admitindo ter
o déficit póblico imposto custos elevadiSsimos h economia, os patSes da região adotaram gradativamente programas de estabilização. O Brasil está entre eles. Esses programas, no entanto, apresentam também seus
custos, traduzidos em recessão, com variável
intensidade em cada um dos países latino..americanos.

Há, porém, uma serfssima agravante para esse quadro. É que o peso representado
por todos esses anos de estagnação não foi
repartido de forma eqüanime pela comunidade de cada paiS latino-americano, especialmente do BrasiL Seria injusto ·culparmos este ou aquele governo, exclusivamente, pelo
agravamento das condições econOmica~ pois

o próprio Banco Mundial mostra tratar-se
de um processo abrangente, que atingiu indistintamente toda a região. Mas a verdade
é que a queda do produto foi acompanhada
por uma concentração da renda, o que aconteceu de forma aguda em nosso Pal's.
Em outraS palavras, não foi apenas oBrasil que se tomou mais pobre. Além disso,
dentro do Brasil,- os ricos se tornaram mais
ricos e os pobres se tomaram mais pobres.
Os dados da última Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicfiios, realizada pelo insuspeito e competente Instituto Brasileiro de
Geografia e EstatístiC!fJ,, são conclusivos nesre sentido.
De acordo com esse levantamento, realizado tradicionalmente pelo IBGE, entre
1981 e 1989 os 10% mais ricos da população
brasileira aumentaram sua participação -narenda nacional de 46,6% para 53.2%. Evidentemente há o reverso da medalha: os
9-% mais põbres, ·que antes tinham 53,4%,
ficam hoje com 46,8%. O décimo mais rico
dos brasileiros, portanto, passou a controlar
mais da metade da renda nacional, enquanto os nove décimos restantes refluíam para
menos da metade.
- A perversidade do processo não se esgota aí. Os dados da pesquisa deixam transparecer uma triste verdad~ a de que quanto
mais elevada a renda, menos se sentiram os
efeitos da crise. Os muito ricos tiveram sua
riqueza aumentada em padrões ainda mais
elevados do que os que eram apenas ricos. _
Desta forma, mostra o IBGE, os integrantes da mais restrita fatia da elite brasileira,
os que compõem o 1% mais rico da população brasileira, detêm hoje 17,3% da renda
nacional, contra 13% no início ·da década
de 80. Da mesma fonna, os 5% mais ricos,
que contavam com 33,4% da renda, estão
sgora com 39,4%. Em outras palavras, quan~
do mal e mal se mantinha o produto interno p~r capita do brasileiro, o percentual
mais rico da população ainda-OOPS"eglliii--aumentar sua renda em perto de um terço, co~
mo demonstrou, em excelente reportagem,
a revista Veja.
Evidentemente, se a renda per capita
permanecia na mesma - apesar do declfnio
geral na América Latina e dos anos de séria

recessão, 1981 e 1983 - o Brasil conseguiu
um mínimo de equilíbrio - e os mais ricos
ainda conseguiam aumentar seus ingressos.
essa conta foi paga pelos mais pobres. E é
e:xatamente o que mostra, em uma de suas
mais dolorosas revelações, a pesquisa do IBGE.
Os 10% mais pobres da população, que
em 1981 detinham apenas 0,9% da renda nacional, agora ficam com apenas 0,6%, pasme-se. Estão, portanto, com apenas dois terços de seus rendimentos de há dez anos, dada a eStagnação do PIB per capita. A metade mais pobre doS brasileiros também teve
a sua parcela de renda diminuída de 13,4%
para 10,4%.
É um processo não apenas contfnuo, mas
que tende também a acentuar-se nessa década perversa. O levantamento de Veja revela que esses 50% mais pobreS perderam 15%
de sua renda na década de 60, mais 10% na
década de 70 e, enfim, 30% nos anos 80.
O Sr. Luiz Viana Neto - Permite-me V.
& 11 um aparte, Senador João Calmon?

O SR. JOÃO CALMON - Com muito
prazer, nobre Senador Luiz Viana Neto.
O Sr. Luiz Viana Neto- Nobre Senador
João Calmon, pedi licença para apartéa-lo,
precisamente para me congratular com V.
Ex' pelo oportuno discurso que profere essa tarde; mais do que um discurso, uma denllncía sobre essa petversa realidade brasileira que, durante décadas, vem esmagando as
camadas mais pobres, enquanto as mais favorecidas conseguem melhorar sempre o seu
padrão de vida. CongratUlo-me com V. Ex 3 ,
não apenas por ter chamado a atenção ao
fato de termos perdido a década de 80 uma década desperdiçada na vida da economia brasileira -, mas também por ter ressaltado que foi uma década em que se agravou
mais- esse quadro inaceitáve~ insuportável,
de gritantes e revoltantes contrastes sociais.
Se o Brasil, as suas elites governantes e as
suas elites económicas não se conscientizar
de que esse quadro não pode continuar, que
esse quadro tem que ser invertido, é impossível prever o que será o Brasil nos próximos
anos. Entendo que deve haver um movimento de mobilização nacional, de conscientiza~
ção nacional no sentido de que o Pafs não
pode continuar como está. Hoje, um pafs
marcado- pof contrastes sociais, contrastes
regionais e que fazem dO Brasil uma grande
naÇão, acima de tudo hetemgênca. E prccisamcnlc porque c hctcNgt:noo é que, nem sempre, as regras econômicas adotada.s em outros países conseguem resultados idênticos
àqueles que conseguimos no Brasl1. Penso
que V. Ex8 traz, nessa tarde, uma denímcia
da maior oportunidade e que merece o·Iou.
vor, o aplauso e a solidariedade dos seus cole-gas neste Senãdo.

O SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Luiz Viana Neto, fico imensamente hoitrado com o aparte de V. ec.a que confirma,
mais uma vez, a sua sensibilidade para os graves problemas sociais que o Brasil enfrenta.
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Se até: os animais Irracionais tem instinto de conservação, alimento a esperança de
que as elites brasileiras, também se esforcem
para evitar esse quadro tenebroso que nos
pode levar à catástrofe.
Matematicamente, portanto, as perdas
nos anos 80 foram superiores às das duas décadas anteriores. E há ainda um agravante:
os anos 60 e 70, principalmente estes llltimos,
registraram substancial crescimento econOmico, ao contrário do que acaba de ocorrer.

São dados dramáticos como estes que levaram o Brasil à triste situação de terceiro
Pafs do mundo em termos de concentração
de renda, atrás apenas de Serra Leoa e de
Honduras. É inevitável que façamõs um para~
lelismo entre outra posição brasileira, o 44°
lugar na relação das nações do mundo em
ordem decrescente por gastos em educaç:to
comparados com o Produto Interno Bruto.
Só podemos lamentar ver nosso Pafs em terceiro lugar na concentração de renda e em
44° lugar na educação.
Por uma questão de justiça, deve-se regis~
trar que os chamados indicadores sociais,
que medem a qualidade de vida da população, não registraram queda comparável aos
indicadores económicos. Pelo contrário, os
indicadores sociais apresentaram evolução
fK>Sitiva embora modesta. Os serviços pübli~
coo, de modo geral, ampliaram sua esfera
de ação. Os _brasileiros que dispõem de luz
elétrica, por eKemplo, são hoje 12% mais
que há dez anos; com o crescimento da popu~
lação nesse peOOdo, vê-se que houve um incremento de 46% no atendimento nas redes
de energia elétrica. Com relação à água encanada, o aumento da população atendida passou a ser ainda maior, de 51,4%. Da mesma
forma, a politica habitacional nãO se mostra
tão desastrosa quanto se tem dito. Se em
1981 praticamente 10% dos brasileiros viviam
em favelas, esse percentual caiu para 5,8%
no ano passado.
Esses n6meros mostram que seria apressado condenar à execração p6blica os Gover-.
nos que se sucederam nessa década. A par
de seu inegável c!xito no processo de re(:lemocrátização, de abertura poHtica, esses Governos- e em particular a administração de Josê Samey - empenharam-se efetivamente
no atendimento às reivinq:icações de caráter
social. O mesmo pode ser dito, embora sem
generalizações, das administrações estaduais
e municipais. Sob o ponto de vista social,
há indicadores positivos, embora modestos.
Apesar das dificuldades. que enfrenta no
seu primeiro ano de mandato, o Presidente
Collor tem boas possibilidades de êxito partir de 1991.
·
~,
Os dados económicos que estamos analisando apresentam um quadro que, mais do
que tr.ste, é perveFSO; 1--'"""infl.açãc,--qucseacen,..
tuou cada vez mais ,nos anos 80, pode serresponsabilizada por esse processo_ de concentração acelerada de rencijJ. Não será, porém,
o único fator. A política econOlnica adotada
nesse período teve forte peso no sentido da
concentração, tornando os ricos cada vez

a
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mais ricos e os pobres cada vez mais pobres,
mesmo numa época de estagnação.
Não podemos deixar de registrar que os
investimentos em educação, que comprovadamente exercem pressão em ravor da redistribuição de renda, mostraram--se ~tremamen
te escassos na primeira metade da dêcada.
Mesmo a partir de 1983, quando consegui
restabelecer a vinculação de recursos orçamentário~ à manutenção c dcscnvolvlmcnto
do ensino, os investimentos em educação revelaram ...se inferiores ao desejado - o que
me levou, na Assembléia Nacional Constituin~ a lutar pela elevação do percentual anterior, na área federal, para 18% óa receita
de impostos.
No entanto, a redistri,buiç§_o de renda_ ge-

rada pela educação ·não é ímediata.

O Sr•. Leitc Chavca- Permite-me V. F.xa

nessa pane. Há muito tempo, há mais de 10
anos, venho falando sobre o empresariado
nacional, com algumas ecceções. Essa gente
ganhou dinheiro em excesso de duas formas:
roubando no preço e na qualidade. Agora,
essa lei do con&umidor procura coibir; mas
foi dessa forma. Como resistimos com essa
abertura? Não há mais pais fechado no mundo; essa fase passou. Digamos: se há oportunidade_ aqui dentro -_se apenas duas firmas
fazem cimento e outra reseiVa, alguém no
_Pais haverá de associar-se a ·outros capitais
para democratizar a riqueza. Se continuasse
~ processo, o enriquecimento. seria cada
vez maior; e a lei e nós, aqui, pensando em
defender o País; estamos defendendo a pior
caª~- que já se conheceu na América Latiria, que, com alguma exceção, é o empresariado brasileiro, a partir de São Paulo. Congratulo-me com V. Exu

lastt como diz o velho provérbio. Quero citar
-um Ccemplo. V. Exo: conhece a MaCy'S nos
Estados Unidos.- Foi, durante muitos anos,
e ainda é considerada a maior cadeia de lojas de departamentos.. É uma das maiores
do Mundo. Mas, nos Estados Unídos e no
Mundo, não chega a ter cem lojas. Na grande J'iew Yor~ ela não chega a ter 50 lojas,
e existe há quase cem anos. Por outro lado,
temos aqui firmas, como o Grupo PãO- de
Açúcar, que começou a existir de um tempo
a esta part~ que tem mais de dua~ mil lojas
no Pais. Veja v. F..xa como aqui é fácil a concentração de renda, como é fácil se adquirir
e concentrar bens aqui. Essa é a diferença
dos Estados Unidos para cá. Lá, há outras
cadeias, diversas delas, mas a maior, a mais
e:tepressiva, tem quase cem anos e apenas
um percentual mfnimo de lojas em relação
ao que tem o Jumbo, que mal $C constituiu
no Pais, não faz vinte anos.

O SR JOÃO CALMON - Agrade~<> ã

O SR JOÃO CALMON - Agradeço
mais uma vez a· v. Ex11 a valiosa colaboração
que dá a este pronunciamento.
-- A propósito do quadro que estou focalizando, lembro que, no longínquo ano de
1969, lancei na cidade do Recife a idéii da
Década da Educação, movimento que deveria conduzir a urna especial atenção ao ensino na dêcada de 70, de forma a deixar o Brasil preparado para a virada do milênio. A
educação passaria a ser uma es~cie de idéia
fixa, de obsessão nacional. Essa tentativa
falhou deploravelmente, A idéia não foi em
frente, esbarrando .na indiferença tanto do
Governo quanto do setor privado. Caso o
Pals tivesse despertado para o que seu povo
ocigia - oíais eScolaS e melhores escolas sem dúvida o quadro hoje poderia ser outro.
Por não terem seguido esse rumo, as elites empresariais deste Brasil continuarão,
pelo menos, p0r mais algum tempo, a dançar
um balé em cima da cratera de um vulcão
que pode começar a sua erupção a qualquer
momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

um aparte?

O SR JOÃO CALMON - Com muita
honra, nobre Senador Leite Chaves.

V. Ex1 , nobre Senador Leite Chaves, sua pre-

ciosa contribuiçáo para o debate do problema que estou focalizando.
Acrescentaria mais um detaJhe a sua anáij,s.e, tão lúcida, sobre o comportamento do
empresariado e diria, de um moda geral, da
sociedade brasileira.
Durante muitas décadas, vivi no Norte,
no Nordeste, no Centro e no Sul do Brasil
e sempre me preoCupei cm fa?.er uma pesquisa sobre rn. (ndice~ de :,onega\fâO de impostos. Posso assegurar que minha pesquisa
leva à conclusão de que os índices de sonegação de impostos giram no Brasil em tomo
de 60 a 65%.
Recentemente, num conta to que tiVe coril
a Ministra Zélia Cardoso de Mello, na antesala da Comissão de AssuntOs EconOmicos
do Senado, fiz pergUntas para saber se, realmente, as informações de S. &_a coincidiam
com as minhas, somando-se a sonegação nos
três níveis: municipal, estadual e federal.
E- fui mais longe. Fiz uma pergunta· mais
objetiva: 11Ministra, no seu Estado que tem
um Produto Bruto superior ao da Argentina, o nfvel de sonegação ê semelhante ao
do Brasil ou ê muito diferente? É verdade,
Ministra, que se somarmos a sonegação de
impostos em São Paulo, nas áreas municipal,
estadual e federal, o total é um pouco supe_rlor ao OrçamentO-Geral da Reptíblica? 11 E
a Ministra não hesitou um momento. Apenas, não me deu uma resposta em palavras,
mas por mímica ou equivalente. 11 Mais ou
men-Os" - fazendo o gesto com a mão.
Isso demonstra que, se não corrigirmos
essa caracterí:nica _brasileira, que é um subproduto da falta de educação, iremos continuar a enfrentar problemas sociais cada vez
mais graves.

O Sr. Leite Chavca - Concordo com V.
F..x-, e todos aqui que o ouvem com o respeia
to costumeiro estão de acordo com V. Ex8
Tudo indica, estat!Sticas internas e externas
mostram, que nunca houve tamanha concentração de renda no Pa'fs. Então, dois remédios existiriam pani. uina situação dessa&;_ ou
as revoluções socialistas, que já- passaram
da moda, pelo menos neste d~nio, ou isso
que o Presidente Fernando Collor de Melo
está fazendo, isto é, abrindo o Pais à participação do capital mundial, para que as oportunidades nacionais não fiquem na mão de poucas pessoas, que usaram essa c:x:clusividade
e essa proteção para tornarem-se rantasticamente ricas perante uma população marginalizada e pobre, como é a brasileira. Já disse
neste plenário que, q~ando êstivemO$ na
China Comunista representando o Senado,
estivemos no PaláciO do Povo e um chinês,
empresário do setor econOmico, perguntoume: "CómO os srs. querem ttc>-scer no Brasil,
quando o setor do cimento pertence !i dois
grupos apenas?" Então, essa poUtic3 é conveniente. Chegamos ao seguinte descalabro:
alguns empresários até rtdmitem a abertura
e, determinados operários, através de organizações sindicais defendem a concentração;
defendem, então, a r-oteção da empresa nacional. Eles estão tão atrasados no tempo
que não estão vendo a mudança que se operou no mundo. E veja V. Ex 1 esse caso que
está sendo uma espécie de 'contraste entre
Governo e as reali~dCs sindicais. A CUT e
os sindicatos, a partir de São Paulo, duran~
te algum tempo, lutavam para que houvesse
livre entendimento salarial; a tese dei~ era
a liberdade de negoci~ção. O Presidente, também, na sua campanha, lançou essa tese de
liberdade, de livre negociação. Agora são
os patrões e os empregados que querem a
indexação. Isso ocorre não porque haja ·um
interesse honesto, mas por ser este o 'Único
meio de que dispõem determinadas correntes para fazer uma oposição violenta à política do Governo. Concordo com o Presidf:nte

'

O Sr. Leite Chaves - Permite um aparte, mais uma vez, nobre Senador?

O SR JOÃO CALMON- Com prazer,
V. Exa

OUÇO

1
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, O Sr._ Lejte Chaves ,. Falei em tese e
em pal;tvras, sem exemplo, "são tiros sem ba;

I

,

'·

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENÀ.DORES:
.
Alul'zio Bezerra - Aureo MeiJe - Amir
Lando - João Menezes - Oziel Carneiro Edison Lobão - Chagas Rodrigues ..: Hugo
Napoleão - Ney Maranhão - Carlos Lyra Albano Franco- Luiz Viana Neto- Gerson
Camata - Hydekel Freitas - Jamil Haddad
- Maurfcio Cortêa-- Severo Gomes - Me ira Filho - Jorge Bomhausen.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" 488, DE 1990
Fxcelehtfssimo Senhor Presiderite do Senado Federal,
Nos termos do Art. 216 do Regimento Inter~o do Senado Federal, combinado com o-
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ArL 50, parágrafo 2° da Constituição Federal, venho pedir a V. Ex" que sejam solicitadas a Sua Excelencia o Senhor Ministro da
Sa6de, Dr. Alceni Guerra, as séguintes infor-

mações:
I. natureza.J)a&açóes de assistência odontológica e de sa1ide bucal no setor público,
prestadas à população, no ano de 1990, conforme os princípios de universalização, participação da oomunidade, descentralização, hierarquização e integração institucional;
IL tnidice de cobertura da população-al-

vo, com ênfase à fabca etária de seis a doze
anos, conforme diretrlzes e metas prioritárias, definidas na Política Nacional de Saúde Bucal;
III. discriminação, por subprogramas ou
rubricas. da utilização dos recursos orçamentários destinados à Divisão Nacional de Saúde Buca~ de acordo com as metas definidas
no orçamento do Ministério da Saúde;
IV. sistemáticas adotadas, relativamente
às prioridades epidemiológicas, no que concerne as ações preventivas, educativas e curativas, na área de sallde bucal;
V. se a Política Nacional de Sallde Bucal,
definida com base no Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal, implementada a
partir de 1989, teve continuidade no ano de
1990, sendo ainda a base das ações previstas
até o ano de 1994.

Juatificaçfio
O levantamento epidemiológico em saúde bucal, realizado em 1986, pela primeira
vez, em todo o Pais, constatou uma realidade, previsível, de alt1ssimos ihdice$ de prevalência de doenças bucais, na quase totalidade
da população brasileira.
O quadro epidemiológico nacional era
preocupante e evidenciava a ~essidade de
redirecionamento das ações ~ontológicas
em salíde póblica.
Durante décadas, a ausência de uma polftica nacional para o setor fez com que a população brasileira tiVC$SC um acesso limitado aos serviços disponíveis, pois as ações desenvolvidas pelas instituições que atuam na
área careciam de integração, gerando a redução do potencial produtivos, em fase da atomização dos esforços.
Mas não foi só a ausência de planos de
abrangência nacional que contribuiu para a
seriedade do quadro epidemiológico brasilei_.
ro em salide bucal, as questões conjunturais
-crise econOmica, desajustes sociais, carências de recursos, entre outros - somadas às
questões estruturais- falta de seiViços odontológicos públicos, dificuldade de integração
nas ações, ausência de dados tidedignos sobre as regiões brasileiras, carência de recursos humanos e:spcchdiz3dos, [alta de integração dos sctorc~ hltude e educação. ele. -também geraram este triste quadro.
Foi com base nesse estudo de abrangência nacional, e em suas constatações, que o
Governo anterior definiu a PoUtica Nacional
de Saó.de Bucal, visando melhorar os ntveis
de salide bucal da população brasileir~ am-

pilando o acesso aos serviços odontológicos
dúoponfveis.
No ano passado, de acordo com a Política NAcional de Saó.cte Bucal, a Divisão Nacional de Saó.de Bucal executou um orçamento
de 17 milhões de cruzados novos, implantando um amplo programa preventivo que, até
o final do e:<ercfcio, beneficiou 10 milhões
de crianças com aplicação tópica de fló.or.
Ainda no ano passado, [oram financiados
313 novos sistemas pó.blicos de abastecimento de água com fluoretação, atendendo 5,3
milhões de pessoas.
Por outro lado, a outra linha de ação preventiva em saóde bucal, a aplicação tópica
de fl(Jor, foi implantada, em 1989, em todas
as unidades. de Federação, alcançando 40%
da população urbana, na [abca etária prioritária, sendo que em 11 estados a cobertura foi
total.
Assim, de vez que o orçamento de 1990
previa a aplicação de recursos. orçamentários
da ordem de 152.325.000,00 cruzeiros (nÍimeros anteriores h recente atualização votada
pelo Congresso Nacional) para a referida divisão seria do interesse dessa Casa, responsável pelo aoompanhamento e avaliação dos
atos do Poder Executivo (art. 49, X, da Constituição Federal) as informações referentes
~ assistência odontológica, em todos os níveis, que vem sendo prestada à população
brasileira.
~ala das Sessões, em 10 de dezembro de
1990. - Senador Carlos Patrocínio.
(À Comissão Diretora)

O Sr. Presidente (Pbmpeu de Sousa)O req-uerimento lido vai ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, comunicação que será li~
da pelo Sr. 1° Secretário.
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O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - A Presidência recebeu a Mensagem
n° 10 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repáblica, nos termos do artigo
52, inciso V, da Constituição, solicita autorizaçao para que a União possa contratar operação de crédito cctemo no valor de (JS$
.300.000.000.00 (trezentos milhões de dólares
americanos), junto ao Banco Internacional
de Reconstru_ção e Desenvolvimento - Banoo Mundial, para os fins que especifica.
A matéria será dC$pachada à Comissão
de Assuntos Económicos.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Esgotado o tempo destinado ao Expediente,
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
OFÍCIO N° S/55, DE 1990
(Em regime de urgência, nos
termos do arL 336, c,
do Regimento Interno)
O!Tcío n° S/55 de 1990 (n° 515/9(),
na origem), relativo a proposta para
que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir
8.982516.993 (oito bilhões, novecentos e oitenta e dois' milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e três) Letras Financeiras do
Tesouro daquele estado (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos EconOmicos).
A Presidência determina a retirada da
pauta do Oficio S/55, de 1990, nos termos
do art. 175, alfnea e, do Regimento Interno.

É lida a seguinte:
Em 5 de dezembro de 199{)
Senhor Presidente.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País a partir
de 10 a 18 do corrente, para, devidamente
autorizado pelo Senado, na forma do art.
32, 111, § 3°, do Regimento Interno e 55, III,
da Constituição, participar de delegação do
Congresso Nacional.
Atenciosamente saudações.- Mario Maia.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - a comunicação Uda vai à publicação.
(Pausa.)
I .
~

Presidência recebeu a Mensagem n°
221, de 1990 n° 878/90, na origem), de 7 do
córrente, pela qual o Senhor Presidente da
Rep(Jblica, nos termos do art. 5~ inciso V,
da , ~nstit~ição, solicita autorização para
que a União possa contratar operação de
crédito externo no valor deUS$ 150,000,000.00
(cento e tinqüenta milhões de dólares americanos) junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial, para os fins que especifica.
A matéria será despachada ~ Comissão
de Assuntos Económicos.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

sa) -Item 2:
Discurssão, em turno único, do
Projeto de Lei do Senado n° 256, de
1989 :- Complementar, de iniciativa
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a declaração de nulidiidt" do& atolJ
que tenham por obj..:lo a ocupaçãu.
o domfnio e a posse das terras indJgcnas, ou a exploração das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n° "359, de 1990,
da Comissão
de Constituiçfio, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que oferece.
Discussão do projeto, em turno Ílnico.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em obediência ao disposto no art. 168
do Regimento Interno, não se realizará votação de proposição nas sessões de segundas
e sextas-feiras.
Assim sendo, a matéria pennanecerá em
Ordem do Dia até amanhã,. quando deverá
ser votada.
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O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Item 3:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do DF n° 32, de 1990, de
iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que remite crédito do Imposto Predial e Território Urbano, no
Distrito Federal, relativo a imóvel de
propriedade de componente da Força Expedicionária Brasileira, e dá outras providências, tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob
n° 370, da Comissão
- do Distrito FederaL

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão e em obediência
ao disposto no art. 168 do Regimento Interno, que estabelece que não haverá votação
de proposição nas sessões do Senado de segundas e sextas--feiras, a matéria permanecerá em Ordem do Dia, em fase de votação,
até a sessão seguinte, quando poderá ser processada.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Item 4:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do DF n° 56, de 1990, de
iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que altera a composição do
Conselho de Transporte Público Coletive do Distrito Federal, tendo

PARECER FAVORÁVEL, oob
n° 371, de 1990, da Comissão

do Distrito FederaL
Discussão do projeto, em turno 6nico.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discusSão e em obediênCia
ao disposto no art. 16& do Regimento Interno, que estabelece que não haverá votação
de proposição nas sessões do Senado de segundas e sextas-feiras, a matéria pennanecerá em Ordem do Dia, em fase de votação,
ate a sessão seguinte, quando poderá ser processada.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Item S:

MA-Í-ÉRIA A SER
DECLÍ\RADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n° 369,
de 1989, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre os serviços notariais e de registro.
Nos tennos do art. 334, alfnea "a" do Regimento Interno e conforme Parecer nu 334,
de 19<JO, da Comissão de Constituição, Ju;')tiça· c Cidadania, a í'rcsidl!-m.1a dt.'i:.:lard prejudicado o Projeto de l.ci Uo Senado n.., 369,
de 1989.

A matéria vai ao arquivo.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador. ) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, domingo pela manhã, ao ler o Cor·
reio BrazUieose, depareiMme com um artigo do jornalista Rubens dos Santos Dias cujo título é: "Seguro e Meio Ambiente." esse
artigo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diz
·respeito a um projeto nosso que se encontra
tramitando na CaSa.
Sr. Pre3idente, esse projeto, que diz respeito ao meio ambiente, é decorrência de
dois fatos que marcaram, de certa forma, a
minha maneira de ser. A primeira delas é
que, tendÓ nascido numa cidade do interior
de Sergipe, vivi em uam terra cercada de árvores frondosas, uma floresta razoável, um
rio piscoso, de águas límpidas, e cercada de
sítios de árvores frutíferas.
Twe uma infâõCia Que os meus filhos não
tiveram: colhi as flores., as frutas nas árvores,
banhei-me em rios transparentes pesquei
em rios piscosoS. Eis que nem beri:t chego h
puberdade, o que vejo? Que aquele meio ambiente da cidade tão gostosa em que vivi, a
cidade de Laranjeiras, em Sergipe, começa
a se degradar com a implantação de uma indt1stria açucareira que começOu a poluir ·os
rios, esterilizou o velho Cotinguiba, e o transformou em grande esgoto que atravessa a
minha cidade.
-Recordo-me bem que era famosa em La~
. ranjeiras a sua· colónia de pescadores. Dizse até que, no início· do sêculo, essa colónia
quis fazer uma revolução, que ficou conhecida como a Revolução dos Pescadores de laranjeiras, reivindicando, talvez, direitos sociais que somente agora, no findar do século, eles conseguiram
E assim, Sr. Presidente, fui vendo o meio
-ambiente se degradando em minha cidade e
no meu estado.
_Já.Deputado Federal, visito Sergipe, acompanhando o eminente Presidente José Sarney. Foi a primeira vez que sobrevoei o território do meu estado de helicóptero. Para
meu pesar, vim a ter a certeza daquilo de
que já suspeitava, ao lançar o meu olhar sobre o horizonte: estava vivendo em um estado em que a Mata Atlântica tinha desaparecido, que era um estado ''careca", com algumas áreas do litoral plantãdas, ocupadas pela
monocultura do açúcar, outras tantas, em algumas man_~has no Sul do estado, com a plantação de citros.
E os rios do meu estado, imitando, de
certa forma o Cotinguiba, estavam todos
eles, como o Japaratuba, como uma parte
do Sergipe, transformados em esgotos, estéreis, impedindo que aquelas populações ribeirinhas pudessem ali colher o seu alimenI.Q, tão 3bund~nte até tão bem pouco tempo
atrás.
--- -- ---
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Em 1988", vim- para esta CaSa, Do quinto
maridato, como Senador da Repl1blíca - quatro de Deputado e este de Senador -, como
Senador Constituinte. Senti que era chegada a hora de se fazer alguma coisa pelo meio
ambiente. Realmente isto ocorreu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando todos que
aqui estamos conseguimos imcluii rio capitulo da Ordem Social, no seu Capítulo VI, um
artigo com seis parágrafos e sete itens, tratando, (mica e exclusivamente, sobre o meio
ambiente.
Então, conseguimos trazer panl a I ..ei
Maior as noss.as prcocupa'"'(>C!> com o que vinha ocorrendo com o nosso Brasil.
Posteriormente, Sr. Presidente, verifiquei
que isso não havia sido regulamentado, que
precisávamos criar condições para que essas
coisas I~m cumpridas.
'Todos têm direito ao meio aoibiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial h sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder pl1blico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações."

E ·o que: encontcimos, Sr. -PreS.identci:1No meu estado, de uma maneira especial,
vem a ind(lstria do cimento, que se recusou,
por longo tempo, a usar filtros para impedir
a poluição, quando começou a usáMios, só
os usava durante o dia, porque, durante a
noite, não se_ percebia a nuvem: de poeira
que invadia toda a cidade. E Aracaju teve
praticamente um dos seus bairros piiltado
de branco por uma fábrica de gessai e a minha cidade hoje, a cidade de Laranjeiras,
que- tem o seu rio poluído, que tem a sua
mata devastada, tem também a poluição do
ar causados por duas fábricas de cimento,
que jogam uma poeira incrível, fininha, aquele talco do carbonato moído sobre a cidade,
o que tem provocado doenças pulmonares,
alérgicas e possiVelmente teremos, mais à frente, doenças pulmonares crOnicas, tipo bronquite asmática ou degenerações bronquiolares graves, pela presença de corpos -estraM
nhos nos brônquios e no.§-_ bronquíolos daqueles que respiram o ar. E o que vem ocorrendo, Sr. Presidente? Alguns procuraram adaptar-se, <futros implantam pequenas empresas,
e não podem, depois., alegando que esSas
presas são de pequena monta, corrigir as distorções provocadas no meio ambiente.
Ora, com essa preocupação, em agosto
deste ano trouxemos a esta: -casa- mn proje:..
to de lei que instiui o seguro especial obrigatório por danos causados ao meio ambiente.
Eu justificava o projeto assim:

em-

Juatificaçlo
Por força do art. 225, caput, da
Constituição da República, "todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualida- de de vida, impondo-se ao Poder P6- blico e à coletividade e dever de defen- _
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dê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações" (sem grifos no original}
Prevê, ainda, a Lei maior, que «as
condutas e atividades consideradas lesívas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas,
a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados" (art. 225, §
~ -( sem grifos nó original).
Em decorrência mesmo do acelerado desenvolvimento industrial do Pa~ ocorrem, a todo instante, acidentes.
com o transporte e a utilização de substâncias tálcicas, inflamáveis, corrosivas
e, até, nucleares, que acarretam a poluição de mares, lagos e rios, a destruição de florestas, a matança de animais e a degradação da qualidade do
ar. Outros danos são causados pelo
uso indiscriminado de substâncias nocivas na garimpagem e na e<ti-ação
de minérios do subsolo".
Temos, também, aprovado no Senad_o,

um projeto de lei que proíbe o uso de mercúrio no garimpo, cuja tramitação tem sido ectremamente lenta e não sei hoje qual é r_ealmente o seu destino. Quando todo o m1.1ndo
concorda que se dev~ banir o mercürio dos
garimpos, o projeto aprovado nesta Casa continua a passo de:: cágado, e não sei se o teremos um dia sancionado. _
Apesar da' norma constitucional
que obriga o causador do dano ao
meio ambiente a repará-los, essa reparação é dificultada, por vezes, pela fal'ta de recursos econOmico-financeiros
ao infrator. Assim, a instituição de
um seguro especia~ a ser contratado
por todo aquele cuja atividade representa risco potencial de dano ao meio
ambiente, ê a fórmula capaz de solucionar o problema.
Sr. Presidente, estávamos no sossego de
nossa casa, acreditando que tambêm esse projeto teria a sua tramitação morosa, quando
vimos, no Correio Brazilicnse, um artigo.
É a imprensa que pede a urgência para o
nosso projeto.
Lerei esse artigo que, de certa forma, atende aquilo que sonhei, o apoio não somente
desta Casa, mas tambêm o do püblico para
um projeto de lei de nossa autoria:

SEGURO E MEIO AMBIENTE
Rubens dos Santos Dias
A crise ecológica é fruto contradi.
tório da civilização industrial; uma civilização que se propôs a elevar no
plano econômico a qualidade da vida
humana, mas que embutiu, em oposição a esse objetivo, poderosa carga
de agentes de degradaçlo da natureza.
A poluição ambi~ntal foi, sem düvida, inconsciente, durante boa parte
do PI 1cesso de industrilização. Mas

viria depois a tornar-se conhecida.. B:.
a partir da(, a ciência e a tecnologia
foram por igual capazes de criar métodos e equipamentos de preservação
do meio ambiente.
D<."SCob~rtas as causas c criados
os mejos de removê-las, o próximo
pasSo foi de ordem jurídica. E.stendeuse à poluição o conceito de ato ilícito, sujeitando-se o autor da agressão
ecológíca ao instituto da respOnSabilidade civil."

Há, alguns anos, Sr. 'Presidente,
Srs. SC:nadores, já existia, comü

eci~

te atualmente, no Japão, o Direito
Ambiental, direito que só agora está
sendo cogitado ser incluído no currfculo das nossas faculdades.
Ficou ele obrigado, dessa maneira, a reparar os danos resultantes da
agressãocOri!etida. MaS dessa equação·
jurfdica do problema emergiria uma
-questão económica: nem sempre oresponsável pela poluição ambiental teria
os recursos correspondentes à sua
obrigação de reparar os danos havidos. E asSim, mais um elo foi introdu·
zido nessa cadeia, criando-se o segu·
rode responsabilidade ciVil para o autor do dano ecológico.
Alvo de crítica internacional em
relação à Amazônia, o Brasil vem ·no
entanto dando tratamento sério e adequado à questão ecológica. A ConstiM
tuição atual resetva todo um capítulo
ao meio ambiente, chegando inclusive a proclamar, como nonna program.átic3--(3rL 225) que Q me10 ambienM
te ecologicamente equilibrado ê bem
de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se
-ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E
também foi alçada à categoria de prin·
cfpio constitucional a obrigação de reparar os danos causados, imposta aos
responsáveis por condutas e atividades l~ivas ao meio ambiente.
O governo Collor que vein encarando com determinação e descortino a questão ecológica, -deu eloqüenle prova disso com a criação de uma
Secretaria do Meio Ambiente, exalamente quando implantava uma polítiM
ca de ~nxugamenro da máquina administrativa do Estado, a começar pela
drástica redução do número de pastas
ministeriais.
Nenhum piograma de recuperação
e de preservação do meio ambiente
- ---pode ambicionar resultados imediatos.
Planos, nessa matêria, serão sempre
de longo prazo. Mas, como ensina e
reconhece o provérbio chine:&, "nenhuma caminhada se reali1.a sem que se
dê o primeiro passo• O Brasil já deu
vários e importantes passos em sua
política ecoJógica, tanto assim que es-
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tá em condições de sediar, ero 1992,
a Conferência das Nações Unidas soM
bre Meio Ambiente e DesenvolvimentO. Até lá, mais um ·passo certamente
dará, aprovando projeto de lei que o
senador Prancisco Rolemberg apresentoU 3o Congi-esSo Nacional, em agosto ültimo, instituindo a obrigatoriedade do seguro por danos ao meio ambiente.
•
_
__ _
Por que deve o Estado conceder
autorização ou licença para o exercício de atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, sem a exigência
de que sejam dotadas de equipamenM
tos e processos antipoluentes? Ou de·
ve ela ser completada com a garantia
de que, em caso de dano eventual, haverão recursos· para as reparações. neccs.'>ári:ls c at6 indispcn..,.ávcis?
F~a~ :.âo a~ I.J,U\.'Sl~,~,·;) bá_sica_s do
referido projl..'t<' tlc lei t.~ análtsc c
debate. O P;.!ls enc;ontrarâ _as respostas certas e tempestivas.
Rubens dos Santos Dias é presidente da Fenaseg".

Sr. Presidente, esse artigo, "Seguro e
Meio Anibiente", me fe7. vir, esta tarde, ocupar a tribuna do Senado.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Com a palavra o·n1>bre Senador Jamil
Haddad.
O SR JAMIL HADDAD (PSB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores, é extremamente preocupante a situação do funcionalismo- civil e
militar em nosso País. Aproxima-se o 'mês
de janeiro;- Os veículos de comunicação publicam que aumento do funcionalismo póbliM
coeivil e militar será~ aprOKimadamente 40%.
Não quero nem acreditar na notícia. Os
militares encontram-se em uma situação ex:M
tremamente defasada, como também os funM
cionários civis. Os militares têm-se reunido
no seu_ clube, o aube Mililar, para reMndicar a reposição das perdas salariais brutais
que vêm ocorrendo, desde o Governo passa~
do, e que se aceleraram a partir do arrocho
salarial do Plano Collor.
Já se fala, Sr. PreSidente - e ·eu, infelizmente, sou obrigado a acreditar - no mês
de janeiro "negro". O que estamos vendo,
Sr. Presidente, é que a classe trabalhadora,
a classe média, o funcionalismo civi~ militar,
enfim, todos os segmentos excluídos daquela categoria dos mais ricos, acham-se em situação bastante difícil. Médico que sou, se
não estivesse aqui cumprindo mandato parla·
mentar, estaria, como funcionário público
civil, recebendo o vencimento de médico e
podendO exercer a profissão no ConSultório,
fazendo cirurgias nos hospitais, aumentando o meu poder aquisitivo.
Mas isso, Sr. Presidente, não ocorre com
os militares! Estes naOa mais podem fazer
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do que ecercer as suas funções dentro da caserna, dentro de gabinetes, ou as atividades
militares propriamence ditas.
Ontem, estive numa reunião com alguns
militares amigos que me diziam o seguinte:
"Senador, nós não agüentamos mais a pressão familiar". E isso porque as suas esposas

O Sr. Jutaby Magalhlcs - Senador Jsmil Haddad, V. &• traz a este plenário,

çJ:o do muito que estio perdendo com esse
arrooho salarial.
Os funcionários pCíblicos e civis dependem
exclusivamente da vontade do Presidente da
Repóblica. E a equipe do Governo é totalmente insensível verificar os nCímeros, pois
são ntírnCros oficiais. Se pensásseamos ape!Ja,&_em termos do pe.rfodo do GoVerno Coilar, a defasagem, o prejuízo do funcionalismo pCíblico seria de 51% do salário; mas se
pensarmos na data base de 1° de janeiro de janeiro a janeiro, o valor real do salário
não atingirá 25% do que V31ia em janeiro
deste quando chegarmos ao próximo mês.
Essa insensibilidade chega ao cúmulo e vem,
então, a notícia: vamos dar um abono aos
que recebem menos. Todos nós queremos
que esse abono saia. Agora, ê preciso acabar
com essa mania de dizer que quem recebe
mais de 11 mil cruzeiros recebe demais, porque só consideram que recebe pouco quem
recebe até 11 mil cruzeiros! Assim, a classe
média, - e é preciso que se defenda sempre
a classe média -, está sendo diariamente prejudicada por este Governo, como já o foi
em governos anteriores. É preciso que alguém defenda os interesses da classe méqia,
que está tendo prejulZos diários nos seus salários reais, e nela estão incluídos os militares, que taiDbêm têm o direito de reivindicar.
Quando vão aos supermercados as esposas
do& militares. verificam que os soldos não
são suficientes para pagar as compras que
faziam semanal ou mensalmente. E preciso
dar um basta a isso, é preciso haver compreensão de que não se pode mais enfrentar
uma situação dessas calado; temos que falar,
temos que reclamar e temos que enfrentar
essã-&ituação como, por ex.emplo, o problema do funcionalismo do Senado e da Câmara. Chegou a hora. E se o Governo não quer
tomar as providências para os funcionários
públicos, nós as tomaremos! Isonomia não
significa que todos tem que ser arrochados,
não! Vamos, então, enfrentar a situação de
perto, porque o programa económico do Governo não pode ser tão frágil que acabe com
ele, qualquer atitude que se tome; ou, então,
é um castelo de cartas, que, facilmente, se
se tirar uma carta, será derrubado! V. &a
tem razão, mais uma vez, de chamar a atenção do Governo para isso. Vamos ver em janeiro, na data- base, o que vão fazer; vamos
ver, hoje, qual a proposta que vão levar para a mesa do Pacto Social. As cartas dos outros já foram mostradas. Agora, está na hora de o Governo mostrar suas próprias cartas, e depois, vamos continuar discutindo essa_JUestão, para encontrarmos uma solução.

mais uma vez, essa questão que vem atormentando a Nação brasileira e, muit.o especialmente, o segmento social dos funcionários
pCíblicos, que dependem, exclusivamente, da
wntade imperial do Senhor Presidente. da
República e de sua equipe econOmica, para
terem ou não o seu reajuste salarial, porque
não podemos ter a iniciativa c nem os empresários, como estão fazendo com os trabalhadores, de fazer certos ·reajustes. denfro de
entendimentos que permitam uma recupera-

O SR JAMIL HADDAD- Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex11 é um dos senadores. que têm lutado quase diariamente nesta Casa, contra o Plano Collor, em razão
dos aspectos extremamente nefastos que tem
causado à pOpulação brasileira.
Recordo-me de uma frase do General
Diogo Figueiredo, que concorreu com o General Cerqueira para a p~idência do Clube Militar. A fras.c cunhada pur aquele gene-

reclamam diariamente que o dinheiro não
dá mais para fazer a· feirã, não dá mais para
fazer as compras nos supermercados.
Outro dia, fiz-- e reítero- O convite para que o Líder do Governo, Senador Ney

Maranhão, leve o Presidente da Repfíblica
ao CartefOur, a fim- de que Sua Excelência

compre agora os produtos da cesta b.1síca.
Naquele momento de euforia do Plano Collor, Sua Excelência se vangloriava de que
os preços estavam equilibrados e que havia
o lucro da classe trabalhadora, porque os
preços dos gêneros alimentícios estavam baixos; em razão disso, a perda salarial não causava conseqüências sérias e graves para a famfiia da classe trabalhadora e da classe média, enfim, da população brasileira.
No entanto, a última estatfstica quanto
ao valor da cesta básica é que aumentou
em 100%. O que se diz é que o salário mínimo é suficiente apenas para a compra da cesta básica! Como vai, eiúã.o, vrver a população
mais sOfrida e mais carente?
Sr. Presidente, a flXação da equipe econOmica do Governo de levar a inflaç§.o a zero
- aliás, já passou o prazo, porque eles diSSeram que em 3 meses a in[Jação estaria zero
- está fazendo com que enfrentemos, hoje,
a maior recessão já -havida neste País. Não
há düvida de que, no Governo Sarney, a inflação era galopante e não se poderia admitir continuar aquela ciranda financeira, que
voltou a existir.
Mas, Sr. Presidente, não havia recessão,
porque, num determinado momento, tocavase no gatilho e havia aquela falsa sensação
de que se tinha recuperado o poder aquisitivo; a população consumia, mesmo perdendo,
mas conseguia sobreviver apesar da extrema dificuldade._
Hoje, a população não consome, o c-omércio não vende, a indústria não fabrica trabalhadores são demitidos_ aumenta a crise social e esse fato não é levado em consideração!
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me
V. Exa. um aparte, nobre Senador?

O SR. JAMIL HADDAD - Com grande satisfação, ouço- V.

Ex~~,

ral di;da que a Hú[tima reun1ão do Club~ Militar parecia uam reunião da Clfi' fardada".
Isso, Sr. Presidente, expressa a realidade:
os militares tem direito de reclamar, sim, por
que não? Mas, dizem, eles seriam obrigados
a não reclamar, porque existe o Regimento
Disciplinar do Exército, ou das Forças Armadas. Qüer dizer: são obrigados a manter a
situação de vida sem reclamar.
E o pior, Sr. Presidente, é que o atual
Governo proçura jogar a responsabilidade
em cima do Poder I .cgislativo e do Poder Judiciário. O Governo arrocha os saláriO$ e diz:
"isonomia não pode ser, porque o Poder Legislativo e o Poder Judiciário sãõ os marajás;
por isso, não podemos fazer com que vocês
tenham um aumento de salários que corresponda às suas necessidades, de acordo com
a i~nomía colocada dentro da Constituição".
E preciso que fique bem claro, Sr. Presidente, porque agora é o momento. Poderia
ter ressentimentos da classe militar. Fui preso, fui cassado nos meus direitos. Por que?
-Porque queriam a manutençãO -de um regime democrático. Mas esta é a hora de apagarmos o qu;!dro, ~as sociedades civil e militar devem unir--se para evitar a crise social
que avança- neste País, inclusive, apelando
para o sentimento nacionalista dos militares,
quando se pretende entregar a Petrobrás.
aos grupos internacionais. As grandes empi"esas estatais, que construfram a riqueza deste País, com o suor, sangUe e lágrimas do seu
povo, não podem ser entregues de mão beijada ao capítal internaciona~ desnacionalizando-se, cada vez mais, a nossa economia, e
deixando a população mais carente cada vez
mais necessitada.

O Sr. Maurício Corrêa - Pennitc-me V.
Ex11 um aparte?

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V.
E,x8 com toda satisfação, nobre Senador Mau-

r1cio correa.

O Sr. Maurfcio Correa- Nobre Senador,
temos visto na prática viva do dia-a-dia, o
aumento e(agerado dos preços, inclusive dos
bens indispensáveis à manutenção da famllia.
E um fato curioso: ultimamente, o Presidente da RepCíblica tem feito um desfile, exibindo as suas camisas como que a proclamar subliminarmente alguma mensagem que quer
produzir. A baleia já foi objeto de camisa
utilizada pelo Presidente, assim como criança e tádco; e nesse final de semana, os jornais mostram uma outra camisa do Presidente da República en:Í que Sua Excelência o::ibe uma frase latina: ad auguata per angusta, que no bom vernáculo q1:1er dizer: a glória por vias- tprtuosas. Evidentemente que
haverá, por parte da imprensa, tradução daquilo que quis dizer o Presidente da Repóblica, como já houve até agora O que sucede é o seguinte: não é possível que a situação degradante do trabalhador, do funcionário pCíblico, continue a ser submetida a esse
crivo de arrocho, diria até de desumanidade.
Porque, note bem, o petróleo está subindo,
a gasolina subiu anteontem, as tarifas do ser-
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viço píiblico tem subido; mas os salários continuam congelados. Quanto ao pacto socia~
como é que pode haver um pacto socíal se
a pretensão do Presidente, ou do grupo económico se situa na vertente em que o trabalhador tem que ser o essencialmente sacrificado? Não é possfvell Por isso não se consolida um pacto capa:z de atenuar toda essa dramaticldade da vida econOmica brasileira, porque sempre se procura lançar sobre o trabalhador todo o peso, toda a responsabilidade
do sacriffcio. Não é justo! E quando V, Exa
faz referência aos militares., tem toda a razão.
Inclusive no Rio de Janeiro utilizou-se até
o sistema de as mulheres dos militares fala-

rem por eles, tendo em vista o Regimento
Militar que os proíbe. Tivemos outro dia notícia, não sei se procede, do constrangimento do Presidente da República em comparecer h solenidade da Intentona Comunista,
no final de ano, em novembro, porque maniw
!estações estavam sendo programadas para
aquele dia. Na verdade, é a ânsia do povo;
é o sofrimento que está exteriorizando exalamente esse quadro de preocupação que cada famflia vive. E as ForÇas Armadas, através da sua composição majoritária, que é
de classe média, sofre as conseqüências desse plano nefasto que estamos vivendo. Ainda agora o Deputado César Maia levantou
uma situação curiosa, que é ecatamente a
devolução daquilo que o poupador tem direito a receber quando se iniciar o vencimento da apreensão que foi Ieita. E salienta ele
que o Orçamento da União não consagra essa reposição, senão os juros. Procura-se entio uma forma, ao invés de pagar, de restituir aquilo que foi retirado do poupador, e
seria entregue apenas uma recompensa de
juros. Não sei até onde poderemos viver num
clima de pacificação. Já vimos recentemenw
te o exemplo da Argentina, em que os quartéis se levantaram, também em decorr!ncia
do baixo valor dos soldos. Aqui no Brasil, o
fenômeno se repete, porque o que acontece
na Argentina acontece aqui. Portanto, Senador Jamil Haddad, quero dizer que V. Exa
traduz nesse momento, sem d6vida, uma preocupação nacionaL Não sei como ultrapassaremos este final de ano se até a data do encerramento dos trabalhos do Congresso nossas atividades se encerram_ na próx:ima
sexta-feira- não se encontrar um denominadare Comum capaz de conjurar essa crise, isto é, pcl<) meno~ permitir yu~ o trabalhadur,
que o ~uncionário público receba exata_mep.te aquilo que a inflação está consumindo,
que equipare o que a inflação está tirando
com o que ele precisa ter para ·comprar os
gêneros de primeira necessidade, enfim, o indispensável para sua vida.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador Ma~rfcio Corrêa, o Presidente da República não discutiu o seu plano com ninguém;
editou-o, com dispositivos. flagrantemente inw
constitudonai~ enXugou o dinheiro de toda
a população. É claro que, hoje, só o dinheiro da classe média e da classe trabalhadora
está retido, porque os empresários consegui-

ram, por vias travessa!t, retirar o seu dinheiro. O interessante é que, quando esses projetas messiânicos começam a falhar, chatna-se
a sociedade para o pacto, para tentar dividir
o fracasso. Aí, eles querem socializar o fracassado plano. Mas falam do pacto da seguinte maneira: "queremos que todos os segmentos sentem-se l:!. mesa para discutír, mas não
admitimos isso, aquilo, aquilo, aquilo11 ••• Não
querem pacto algum, esta é a realidade.
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do Regime Jurfdico O nico é uma vergonha,
e o Senador Ney Maranhão - é" lima pena
que S. Ex" não esteja aqui - inclusive foi
quem coletou as assinaturas para a votação
da urgência, aliás, urgência-urgentrssima; e
votamos. Quer dizer, está-se repetindO aquV
lo que aconteceu como cqsteio da previdência: a mesoia coisa.
·
-

O SR. JAMIL HADDAD -Justamente
a mesma coisa.
TodOs os dias, ao abrir os jornais. vemos
notfcias _a respeito do assunto. No jornal O
O Sr. Jutahy Magalhães - Pennite-me
Globo, de ontem, vimos a seguinte manche- V. &• um aparte?
te: "Collor af1rma que política antiinOa~o
O SR.JAMILHADDAD- Ouço o aparnAo mudará".
te do nobre Senador Jutahy Magalhães.
Que pacto é esSe? É pacto um lado da
mesa dizer: "Vocés aceitam tudo ou não há
O Sr. Jutahy Magalhães -Não estamos
pacto?"
bancando os palhaço~. fl.stamos cumprindo
Não quero sequer discutir o projeto apre- nossa obrigação; quem está bancando o pawsentado pelo Presidente da Confederação lhaço são os líderes que estão afinnando coiNacional da lndOstria, nosso colega Albano sas que não poderiam afirmar, assumindo
Franco.
compromissos que não poderiam assumir.
A verdade é que o Governo Federal vivia
Clízendo que deveria haver um acordo entre
O SR. JAMIL HADDAD - M•• c.•tão
empresários e trabalhadores, que ele (Goverfazcndo-nm> de palh~çu~
no) ficava de fora. A partir do momento em
O Sr. JutahyMagalhiea- Já tive oportuque se apresenta um projeto de trabalhadonidade de incitar os líderes a cobrar do Seres c empresários, o Governo <fu; que esse
nhor Presidente da República o direito de
projeto não pOde ser cumprido. Diz ainda
falarem como líder~ porque fazem os acorque haverá: boje uma reunião e nela será didos aqui e estes são desfeitos no Palácio do.
lo que 90% desse projeto é inaceitável em
Essa dcelaração da ministra, que
termos de negocia~o por parte do Gover- Planalto.
· V. Ex11 está lendo, isso daf sim é uma palhaçaw
no Federal.
da, porque se o Sr. João Santana_vem para
Que -pacto é esSe?
cá para assumir compromissos em nome do
No caso, Senador Maurício Corrêa, cheGoverrio' e'depols a rrúniStra diz que ele não
garei a um ponto que, se~ vai reforçar, novafalou com ela, isso é uma palhaçada, isso é
mente, o aparte de V. Ex•
uma brincadeira! Estamos em um Pafs que
V. &• se recorda de que, quando votamos aqui, com o aplauso das galerias, o Re- consideramos deva ser sério. ~
gime Jul1dico Único do funcionalismo, inste~
O SR. JAMIL HADDAD -V. Ex' tem
provoquei o Uder Ney Maranhão a se l~n
toda a razão.
tar e dizer que o projeto não seria vetado,
O Sr. Ronaldo Aragão - Senador Jamil
que tinha sido feito com a audiência do Se- Haddad, permite-me V. Ex11 um a pane?
cretário da Administração, João Santana. E
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V.
hoje, lemos nos jornais que o ministro disse:
11
&•, nobre Senador Ronaldo Aragão.
-Não, o compromisso foi do João Santana, mas ele não nos ouviu, e como tal o proO Sr. Ronaldo Aragão -Estou aqui ou._
jeto será vetado".
vindo, com muita atenção, o pronunciamenIsso é brincadeira! É brincadeira! Esta- to de V. Ex11 assim como os apartes ao seu
mos aqui l'azendo o papel de verdadeiros pa- _ substancioso discurso d,ll tarde de hoje. Eu
lhaços; -i! uma ópera bufa.
aqui me valho da frase dita pelo nosso atual
Asseguram: 11- Podem deixar. Votem As- Presidente da Mesa que "o que Governo diz
seguramos. Não será vetado, porque a pala- não se escreve, e o que escreve ~ão se diz".
vra do líder é palavra de rei e palavra de rei
Na votação do Regime Jurkiico Unico hounão volta atrás11• E o veto vem imediatamente. ve um acordo. As lideranças do GoVerno,
nesta Casa, assumiram o compromisso de
O Sr. Mauricio Corrêa ~ Permite-me V.
que o Senhor Presidente da República não
&• um aparte?
aporia veto ao projeto. E, hoje, são estampaO SR.JAMILHADDAD -Ouço o apar- das notfcias nos jornais dizendo que Sua Exte do nobre Senador Mauricio Corrêa.
celência, o Presidente da República, vai veO Sr. Mauricio Corrê& - É exatamente tar tais e tais artigos. É preciso saber quem
fala pelo Governo ou, então, as lideranças
o qüe- Sua Excelência quer dizer na camisa
aqui não estão realmente autorizadas pelo
dele: ad auguata per angusta.
Governo a fal::t.r em seu nome. É preciso O SR. JAMIL HADDAD - V. &• tra- e aqui não quero dar conselho a ninguém duziu corretamente.
que se refonnule o que está sendo dito peO Sr. Mauri:io Corr!a - O que quer di- lo Governo quanto ao problema de acordo.
zer? Quer chegar à glória pisando exatamen- F.ssa declaração, tanto a do Correio Braziliense de hoje, quanto a do outro jornal que V.
tc cm cima do povo. brasileiro. A questão
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E'x" leu, parece-me grave, porque se isso ocorrer as lideranças do Governo estarão totalmente desacreditadas para fazer qualquer
acordo nesta Casá. Nobre Senador Jamil
Haddad, não queria estender-me, mas no início do Governo, no dia da posse, fomos convidados como representante do PMDB para
que ouvfssemos de Sua Excelência _o Senhor
Presidente da República, o seu plano; ficamos entusiasmados com a promessa de que
dentro de cem dias teríamos uma inflação
zero ou-perto de zero, e o que estamos constatando é uma inflação de 20%, receSsão e
desemprego. E o Governo e sua equipe económica- insistem que querem baixar a inflação a qualquer custo, até ao caos social para o qual esta Nação está caminhando. Nobre Senador Jamil Haddad, parece-me que
o Governo perde o crédito, tanto nas suas
negociações aqui no Senado como quando
diz para o péblico, através da imprensa, jornais e televisão, e repito o que disse o_ nobre
Senador Pompeu de Sousa, que hoje preside a sessão: "O que o Governo diz não se
escreve e o que escreve não se diz".

O SR.JAMILHADDAD -Nobre Senador Ronaldo Aragão, veja V. ExM um tópico
da coluna da jornalista Tereza Cruvínel, publicado em O Globo de ontem, que passo a
ler. Peço a atenção dos Srs. Senadores.
"O SENADO COM COLLOR
Amanhã à noite, às 21h, o Presidente
Collor receberá em seu gabinete os senadores doo cinco partidos que lhe dão sustentação no Senado. Iniciativa do Presidente. Segundo o Uder do Governo em exercício,
Ney Maranh§o (PRN-PE), o Presidente _ficou
muito satisfeito c-om a manutenção de seu
veto ao Plano de Beneffcios da Previd!ncia.
Quero aqui fazer uma parada para dizer
o seguinte: esse plano foi aprovado por unanimidade na amara- e no senado; ã- Câmara cumpriu seu papel, rejeitou, derrubou o
veto e o Senado o manteve ma quarta-feira

passada.
Diz ainda o texto:

Sr. Presidente, o Uder do Governo vem
aqui e diz que a bancada do PMDB está votando com ela.
O Sr. Ronaldo Arag4o- Isto ê responsabilidade do lfder do Governo.
O SR. JAMIL HADDAD - Estou lendo o artigo, estou ité alertandO os companheiros do PMDB, porque isto na linguagem
popular, chama-se entregar; a bancada do
PMDB estA sendo entregue à eccração pó:blica, sem fatos concretos, _pelo líder do Governo, Como estando a colaborar com o Governo para a manutenção de vetos pelo Senado. Isso é extremamente grave.

E vou continuar a leitúra, porque há, inclUsive, uma referência a Fnha pessoa que
muito me honra.
_
"O Sr._ acha que continuará assim
depois que os novos senadores assumirem os seus mandatos?
- Sem d6vida.
- Mesmo com Darcy Ribeiro e
Eduardo Suplicy?"- pergunta Teresa
Cruvinel.
M responde o nosso querido Uder
Ney Maranhão:
Estes vão se ajustar ao clube, mais
do que o Senador Jamil Haddad.11

Encontro-me muito satisfeito, ao terminar o meu mandato do Senador da República, de não ter conseguido entrar nesse clube, porque -não desejei. Não aceitei a carteira_, náQ entrei no clube do Governo nesta
Casa. N.ão aceitei a carteirinha e cumpri o
papel de oposiç§o que me cabe manter nes-=ta Casa, em razão do meu posicionamento
polftico.
E diz mais:

'Talvez Maranhão exagere. Os
dois novos senadores devem dar muito trabalho. Mas Collor está certo
quando corteja o Senado, Casa -que
o·tem poupado de derrotas decididas
pela Câmara. n

Sr. Presidente, sou amigo do 1.1der do
Segundo Maranhão, Collor pretende abrir
Governo, gosto dele, admiro-o_ c_omo pessoa.
conversações também com senadores da OpoMas em que situação fica o Uder, Senador
sição. Vai receber dos aliados uma relação Ney Maranhão, diante desse veto? É só pedos oposicionistas que deve procurar.
gar as notas taquigráficas daquela sessão
Do_ gabinete de Cotlor, os 35 senadores em que S. Ex• encheu o peito e disse que asconvidados vão para a casa do Presidente segurava que o projeto não seria vetado, pordo Congresso, SC:nador Nelson C3fneiro, pa-· que tinha sido feito um acordo com o secrera um jantar de confraternização. Maranhão tário de Administração. -Agora, surge que o
convidará Collor. Desaconselha, e n~o acre- :se_ç;;;re_tári_o da Administração não tinba con.dita que o Governo formará um bloco pai'a - versado com a ministra. Parece que eles fotirar do PMDB a Presidênciã do Senado.
ram procurar o Presidente, mas Sua ExcelênAgora, peço a atenção e V. Efxã para es- cia, naquele dia, estava jogando bolinha de
ta frase, nobres senadores, companheiros se- gude.
nadores do PMDB:
Tenho dito ao Presidente que n.§o vale a
Sr. Presidente, acontec_e que a classe do
pena criar esse tipo de atrito. Temos conse- funcionalismo civil, apesar do arrocho salaguido excelentes resultados com o pessoal rial, saiu daqui satisfeita porque viu, depois
doPMDB.
de um tempo enorme; o projeto ser aprova-
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do, acreditou nesse_ estatuto, acreditou no
Regime Únicoi muitas pessoas. viram a hora
de se aposentar, já numa situação melhor para ir para casa, e abrir frente de trabalho
para a juventude brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda quero, cn paiSant, tocar em dois ass!Jntos: um,
relacionado com a dívida externa.
Está aqui o Senador Mauricio Corrb:
nós votamos, na "CCmissão, o projeto Fernando Henrique Cardoso, com modificação do
Senador Jorge Bornhausen, segundo informações o projeto que tinha sido entregue para
ser debatido com-o negociador da dívida, Jório Dauster. Aprovamos por unanimidade.

O Sr. Rona1do AragAo- Houve acordo?
O SR. JAMIL HADDAD- Apr<!Vamos
por unanimidade quando o nobre Senador
Roberto Campos veio dos gstados Unidos,
onde fora agradecer às bases, a sua eleição,
chegou aqui e conseguiu retirar da Ordem
do Dia o- projeto que estava para ser votado em plenário. E, agora, já se ouve- uma
conversa diferente: para que haja acordo tem
que se pagar Hum bilhão e trezentos mil dólares atrasados, do serviço da dívida, caso
contrário não se pode fechar qualquer acordoj e que o Governo iria propor isso ao Se-nado...
Sr. Presidente, é mais pma brincadeiJil!
Já estamos acabando o ano. Dia 15 de dezembro, encerram-se os trabalhos legislativos
dÔ Senado e o que-~ feito do projeto da dívida externa, que nós apru"\'ttmc.h por--unanimidade? O projeto tbi orientado pelo negociador da dívida que, segundo o nobre Senador
Roberto Campos, não entende nada de dtvida, e embora tivesse trabalhado com ele, é
um analfabeto em matéria de negociação.
Quer dizer, desmoraliza-se o nosso negociador no exterior, ·que recebe essa pecha de
quem negociou três vezes a dívida externa.

O Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V.
Exa um aparte?
O SR.JAMILHADDAD -Ouço o aparte do nobre Senador Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo AragAo - Houve acordo?
Se houve acordo, Senador Jamil Haddad, então, não se cumpre_,!
O Sr. Jutahy MagalMes - Permite-me
V. Exa um aparte?
O SR. JAMILHADDAD -Ouço o a parse do nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhlca - Gostaria de
dar um testemunho de que estava nos Estados Unidos, não agradecendo a ninguém a
minha eleição- primeiro, porque não fui candidato e não tenho base desse tipo nem lá
nem cá. Mas, eu estava lá, quando soube da
aprovação na Comissão de Assuntos Económicos da _proposta do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que foi decoiTente de
uma conversa, como V. &a está afirmando,
do Embaix:ador Jório Dauster com elementos da comissão para dar à equipe que esta-

Dezembro de 1990

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

va negociando a nossa dfvida externa um respaldo político muito forte, para criar os parâmetros passiveis para a negociação. TIVe oportunidade, em conversa com o embaixador
do Brasil e representantes da missão brasileira na ONU, de mostrar o que estava acontecendo. Será um erro deste Governo imaginar que conseguirá do Senado Federal uma
atitude dessa natureza, que sirva apenas de
biombo para o entendimento para, logo de
imediato, solicitar ao Senado da Rep6blica
uma nova recomposição do projeto de resolução, permitindo coisas que não estão introduzidas nesse projeto. O projeto do Senado
Federal foi até aí de entendimento com o
Governo. Se o Goy~o_quiser voltar atrás,
não será tão fácil a aquiescência desta Casa.
Se a idéia do Governo, na realidade, não é
essa, está errando, ao solicitar essa propo$ta do Legislativo. Quero dar, també~ de
passagem, um testemunho de que entre os
seus colegas, o Embaixador Jório Dauster
merece o maior respeito, a maior consideraçio, não só pela suacorreção-inclusivequando passou pelo IBC- mas pela sua capacitação profissional, sua inteligencia, sua cultura. Ouvi de todos os seus colegas, presentes
a essa reunião, os maiores elogios não só
ao companheiro de trabalho, mas principalmente ao homem público que é o Embaixador Jório Dauster. Percebi também, das pessoas presentes a essa reunião a preocupação
com a proposta que estava sendo feita; achavam eles que iria dificultar a negociação.
Mas, aí não entro no mérito, já que tomamos uma atitude, do nosso interesse. Na época, eu disse: ''sou senador de Oposição, mas
a proposta do Governo está dentro daquilo
que nOs, da Oposição, queremos". Então,
nós estamos aplaudindo!
O SR- JAMIL HADDAD - Por unanimidade.
O Sr. Jutaby Magalhfic:s - Aceitamos a
proposta. Agora, se pensam que depois., porque o Governo mud,a de opinião, vai conseguir da nossa pane os aplausos, está errado.
Eles sentiram que realmente teriam essas dificUldades; e no entendimento não vamos votar; não vamos chegar, como sempre, a ter
o nllmero suficiente para votação de matéria
dessa importância. Penso que vamos "empurrar com a barriga" para, no próximo ano, tentarmos então chegar a uma conclwoão, o que
é uma pena. Mais uma v<2 o Senado fica servindo de biombo a acordos que não deveriam
ocorrer.
O SR- JAMIL HADDAD -Nobre Senador lutahy Magalhães, V. Ex- o.: pressa o pensamento da Oposição naquela Comissão. À
época, aprovamos por unanimidade aquela
resolução e, no entanto, agora, a conversa
muda e, na realidade, esse fato deixará muito mal o Senado, porque o projeto chegou
a entrar na Ordem do Dia. No dia 15, encerram~se os trabalhos, o ano legislativo e até
a legislatura e não vamos mais votar, porque
o nosSO compa-n hc-iro, sCnador Robcno Campos, chegou dos E~taUos Unidos. c retirou

o projeto da Ordem do Dia. Vamo-nos submeter a isso?! Pedimos, solicitamos à Mesa
que o inclua na Ordem do Dia, pois o projeto está pronto. O prazo do acordo já se expi~
rou, então o projeto tem que voltar à Ordem
do Dia para ser votado antes do dia 15.
O Sr. Jutahy Magathlcs - Senador, infelizmente não é só o Senador Roberto Campos; infelizmente é o próprio Governo que
está solicitando que isso se faça.

O SR. JAMIL HADDAD - Eu sei, nobre Senador, quando digo Senador Roberto
Campos é porque foi quem aqui pediu - e
as lideranças desta casa concordaram - para retirá-lo, durante um determinado prazo,
em razão de uma solicitação do Governo Federal. Cta:ro que nlo foi retirado aponte sua.
Quando eu digo que este é um País psicadélico, não aCreditam; a mesma equipe que pe~
diu para aprovar, agora pede para modificar!
Então, não dá para entender!
O Sr. Ozicl Carneiro - Permite-me V.
Exa um aparte?
O SR- JAMIL HADDAD -Darei a palavra a V. & 8 1 nobre Senador Ozicl Carneiro.
Antes disso, porém, há um tl.ltimo assunto que gostaria de tratar, e V. &a até: já me
aparteou a respeito.
Há poucos dias, fiz pronunciamento sobre a epidemia de dengue no Rio de Janeiro, inclusive sobre o dengue hemorrágico, e
um jornal declarava que o Governo Federal,
através do Ministério da Sa'IÍde, já tinha remetido 381 milhões de cruzeiros para o combate ao mosquito, para a contratação de no~
vos agentes sanitários, porque tinham acabado com a Sucam, tinham colocado na rua
os "mata~mosquitos". Ontem, vimos esta matéria:

"0 Secretário municipal de Saúde,
Pedro Valente, admitiu ontem que o
Rio poderá ter uma epidemia de dengue hemorrágica no verão, caso o
Ministério da Saúde não libere a verba de Cr$ 387 milhões prometida para o combate ao mosquitoAedcs acgyptL Ele confinnou a existência de
um estudo da Coordenadoria de Epi~
demiologia da Secretaria, no qual os
técnicos prevêem que 70 mil pessoas
- um por cento da população do Rio
- podem contrair dengue hemorrágica no prazo de um ano.
Segundo Pedro Valente, a verba
que o Ministério ainda não repassou
à prefeitura deveria ter sido entregue
em julho, quando foi assinado o convênio para o combate à dengue. Até agora já foram confirmados 27 casos de
dengue hemorrágica no Rio/'
E até o presente momento náo foi envia~
do um lostJ.o para que possa o meu estado
combater a possibilidade de uma epidemia
de dengue hemorrágica, que levará fatalmente à perda de vidas preciosas no nosso estado.
Ouço V. Ex-, nobre Senador Oziel Carneiro.
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O Sr. Qz;icl Carneiro - Sobre o proble-

ma do combate ao den&ue, V. &•-já conhece a minha opiniãO; achO que ê um a_bf!uJ'4Q
o que se faz neste Pafs, ao se interromper
os trabalhos de combate a essas epidemias.
Mas, pedi o aparte a V. Ex• para falar exata>
mente sobre o problema da resolução do Senado com relação à d(vida externa. Na Comissão de Assuntos Económicos, quando votei favoravelmente ao projeto do Senador
Fernando Henrique Cardoso, tive a oportunidade de declarar que estava aprovando,
com o meu voto, aquele projeto, porque entendia, como entendo ainda hoje, que não
estávamos aprovando nenhuma resolução técnica, mas sim uma resolução de ordem poUtica, apenas. Quanto ao posicionamento do
Senado, entendia que ele estava sendo adota~
do como uma maneira de fortalecer~ negociadores da divida externa brasileira, já que
todos sabemos que a posição .do credor sempre é mais favorável - e se torna ainda mais
favorável- se se tratar de devedor ioadimplen~
te como é: o caso não apenas do Brasi~ mas
de todos os países da América Latina. De
modo que acho que o Senado está prestando uma grande contribuição a es&a negociação- da dívida ectema -com aquela resolução
da Comissão de Assuntos Econômicos, e
acho que politicamente está sendo muito sábio em não assumir a decisão finalr porque,
na verdade, o que cciste ainda é uma negociação e não um acordo tenninado. É eviden·
te que o Senado da República poderá, uma
vez terminada, concluída a negociação e não
aceitando os termos dessa negociação, rejeilá~la. Por isso me permito, com a devida vênia de V. & 3 , discordar de que já devamos
aprovar definitivamente essa resolução, porque ela será passível de modificação em plenário até se isso for determinado peJo interesse nacional. Tenho certeza de que V. Ex•,
que é um dos Senadores que me tem impressionado, nesta Casa, pelo bom senso, pela
maneira cordata com que faz as suas exposições, coloca as suas crfticas., mas seniplin•ejo nas críticas de V. F...x.• algo de construtivo;
o fundamental do que v. rxa diz é no sentido de fortalecer o Pa~. a sua economia, a
solução dos nossos problemas sociais. De
modo que me permito discordar e acho que
essa resolução deve permanecer em campas·
so de espera. O Senado dará realmente a palavra final nos termos da Conslituição, por·
que se não houver <~:cordu U;, nMrurin do:!!.
Senadores com o contrato estabc.~lcdllo i.o'Om
os negociadores da dívida externa, posteriormente firmado pelo próprio GOverno brasi·
leíro; o Senado, pura c simplesmente, poderá negar a aprovação e o registro a esse acor~
do. Esse é o meu entendimento, nobre Senador.
O SR- JAMILHADDAD- Nobre Senador Oziel Carneiro, nós, na co-missão, inclusi·
ve V. &n, aprovamos aquele projetei do Se·
nadar Fernando Henrique Cardoso, o qual
foi retirado da Ordem do Dia. Obrigatoria-mente, nobre Senador, o projeto, entrando
na: Ordem -do Dí?, pooe ser ern(:~tõart·~, ~ ~i~
ficado, mas cada um assumirá-- nóS assumi~_
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mos na comissão o nosso posicionamento-

no plenário, o seu posicionamento. O que
estames fazendo não significa aprovar in limine; estam~ na realidade, traçando normas para que o nosso negociador, inclusive

de acordo com o que ele solicito\1, enfrente
os credores internacionais.

O Plenárioté que vai decidir, por sua
maioria, se deve modificar aquela norma infcial ou não, porque, é claro, só após a negociação final é que o Senado dirá "sim" ou
"não". É uma outra fasej a primeira fase é

aprovar normas solicitadas pelo próprio negociador, para que ele possa atuar junto aos
credores e dizer: "o Senado da Repliblica
brasileira tomou a seguinte deliberaçãoM." É
para falar politicamente com mais força. Isso 6 comuníssimo nos Estados Unidos que,
oomo exemplo, há pouco tempo, não permitiu a venda do supercomputador ao Brasil.

O Sr. Oziel Carneiro - Alegando que o
Senado não permitiu.
O SR. JAMIL HADDAD -E, agora, o
Presidente Bush chega aqui e diz: "Nós conseguimos .hberar o supercomputador para o
Brasil". Quer dlzer, a negociação política fica muito mais forte a partir do momento
em que o negociador estiver falando não
em seu nome próprio, não em nome só do
Poder Executivo, mas em nome do Senado
da Rep6blica, a quem cabe constitucionalmente aprovar a negociação final da dfvida
externa brasileira.
O Sr. Oziel Carneiro - Pennite V. Exoutro aparte?
O SR. JAMILHADDAD- Ouço V. Ex'
O Sr. Ozicl Carneiro - Senador, gostaria só de ponderar que, do meu ponto de vis-

ta, o Senado tem que ser bastante sábio pa-

ra náo levar essa negociação a um impasse.
A partir do momento

em que o Senado

da

Rep6blica aprovar, pela maioria soberana
do seu Plenário, uma resolução stefinindo par!metros bem demarcados, bem definidos
do que pode ser negociado e se, por acaso,
o Poder Executivo, através de seus negociadores, não obedecer a essas diretrizes do Senado, estaremos diante de dois impasses; o
primeiro porque eles nlío poderiam ultrapassar o determinado pelo Senado e, o segundo porque o Poder Executivo brasileiro assinou um contrato de reformulação da d1vida
externa fugindo kquelas defmições, àquelas
detemtinações do Senado da Rep6blica. Por
isso acho que enquanto o projeto estiver aberto, estiver em ser nesta Casa, o Senado da_
Repóblíca poderá ter a sua influência política fortalcendo a posição dos nossos negociadores. A partir do momento em que definirmos as condições efetivas em que essa diVida pode ser renegociada, estaremos dando
um xeque-mate, que os nossos credores podeIto aceitar ou não. Então eles se retiram
do tabuleiro e não querem mais negociar.
Temos que ter sabedoria bastante para mantermos essa pressão sem incorrermos no er-

rode conduzirmos a um_ impasse a negoCiação da dfvida externa.
O SR. JAMILHADDAD- Nobre Senador Oziel Carneiro, quero dizer que, conheço também o posicionamento do Senador
Maudcio Corrêa. Quando aceitamos a proposta, foi em razão de haver um item que falava taxatiVamente que só seriam pagos os
juros atrasados da dívida a partir do momento em que se ·completasse a negociação. &tamos ouvindo, já o Gover:no dizer que admite pagar um bilhão, um bilhão e meio de dólares; mas nlío admite melhorar o salário da
classe trabalhadora, não admite melhorar o
vencimento do funcionalismo civil e militar;
pagar USS 1,5 bilhão ele admite, então ar tenho que tirar a minha assinatura do projeto.
Se eu apoiei, apoiei porque acho que não temos que pagar juros nenhum de dívida atrasada, porque essa dívida está mais do que
paga. Fomos ouvidos c_ dissemos uma coisa,
af vai o Governo não liga par<t o St.!nado, c
diz outra: não, nós admitimos até pagar um
, bilhão, um bilhão e trezentos. .. Como é que
n6s ficamos? Já há declarações do Governo.
· O Sr. Oziel Carneiro - V. & 11 permite
só um esclarecimento? (Assentimento do ora-

dor.) Pelo que leio na imprensa, porque eu
não tenho maiores relacionamentos com a
equipe econômica do Goveino. Nem conheço pessoalmente a Ministra Zélia; no meu
entendimento, o que· está sendo dito não está contrariando o que foi decidido na Comiss§o de Assuntos EconOmicos do Senado. A
COmissão de Assuntos Económicos náo proibiu que fossem pagos os juios. Ela apenas
definiu que os juros só poderiam ser pag·os
se houvesse, realmente, um acordo de longo
prazo para a dívida brasileira.
O SR. JAMILHADDAD- Justamente!
O Sr. Oziel Carneiro - Mas esse acordo pode- ser feito, e só depois, então, é que
os jurOs setão pagos. Quer dizer, é feito urgente ag:reement c, depois, pagam-se os juros e assina-se, finalmente, o contrato definitivo. É o meu entendimento. Não estou aqui
cómo defensor do Governo. Mas estou ape034 usando o bom senso, até por que não tenho procuração do Governo para defendêlo nesta Casa.
O SR. JAMIL HADDAD - Mas nllo é
o entendimento dos credores. Os credores
só aceitam negociar o- i'eSto se receberem
os atrasados. Inclusive, um banqueiro alemão
teria chamado o Sr. Jório Dauster de "ladrão11,
de não sei o quê, coisa e tal, porque ele tinha colocado a proposta de só fazer o pagamento depois de certos condicionamentos.
O Sr. Alexandre Ceata - Pennite V. &
um aparte?

11

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço o nobre Senador Alexandre Costa.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador
Jamil Haddad, V. Exa, sem d(svida nenhuma,
é um lutador. Não deseJo entrar no mérito

I
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dessa questão, já muito falada tanto aqui no
plenário, quanto na imprensa. Quero me referir a um só ponto do discurso de V. &a
V. &a não condena, (!verdade, mas responsabiliza o Sen.:tdor Roberto Campos por ter
retirado o projeto da pauta
O SR. JAMIL HADDAD - Não, não
apenas ele. As Lideranças concordaram. As
lideranças desta Casa concordaram.
O Sr. Alexandre Costa - Mas V. &a
omitiu isso.
O SR. JAMIL HADDAD - Não, não!
Falei isso, Senador AJc:x:andre Costa. V. &.11
não ouviu.
O Sr. Alexandre Costa- Pois bem. Aceito.

O SR. JAMIL HADDAD- Sozinho ele
não podia retirar.
O Sr. Alexandre Costa - Aceito. Se V.
Ex' não faloDt Cstá falando, aceito. A boafé de V. Ex" para mim é uma verdade. Os líderes desse movimento e as lideranças foram
muito fortes. A imprensa publicou: Senado
aprova. A imprensa não disse: A Comissão
aprovaj O Senado aprova - tudo resolvido.
V. Er' fala bem, o projeto veio para cá, foi
incluído na Ordem do Dia e, depois, retirado da Ordem do Dia. Não quero discutir as
razOes por -que foi retirado; o Senador O~iel
Carneiro deu razões aqui que são discutWeis
e a-ceitáveis, em muitos pontos de vista. Mas
eu també:m não quero entrar nas considerações do Senador OzieL Quero apenas perguntar: se o Senador Roberto Campos tem o poder de retirar da Ordem do Dia o projeto,
qualquer Sr. Senador deve ter o mesmo poder de incluí-I~ novamente, na Ordem do
Dia Onde estão os líderes desse movimento?
Os que ganharam a fama de ter aprovado
um projeto tão patriótico como esse- a lula para não pagamento da dívida ectema?
Todos calados," maior silencio sobre isso. Só
V. &• é quem se levanta para lembrar que
isso foi retirado da Ordem do Dia e silenciado. Tenho a impressão de que deve ter uma
causa preponderante, uma causa forte, e que
nenhum membro, nenhum desses lkieres quis
ainda explicar, explicitar ao Senado e à- Nação. Deve haver essa causa, e nós deveremos
ouví-Ta, ainda antes do dia IS de dezembro,
quando encerraremos nossos. trabalhos. Muito obrigado.
O SR.JAMILHADDAD- Nobre Senador Alexandre_ Costa, quando falei que foi
retirado pelo Senador Roberto Campos, falei isso sim, mas disse: num entendimento
com as lideranças desta Casa..
Faço uma pergunta à Mesa. Nobre Presidente Pompeu de Sousa, recordo-me de que
o requerimento falava em ser retirado pOr
tantas sessões. Pediria que a Mesa informa.sse 'à easa- se esse prazo jâ eXpirou, porque
tenho a plena convicção- de que já expirou.
Queria que a Mesa nos informasse pois, caso isso tenha ocorrido, automaticamente ele
terá que entrar na Ordem do Dia, sem que
as Uderanças solicitem.
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Permite~

V.

Esgotado o prazo, teria que entrar para a
Ordem do Dia.

O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer
ouço V. &•enquantO espero resposta da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- O adiamento se esgotaria na quinta-fei~
ra passada. Entretanto, naquele dia não foi
votado por falta de quorum. Por isso, está
na pauta da reunião de amanhã.

O Sr. Jutahy Maga!Mca &.• um aparte?

O Sr. Jutaby Maga!Mea - Estamos procurando informações a respeito da data que
não sei exatamente qual é Mas o fato político: a Liderança do Governo, não sei se falava com o vice-Uder do Governo ou como

vice-Uder do PFL, porque ele ocupa as duas
funções, o Senador Odacir Soares, o Sena-

dor Marco Maciel, Líder do PFL, tem por
várias vezes em conversas, dito que não é

O Sr. Maurício Corres - Permite V. &
- -

8

U.i:n ap"ãrte? - --

O Sr. Joio Lobo - Permite-me V. F..xa
um aparte?

possfvel votarmos essa matéria. Há urn entendimento. E como n~ infelizmente, não temos conseguido o número suficiente de sena-

O SR. JAMIL HADDAD :c. Ouço o nobre Scudor Mauricio Conta. Pootcriormen·
te, para """"""r, o Senador JoAo Lobo.

dores para votar matérias nas quais a Uderança do Governo esvazia o plenário, não temos condições de colocar em pauta para votarmos essa matéria, enquanto a Uderança
do Governo não admitir a hipótese de votála. Assistimos à proposta de se aferir a maiotia. Mas a resposta - e não vou citar o nome do senador- foi a seguinte: se votarmos
contra isso vamos ficar muito mal lá fora.

O Sr. Maurfclo Corre. - Senador Jamu
Haddad, ..bemoo que uma operaçllo dclaa
Dllilrcza IC faz com dificuldades. Entendo
que h4 uma total improvisação por parte elo
Oovcrno FederaL TeDlOI hoje dois ministros
que IC deltacam dentre o elenco governa~
IDCIItli_l; primeiro, a Miniltra da Econo.mia,.
PJaoejamento e Fmançaa Zélia Cardoso de
Mdk>; aegundo, o Senador JarbaJ Paaaarinho,
que ocupa boje o Mini.U~rio da Justiça. O
resto é' um ministério extremamente apagado. O Presidente da Rcp6blica está isolado.
sua Bx:cel~ncia toma u decisões. potestativa~
mente. Lamento que essa solicitação tenha
vindo aqui, tenha sido negociada pelos Senadora Severo Gomes. e Fernando Henrique
Cardoco. S Ex- nos. trouxeram suas impressõea; confeccionou-se a minuta e nós votaDiOL Houve uma divergência com relação a
uma determinada proposta em que votamos
até favoravelmente k_ emenda apresentada
pelo Senador. Jorge Bornbausen. Quero dizer algo a respeito da improvisação com que
o Governo Federal iniciou a operação dessa natureza. Traz para o Senado Federal
dois senadores que se predispõem, inclusive
a ouvir o Governo, traz as sugestões, e votamos, conrtando, inclusive, no alto tiroc(nio
deles, na experi~ncia deles. O que lamento
é que a questão tenha sido trazida ao Senado sem se prever, sem se conjecturar que pode~a ~urgir o que está surgindo, o que realmente é uma coisa difícil. Acabamos de-ver,
no seu_ diSf;urso, agOra, o que está acontecendo cõoí o Regime Jurídico- Único; vimos o
que aconteceu com o problema do custeio
da Previdência; temos visto a1 uma série de
medidas tomadas pelo Governo que, às ve~
zes, não merece ou não mereceu a audi~ncia
dos setores- e8pCcializados, e- isso gera essas
incompreensões. Lamentável é que o Presidente da Repóblica deve ter autorizado que
essa minuta fosse votada; e votamos. Ago~
o Governo é que deveria ter tido a precaução de s6 mandar para cá uma coisa que já
tivesse pelo menos sido amadurecida, já tivesse - vamo~> dizer - sido realmente o produto daquilo que Sua Excelência desejasse que
rosse votado ou que tivesse a anuencia do
Senado. Entendo que essas normas slo a~
óteis, porqUe estabelecem um limite de autorizaçAo para. o Governo iniciar a sua conver~
sa com os organismos financeiros internaeio-

O SR. JAMIL HADDAD- Justamente.
Querem ficar bem lá dentro da Comissão e
ficar mal aqui não pode.
O Sr. Jutaby Magalhlcs- Está-se fazendo todo o possfvel para não votar. Essa é a
realidade polftica. Não vou citar nomes, por·
que não cMou aqui para 1'JcJura1•• ningu~m.
Aqueles que dizem ter a maJoria não querem
ficar mal lá rora, enquanto aqui é o lugar
de se aferir quem tem maioria ou não. São
duas posições: uma, é o pessoal da oposição
- os Uderes do PSDB, do PMDB - agora,
estou sabendo que o PMDB está votando
muito de acordo com o Governo.
O SR. JAMIL HADDAD
Uder: do Governo.

-~Segundo

o

O Sr. Jutahy Magalhles --Segundo o
Uder do PSDB, o Uder do PST, do PDT,
do PSB e outros, estão querendo colocar
em votação. Vamos chegar a ela, \ta mos tentar. V. Ex• tem razão. Vamos pedir para incluir na pauta, se já houver ultrapassado os
dias necessários, e procurar verificar- quem
está com quem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- A Mesa informa aos nobres Senadores
que o assunto está na pauta da reunião de
amanhã para ser votado.
O SR. JAMIL HADDAD - Não há necessidade de as lideranÇas solicitarem porque
elas já o fiZeram por um prazo '')(1', que já
se exauriu.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - O requerimento oriundo do Senador
Roberto Campos deveria ter sido votado na
quinta-feira passada, e não o foi por falta
de quorum.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presiden·
te, o requerimento já tinha sido aprovado.
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nais. O que é de se estranhar é exatamente
o vaivém;- quer dizer, o Governo não ~ um
governo sólido, nlio é um governo fmne, capaz de assumir uma postura e nela permane~
cer, antca, evidentemente, terá que meditar,
porque, afinal de contas, ele acionou o Senado Federa~ e agora, seguramente, deve aparecer uma outra proposta aq•i amanhl. Se
6 que a matéria vai ser 'discutida amanhA,
um novo contorno deve existir. Mas entendo que é uma questAo realmente séria, porque quem deve tem que pagar; e quem quer
pagar, às vezes, quer faze-lo nas condições
que po:saui. E quem ê credor nlio quer receber naquelaa condições. Eu só lamento que
i:sso nlo tenha sido previamente examinado,
para que o Senado, autorizando essa negociação, desse um pai4metro permanente para
ela. Mas aqui estão 01 Senadores Severo Gomes e Fernando Henrique C8rdoso, que estiveram lá e devem ter condições mais claras
de explicitar isso. Recordo-me petfeitamcnte que, quando roi retirada, a questão daque~
la Onlem do Di2t não houve da nossa parte
um protesto da nossa parte um protesto. E
nisso o Senador Alexandre Costa tem toda
a razão:_ nJío hou\'c um protesto da nossa
parte. Portanto, não sei o que existe atrás
diuo; presumo que devaaer alguma modifica·
çlio que se queira fazer llquela minuta que
aprovamos.
O SR. JAMIL HADDAD -Senador
Maurfcio Corréa, eu, naquele momento da
retirada, no microfone, demonstrei a minha
estranheza pelo fato. Mas, diante do dispositivo regimental e da assinatura dos líderes,
solicitando a retirada, nada tínhamos a fazer.
Eu lenho a certeza de que já expirou esse prazo e o projeto tem que entrar na Ordem do Dia novamente, sem audi!ncia de lidenmça&. É automático. Acabou o prazo solicitado, entra na Ordem do Oia. Se~ndo o
Presidente, o nobre Senador Pompeu de Sousa, o projeto entrará na Ordem do Dia de
amanhl.
O Sr. Joio Lobo - Senador Jamil Had·
dad. V. Ex- me permite um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD -~Ouço~

Ex•, Senador João Lobo.
O Sr. Joio LobÔ - Senador Jamil Haddad, V. Ex- desempenha uma voz muito im-

portante neata casa. v. & 11 é um homem
que Clâ atento a essas questões importantes
e sempre movimenta este Plenário, ·quando
aborda essca temas. Apenas para fazer um
pequeno reparo, senador, lembro-me que,
quando essa questão da negociação da dfvida e.:terna tramitou pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, manirestei-me
contrário fl fiXação de normas, de parâmetros para o negociador, para o embaixador
negociador tratar oom os credores externos.
No mel.t entendimentDt criaram-se dificuldades para o próprio negociador ao se traçarem
aquelas normas. Ao contrário, no meu enten~
dimento, aquela fiXação nio reforçou a posição dele nio, tolheu a sua liberdade. E pare-
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cc que esse foi o entendimento dos lideres
que, na ocasião, brigaram para aprovar aque~
las medidas. Tanto ~ que, V. Fx 3 viu, retiraram quase que unanimemente da pauta, sem
protestos, a nio ser um protesto esporádico
de V. Ex", aquela maféria. Eu contfuuo insiS=lindo no aspecto de que o Senado não devia
fixar nonnas para o embaixador, que merece a confiança do Governo brasileiro, tratar
oom os credores da dívida externa. Quandó
ele fiZer esse arrailjo, quando ele fizer eSsa
composição, aí sim, o Senado devevotar, aprovar ou nio. Era este o aparte que queria fazer ao discurso de V. Ex"

Quer dizer, não há como, inclusive, regimentalmente, fazer qualquer alteração. Há que
ac votar, para aceitar ou não. Fica o Sena·
do numa situação extremamente delícada,
depois de toda essa procissão, de ter o projeto-do Senador Fernando Henrfque Cardoso
sido aprovado por unanimidade na ComisSão,
de haver aqui o pedido de urgência urgentíssima do Governo e da Oposição, de ter sido
discutido e de haver a discussão sido encerrada, se agora não se vota. Quer dizer, temos
obrigação de votar e, como disse o- nobre
Presidente, Senador Pompeu de Sousa, essa
votação deve ocorrer amanhã. Mas quero lemO SR. JAMILHADDAD- Nobre Sena- brar, até porque no aparte do Senador Mau·
dor João Lobo, recordo-me que V. ExP fez - rfcio Corrêa havia a hipótese i:te alteniÇão:
não há como alterar, segundo o Regimento,
essa colocação. Mas o que ouvi do Senador está encerrada a discussão. Temos é que voFernando Henrique Cardoso e do Senadõr tar. Muito obrigado.
Jorge Bomhausen é que a matéria havia siO SR. JAMIL HADDAD - O nobre Sedo submetida ao nosso negociador, Embaixador Jório Dauster, que havia concordado. nador Severo Gomes, que é Presidente da
Comissão de Assuntos EconOmicos, me traz
Havia apenas uma pequena d(wida que nio
era relacionada com esse problema de occlu~ uma colocação de que eu não me lembrava:
são do pagamento da dfvida, dos juros atrasa· que já havia sido encerrada a discussão, indos, e não havia dúvida nenhuma por parte clusive o prazo de apresentação de emendas,
e o projeto está na Ordem do Dia em regidos. negociadores. Então, eu me recordo que
V. Ex- fez essa colocação na Comissão. Mas, me de urgência. Ele terá então, que entrar
as informações que tivemos do autor e do para ser votado, aprovado ou rejeitado. No
outro Senador, Jorge Bornhausen, que apre~ Plenário não existe empate, quer dizei, ou
sentou uma emenda modificativa, foi de que se aprova ou se rejeita.
FIZ justamente a solicitação à Mesa do
havia si~o uma conversa a respeito da nego~
prazo para que se voltasse à Ordem do Dia,
ciação da divida.
e S. &• já nos informou que voltará à OrO Sr. Severo Gomca - Permite V. Ex• dem do Dia amanhã.
um aparte?
O Sr. Jutahy Magalhfies - (Fora do miO SR. JAMIL HADDAD - Agora, pa- crofOne)
ra esclarecer melhor os fatos, sOlicita-me
O SR. JAMIT.. HADDAD -Não foi retiw
um aparte o nobre Senador Severo Gomes,
Presidente da C.omissáo de Assuntos Econó- rada a urgência. V. Ex• situa a questão correlamente. Se estivesse em regime de ·urgênmicos, a quem ouço com toda a satisfação.cia, ele não poderia ter saído da Ordem do
Dia. Devem ter sido solicitados pelas LideO Sr. Severo Gomei - Nobre Senad~r ranças a retirada da urgência e a retirada
Jamil Hadda~ creio que a grande maioria da Ordem do Dia, caso contrário, não podeM
do; Sn.. Senador= acompanhou o desdobraria ter saído.
mento das conversas entre senadores e membrOI do Governo. Nós trouxemos, at~ conviO SR. PRESIDENTE - (Pompeu de
damOs para a Comissão de Assuntos EconO· Sousa)- A assessoria da Mesa infonna à Pren:ücos, o Embaixador Jório Daustcr, que fez sidência que o projeto não está em regime
longa ocposição.
de urgência.
O SR. JAMIL HADDAD -E até a Ministra.
O Sr. Severo Gomes --Ein Seguida,- tivemos a presença da sr- Ministra, que recebeu
o apoio de praticamente todos os partidos
que estavam presentes nesta reuniAo, porque
realmente representava um modo correto
de negociações, assegurava a defesa dos interesses do País. O pareCei' do Senador Fernando Henrique Cardoso foi aprovado por unanimidade, depois da emenda apresentada pelo Senador Jorge Bornhausen e que nós concordamos em eliminar do relato, embora eu
tivesse o entendimento da sua conveniência,
da conveniência do que foi retírado. Veio
para o plenário com a requisição de regime
de urgência de praticamente todos os partidos da Opcsição -e dO GOverno: Foi discuti·
do, Sr. Senador, e foi encerr2da a discussão.

O SR. JAMIL HADDAD- Justamente,
agoni,- diante dessa colocação do Senador
Jutahy Magalhães e do Senador Chagas Ro. drigucs, cu me recordei que part'l o pmjclo
ter safdo da Orúcn do Oia teria 4u~ ter ~i
do retirada a urgência; caso contrário ele teria continuado tramitando. O Regimento é
muito claro sobre este aspecto.
- Espero que amanhã as Uderanças desta
Casa assinem a solicitaç§o de urgência urgentfssima, colhendo as assinaturas de todos os
Srs. Senadores, porque não podemos encerrar a atuallegislatura sem ter, na realidade,
uma decisão relacionada com as negociações
da dívida externa brasileira.
Era isso, Sr. Presidente, o que queria fow
calizar hoje. Fico satisfeito de o assunto ter
sido polêmíco, propiciimdo um amplo deba·
te nesta Casa. (Muito bem!)

Dezembro de 1990
DOCUMENTOS QUE SE REFERE O SR. JAMIL HADDAD EM
SEU DISCURSO:
PREFEITURA JÁ TEME
EPIDEMIA DE DENGUE

O Secretário municipal de Saúde, Pedro
Valente, admitiu ontem que o Rio poderá
ter uma epidemia de dengue hemorrágica
no verão, caso·o Ministério da Sa(ide não libere a verba de Cr$ 387 nulhões prometida
para o combate ao mosquito Aedca Acgyw
pti Ele confirmou a existência de um estu·
do da Coordenadoria de Epidemiologia da
Secretaria, no qual os técnicos prevêem que
70 mil pessoas --um por cento da população
do Rio- podem contrair dengue hemorrágica no prazo de um ano.
Segundo Pedro Valente, a verba que o
Ministério ainda não repassou à Prefeitura
deveria ter sido entregue em julho, quando
foi assinado o convênio para o combate à
dengue. Até agora já foram confirmados Z7
casos de dengue hemorrágica no Rio.
O SENADO COM COI.LOR

Amanhã à noite, às 21 h, o Presidente
Collor receberá em seu gabinete os senadores dos cinco partidos que lhe dão sustentação no Senado. Iniciativa do Presidente. Segundo o Uder do Governo em exercício,
Ney Maranhão (PRN-PE), o Presidente ficou
muito satisfeito com a manutenÇão de seu
veto ao Plano de Benefícios da Previdência.
A Câmara o denubou, mas o Senado o manteve na quarta-feira passada. Segundo Maranhão, Collor pretende abrir conversações também com senadores da Oposição. Vai receber dos aliados uma relação dos oposicionistas que deve procurar.
Do gabinete de Collor, os 35 senadores
convidados vão para a casa do Presidente
do Congresso, Senador Nelson Carileiro, para um jantar de confraternização. Maranhão
convidará Collor. Desaconselha, e não acredita que o Governo fonnará um bloco para
tirar do PMDB a Presidência do Senado.
- Tenho dito ao Presidente que não vaIe a pena criar esse tipo de atrito. Temos
conseguido ecce1entes resultados com o pessoal do PMDB. Essa Casa tem a cabeça fria
e muita responsabilidade.
- O senhor acha que continuará assim
depois que os novos senadores assumirem
seus mandato:>?
- Sem dúvida.
- Mesmo com o Darcy Ribeiro e o Eduardo Suplicy?
-Estes vão se ajustar ao clube mais que
o Jamil Haddad (PSB-Rl).
Talvez Maranhão exagere. Os dois novos
senadores citados devem dar muito trabalho.
Mas Collor está certo quando corteja o Senado, Casa que o tem poupado de derrotas decididas pela Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Concedo a palavra ao prá.'l:imo orador
inscrito, o nobre Senador Ronaldo Aragão.
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O SR. RONAlDO ARAGÃO (PMDB
- RO. PronunCia o seguinte discuno. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de ouvirmos o brilhante pronunciamento do- Senador Jamil Haddad sobre a política econOmica, a dfvida cc:tern3t e
at6 se referindo a um jornal do Rio de Janeiro, onde o J,ider do Governo diz que há :ie-

nadorcs do PMDB que estão junto$ com o
Governo, aproveito a oponunldade para soli-

citar ao Uder do Governo que nomine quais
slo esses senadores, oonformc declaração
feita ao jornal O Globo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 12
de novembro prác:imo passado fiz um pronunciamento da tribuna do Senado, cobrando
do Governo Federal um plano de desenvolvi-

mento para a Amazônia.
Vivemos num país-continente com grandes potencialidades econOmicas, mas, também,

com profundosdesequiUbrlos regionais. Esperamos, durante oito

m~

por essa decisão

do Governo, pois entendemos que nossa região deve merecer um tratamento prioritário,
devido aos graves problemas enfrentados pelo seu povo.
A Região Amazónica tem sido cantada
em prosa e verso pelos cientistas e ecologistas de todo o Mundo, mas o Governo Federal ainda não descobriu a Amazônia, tratando-a com descaso e indiferença.
Já estamos cansados de discursos e de
projetes que s6 tem gerado medida$ paliativas. que em nada ajudam o nosso dC$envolvimento. Temos que repensar o problema amazônico com um projeto definido e factrvel
para a região, que não fique condicionado
a injunções polrticas e económicas do nosso
Pais.
Nunca pleiteamos priVilégios, sempre reivindicamos direitos e não podemos aceitar,
passivamente, qualquer tipo de discriminação.
Não podemos conceber um Brasil desenvolvido se não conseguirmos reduzir os desequiUbrios. regionais e trazer o progresso cienUfico e tecnológico para os estados da região
amaz&lica.
Essa reversão só será possível com a implantação da inrra-estrutura social preconizada no plano de desenvolvimento que nos foi
apresentado, que nos garanta um bom sístema viário, abastecimento d'água, rede de esgotos, energia elétrica e a construção de habitações populares. Tudo o que nos tem sido negado ao longo dos anos, apesar da nossa luta para tirarmos a Amazônia da situação
de calamidade em que se encontra.
Nenhum plano subsistirá se não for feito e implementado com a participação efetiva dos governos estaduais que conhecem as
peculiaridades e as necessidades de cada estado.
Já fomos vítimas de vários planos que pecaram pela absoluta incompatibilidade com
a nossa realidade e ficaram pelo caminho:
agora queremos ser cámplices deste plano,
participando da sua elaboração e supervisionando a sua execução, J?Ois só assim ele se-

rá viável e corresponderá aos anseios do nosso povo.
Esse plano, Sr. Presidente, foi apresentado na reunião do Condel no dia 6 de novembro. Não teve a participação do Governo es~
tadual nem de setores responsáveis pelo desenvolvimento da Amazônia.
Então, é: o que reclamamos, a participação na elaboração desse pla.no para a Região

AmazOnica.

~

Sentimos que essa reunião do Condcl de·
veria ser o dívfsor d~.!: ãgua:!., sepultando, de
uma vez por todas, nossos prcS&ágios de que
éramos o filho enjeitadO da Repáblica, sob
pena de ser decretada a falência dos Estados
da Região, que já se encontram em situação
pré-falimentar, principalmente Rondônia.
A ausência do Governo Federal, no meu
Estado, tem comprometido nosso sistema
educacional e de sa6de, agravando seriamente os problemas sociais.
O Governo do Estado está buscando, sozinho, esses dois serviços essenciais, e, por
absoluta falta de recuroos, temos mais de 100
mil crianças fora das salas de aula.
Reg~tramos n~ repú.dio à maneira como têm sido manipuiados esses recursos, por
critérios absolutamente polfticos, sempre be~
neficialido os mesriiós- eStadOs e, por estranha coincidência, àqueles ligados. aos ministros.
Somos um Estado pobre e não nos podemos dar ao luxo de dispensar a parceria do
Governo Federal nos projetas sociais.
Temos lutado, heroicamente, para diminuir a carência social e a baixa qualidade
de vida do povo rondoniense, mas sentimonos impotentes diante da gravidade do quadro que enfrentamos no nosso dia-a-dia e estamos chegando à ecaustão, pelo total abandono a que fomos relegados.
Investimos, em 1989, 480 milhões de cruzeiros em educação, sendo que o MEC participou apenas com 16% desse montante, discriminando ostensivamente o Estado de Rondônia, mostrando-se insensfvel aos nossos pleitos e se negando, repetidamente, a panicipar conosco dos projetes educacionais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com tristeza que trago ao conhecimento desta Casa
o seguinte fato: Há dois meses e meio tento
marcar uma audiência com S. &_a o Sr. Ministro da EducaçãO sem sucesso, e as desculpas são as mais diversas. Pretendo uma audiência com um homem desta Casa, Senador,
que tem feito ouvidos surdos, mouc-os às reclamações que ora faço.

É com tristeza que ·levo ao conhecimento desta Casa esse descaso do Ministro da
Educação para com um Senador que tem tentado levar a S. Ex1 a grave situação do ensino básico no Estado de Rondônia. Há dois
meses e meio não tenho confirmada a audiên~
cia com o Sr. Ministro da Educação.

É com. pesar, Sr. Presidente, que trago
esta inf.:Qrmaçáo ao Senado da Repáblica.

O Sr. Amir Lando - O nobre orador
me permite um aparte?
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O SR. RONAIDO ARAGÃO - Ouço

V. &•, nobre Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Laudo - Nobre Senador Ro·
naldo Aragão, V. &•, com muita proprieda-de, com veemencia, fiz mais uni-apelo lks autoridades federais sobre as condições do nosso estado. Mais do que isso, V. &-• reclama,
com absoluta razão, do descaso e do desrespeito do Governo Federal para com a Amazônia, para com Rondônia, sobretudo. Como V. Ex• disse, o plano que o Governo Federal tenta esboçar para a Amazôn.ia foi apresentado na reunião do Congresso, e lá teve
o prote;to dos Representantes de Rondônia,
porque vieram com um produto acabado,
querendo enfiar goela abaixo do nosso estado e de todos os estados da Amazônia. Porque o foro dessas discussões, como V. Ex•
sabe e tem lido na imprensa nacional, tem
sido junto aos representantes da Comunidade Económica Européia, e o está sendo hoje na reunião dos sete grandes em Washington. ..
O SR. RONAIDO ARAGÃO - Estão
decidindo os destinos da Amazônia.
O Sr. Amlr Lando - Exatamente. Veja
V. & 8 que nós- as lideranças, o povo, as
autoridade; constituídas -não contamos nada. E como qtiCrem o nosso respeito, cOmo
querem a nossa contribuição no sacriffcio
da execução de um plano negociado lá fora?
Não queremos aceitar isso, nobre Senador
Ronaldo Aragão, e não podemos aceitar que
continuem a nos tratar como brasileiros de
categoria inferior. É preciso que a AmazOnia
se levante e caminhe em direção ao seu destino. O discurso de V. &• vem exatamente
nesta direção. Por isso, V. &a está de parabéns, como de parabéns está o Estado de
Rondônia, porque temos efetivamente que
lutar pelos nossos direitos. Não viemos chorar a nossa desgraça, mas lutar pelos nossos
direitos.

O SR.RONAlDO ARAGÃO -Agrade·

ço a V. Ex11 nobre Senador Amir Lando
V. Er' já fez, nesta Casa, na semana passada, veemente discurso, chamando a atenção das autoridades quanto à ingerência de
governos estrangeiros sobre a nossa Amazô-

nia, sobre o desenvolvimento da Amazônia.
Aproveito a oportunidade para dizer a
V. ExR que é: um homem conhecedor da problemática não só do Estado de Rondônia como de toda a Região Amazónica, que não

sou eu que estou de parabéns; somos todos
nós da Amazônia, que temos a obrigação
de defender, de procurar levar às autoridades responsáveis pelo desenvolvimento dessa região, a noção de que a Amazônia eciste, que lá bá gente e os destinos da Amazônia serão decididos pelo povo que lá está e
não por governos estrangeiros.
Não podemos aceitar esse tipo de ingerência que se quer fazer, do governo francês, japonês, americano. Nãot A Amazônia para
os brasileiros! Nós, que vivemos lá, que conhecemos o aeu problema, o seu problema _
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social, o seu problema de infra-estrutura, te-

mos que lutar e fazer com que o Governo
brasileiro se sensibilize e dê soluções aos angustiantes problemas da Amazônia.

Sr.

President~

somos um EstadO econo-

micamente dependente da União, mas n.ão

queremos perpetuar essa condição. Queremos a nossa autonomia, queremos gerenciar

os nossos destinos e andar com as nossas próprias pernas, mas precisamos que nos d~m
condição para isso, integrando realmente a
Amazônia ao resto do BrasiL

Recusamo-nos a viver de promessas e teorias cientfficas que só têm retardado o nos-

so desenvolvimento. Temos que encontrar
uma forma de conciliar ecologia com desen-volvimento, sem radicalismos e sem implicações ideológicas, caso contrário transformaremos a Amazônia num imenso jardim. com flora e fauna abundantes, mas sem condição
de sobrevivência para o seu povo.
O homem deve ser o centro de nossas
7

preocupações e em torno dele devem girar
todas as coisas, pois sem ele nada se justifica.
Precisamos, urgentemente, de um projeto de desenvolvimento para a Amazônia, projeto que privilegie a agricultura, nã.o deixando ~ mercê das instabilidades político-econômicas do Governo Federal, que feriu de morte na edição do óltimo pacote agricola. gerando terríveis reflexos na economia do nosso
estado.

Impõe-se a adoção de medidas práticas
e objetivas que representem o início do processo de desenvolvimento da nossa regiã.o,
pois nada conseguiremos se ficarmos apenas
nos discursos, que não nos têm faltado.
Não queremos mais ser o grande laboratório do Governo Federal, palco de experiências científicas, e exigimos uma política consistente e compatível com a nossa realidade
para que não venhamos a frustrar, mais uma
vez, o nosso povo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Amazônia tem pressa. Os probDlemas não esperam
e se agravam a cada dia e ameaçam a nossa
estabilidade social e a própria democracia.

O Sr. Amir Lando - Pennite-me V. Ex•
um aparte.

O SR. RONALDO ARAGÃO - É um
prazer ouvir V. Exa, Senador Amir Lando.

O Sr. Amir Laudo - Peço escusas por
interromper seu brilhante discurso, mas não
poderia deixar, neste momento, de dar aqui
um testemunho. Toda a Nação brasileira ou
grande parte dos. brasileiros, ontem, assistiram a um programa patrocinado pelo Ibama, que custou trinta e nove milhões de cruzeiros, pelo que informam os jornais.
O SR. RONA!DO ARAGÃO- Quarenta e um milhões de cruzeiros.
O Sr. Amir Lando - Já aumentou. Quarenta e um milhões de cruzeiros. Esse pro.;grama foi elaborado de forma dirigida, a
tranSfonnar o homem da Amazônia quase
que num delínqüente ambiental, todos os

que esUio 111, exccto os seringueiros. Tivemos
a oportUnidade de conhecer profundamente
a vida no seringal, quando -a-dvogado do Incra, em 1970, e vimos exatamente quão diftcil era a vida do seringueiro -e continua sendo. Euclides da Cunha, nosidosde1904,quando peregrinou por aquela Região, traçou
um dos quadros mais dolorosos a respeito
da vida do seringueiro: "Uma escravidão do
homem condenado a viver em liberdade dentro da própria estrada de seringa, o homem
condenado a uma relação de trabalho mais
brutal do que a escravatura_". Hoje, o que
se quer é exatamente manter uma Amazônia
intacta, onde as reserva~_~aturais sejam permanentemente recobertas pela floresta, que
essas riquezas, que devem servir ao PaiS, sejam intocáveis. Em tudo isso se verifica que
as tentativas que se têm hoje é de dar conlinuidade à ocupação da Amazônia, dar-lhe
essa vificação, porque _é importante que blc\sileiros lá residam para garantir a soberania
naciona~ porque, quando não houver lá um
brasileiro, -a Am3z0nia será objeto da cobiça internacional. Eu não tenho dCivida e não
se trata aqui meramente_de um preconceito,
tampouco de uma posição chauvinista, esta
é a realidade. Na medida em que não ecistirem por lá brasileiros, que forem expulsos.
os óltimos brasileiros, a Amazônia não será
mais nossa. A Amazônia é nossa ex:atamente porque existem brflsileiros lá dentro. "Integrar para não entregar". E hoje se condena
este lema, hoje se condena a Calha Norte,
como uma tentativa, por exemplo, de militarização da Amazônia. Não é nada disso o
Exército, que eu conheci na Amazônia, o
Exército que, inclusive, como estudante ecomo homem progressista, combati muitas vezes nas ruas contra a ditadura, não é o Exército da Amazônia, porque essa função pioneira da Amazônia o &ército _é quem levou
para lá o progresso. É o caso das estradas
do 5° SEC, que V. Ex11 bem conhece, do 7"
BEC, de Cruzeiro do Sul. O Exército, lá, fincou os primeiros povoamentos, as primeiras
obras de infra-estrutura capazes de dar suporte à vida humana. É isso que se observa,
e hoje se faz campanha exatamente contra
isso, contra a abertura das rodovias., quandó, na ditadura, o Exército abriU as rodovia.
Não vou defender ninguém, mas foi muito
importante para- a nossa Região abertura
da BR-364; Rondônia eciste por causa da
abertura dessa B~ Rondônia eciste exalamente por isso. A ocupação da Região AmazOnia se fez a partir da Rodovia Transamazô·
nica. Hoje temos que olhar isso com Iiluito
Cuidado. Teremos em breve um confronto,
que vejo inarredável. Temos que estar preparados, nobre Senador porque nosso desenvolvimento, hojt\ entrou cm choque com essa prc~~occohlgJc<t, c ~~~l n.ão pudemo~ acdtar. Desculpe-me l~a. mas eu não poderia
deixar de registrar que esse programa se fez
de fonna tendenciosa, condenando o homem
qUe lá ha~it3, O nosso ColonO que lá está saciando a fome em condições adversas, um
verdadeiro her6~ um herói que enfrentou o
desconforto, empenhou-se hipotecou a vida
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para oéupar a selva, os confins remotos deste País, e que foi expulso do resto do País,
E por quê? Porque não tinha condições de
sobrevivência. Condenados, quase que ecilados para a Amazônia, 13 esta mós sendo tratados como estrangeiros dentro da nossa própria terra. lsso não é possível. Desculpe-me
se fomei o tempo de V..E.xa, mas eu tinha
de registrar o fato que ocorreu ·ontem pa-ra
não perder a -oportunidade.
O SR. RONALDO ARAGÃO -Agradeço a V. Ex• o 'brilhante aparte ao me:u páli-

do_ pronunciamento de hoje. V. F..x 11 tem razão.
Se a-memória não me falha~ em uma conferência em Tóquio, o Presidente Fr~nçois
Miterrandjá dizia-_que era preciso InternaCionalizar a Amazônia. Veja V. r-.:.xa o que odestino nos resetVa.
Falando sobre a Amazônia, quando o
Governo de t;JCCeção, de 64 para cá, criou
os Batalhões de Fronteiras., o programa, 11lntegrar para não entregar111 criou a Calha Norte, criou a penetração para o interior do Pa&, esse governo de exceção visava justamente o que hoje quer o Governo que af está:
adotar essa polftica de frear o desenvolvimento da Amazônia.
Criaram-se Projetas do Incra, que V. Ex•
conhece muito bem, os projetas de assentamento para que se povoasse a Amazônia e
o nosso Estado. lloje esses projetas estão
abandonados, largados os nossos colonos ~
s.ua própria sorte, sem nenhuma assistência
médica. sem asssitência creditfcia, sem qualquer assistência, cOntraindo malária e diversas doenças tropicais. Esses colonos foram
para lá porque acreditaram no programa
do Governo. Não interessa que Governo foi,
mas era Governo da União. E o projeto Calha Norte, que visav(l até. barrar o problema
do narcotráfico'!
Então, Sr: Presidente e Srs. Senadores,
não é possível que nós, que vivemOs na Amazônia, tenhamos que aceitar esse tipo de política.

Não nos vamos calar. Vamos continuar
chamando a atenção das autoridades responsáveis para o fato de que a Amazônia n~o
existe apenas para ser só cantada em pro~
e verso.
O Sr. Ozicl Carneiro - Pennite-me V.
F.,x8 um aparte?

O SR. RONALDO ARAGÃO - Tem

V. Ex' o aparte.
O Sr. Ozicl Carneiro - V. :E<x- trata de
assunto de grande importância, não apenas
para a Amazônia como para o Brasil como
um todo. Ainda sexta-feira ocupei a tribuna
do Senado e flZ uma análise das políticas concebidas para o desenvolvimento da Amazônia nos llltimos 40 anos. Citei que a maioria
dos projetas governamentais para aquela Região foi, inexplicavelmente, abandonada. Disse, naquela ocasião, e permito-me repetir
agora: nós da Amazônia não aceitamos a pseudo&acraliZação da nossa Região. A Amazônia,
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repito, não é o sanh.lãrio do Mundo, e sim
o oásis onde o Brasil encontrará a solução
para os seus problemas. Preservar não é incompatível com o desenvolvimento, desde
que o povo brasileiro, a sociedade brasileira saiba, nos aconselhamentos cientfficos,
usar os conhecimentos tecnológicos. V. F.x1
referiu-5e a uma opinião do Presidente Fraçois Miterrand, da França. Ele não falou,
propriamente, na internacionalização da
Amazônia, foi muito mais além. Disse qu~
em se tratando de ecologia, de conservação
do meio ambiente, ter-se-ia que mudar o conceito de soberania das naçõeS. Foi um recado direto, ccatamente quando se falava que
a Amazônia deveria ser intocável, porque algu6m divulgou uma bobagem cientifica, essa é a verdade, de que aquela Região é o "pulmão do Mundâ 1• E todos sabemos que1 se
não houver remanejamento na floresta, ali
não se produzirá oxigênio, porque o que é
produzido de dia é consumido durante a noite. Parabenizo V. &• e repito que nós que
representamos a Amazônia no Congresso
Nacional devemos, sempre que possível, usar
a tribuna do Senado para chamar a atenção
das regiões mais desenvolvidas sobre a problemática da Amazônia. Porque, se o Brasil
deseja realmente ser um pafs desenvolvido,
tem, antes de mais nada, que desenvolver a
região que representa 50% do seu Território
Nacional.

O SR- RONALDO ARAGÃO -Agrade-

ço a V. Ex-, nobre Senador Oziel Carneiro.
V. Ex1 é conhecedor da Amazônia e de seus
problemas, homem do Pará, conhece melhor
do que eu o que representa a Amazônia para o desenvolvimento nacionaL
Relembro aqui a Comissão de Inquêrito
sobre a Amazônia, que teve como Relator
o hoje Ministro da Justiça, Senador Jarbas
Passarinho que, com muito zelo, muita preocupação e com inteligência que lhe é peculiar, contestou aquilo que se dizia, internacionalmente, sobre o desenvolvimento da Amazônia, que, de acordo com os órgãos de informação internacionais, estava como· se fosse um deserto. A conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito era de que não havia
nada disso.
Dizia-se que a Amazônia estava 12% desmatada, um valor insignifiCante- com relação
à sua área, e não se falava em 88% de área
preservada. Então, conclui-se que há alguém
interessado no não-desenvolvimento da região.
Sr. Presidente, a última reunião do Coodei é um marco inicial importante e esperamos que outras reuniões se repitam, para
que possamos, imediatamente, passar dos subsídios para o Plano de Desenvolvimento da
Amazônia, a grande aspiração dosamazônicos.
Não entendemos a situação e por isso
protestamos: porque não recebemos ainda
os recursos provenientes do Fundo ConstitUcional de Financiamento do Norte e CentroOeste, estabelecido pela Constítúíçãó FederaL Já denunciei esse rato,- Sr. Presidente, e
volto a fazê-lo. Numa reunião da Suframa,

decidiu-5e que 25% do valor do Fundo Constitucional deveriam ser repassados para a inCra ...estrutura dos estados e essa decisão está
até hoje no Ministério da EconOmia. Não é
necessário que o Ministério da Economia
de o seu sim: é auto-aplicável. Até boje, os
Estados do Nordeste, do Centro-Oeste e do
Norte não rec~beram esse valor constitucional, porque se está esperando que o Ministério da Economia dê o sim ~uilo que está
na Constituição Federal. É um absurdo. O
Basa, que também tem os seus interesses,
que tem nos seus cofres essa quantia, com
relação a esses recursos, não tem nenhum interesse em viabilizar aquilo que foi decidido
pelo Conselho da Suframa. Não é possível.
Para tudo o que se fizer nesta República temos que nos dirigir ao Ministério da Economia, para ver se póde ou não, até mesmo sobre que se está inserido na Constituição da
República.
A Sudam, atrã:vés da Resolução n° 6. 968,
dC 22 de fevereiro do corrente ano~ autorizou o repasse-desse recurso, mas o Basa, numa decisão arbitrária e intempestiva, contesta essa resolução e mantém em seus cofres
mais de três bilhões de cruzeiros que poderiam estar sendo aplicados nos estados da
nossa Região.
É contra isso que nos insurgimos, pois
não há nada que justifique uma decisão tão
att;urda, diante do quadro de extrema misêria que vive Rondônia e outros estados da
Regiáo.
O Sr. Chagas Rodrigues --Permite-me
V. Ex 3 um aparte?

O SR- RONALDO ARAGÃO- Ouço
o aparte do nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues - Senador Ronaldo Aragão, congratulo-me com V. Ex11 pelo seu patriótico discursoj e digo patriótico
porque defender a Amazônia é uma forma
elevada de preservar a nacionalidade. V. Ex 3
tem minha integral solidariedade nessa luta
em favor do desenvolvimento econômico-50cial da imensa Região do País. Nobre Senador, digo como um antigo integrante da Frente Parlamentar Nacionalista, desde os velhos
tempos do Deputado e Presidente Renieri
Mazzill~ quando a Câmara dos DC::putados
ainda funcionava no Rio de Janeiro; hoje,
mais do que nunca, precisamos defender os
valores fundamentais e os superiores interesses do nosso País e do nosso povo, que, lamentavelmente, mais do que nunca, estão
ameaçados: Banco do Brasil, Petrobrás- desenvolvimeitto económico-social da Amazônia. Uma coisa é liberalizar a economia; outra é entregá-la a grupos internacionais.
Uma coisa_ é defender o meio ambiente; outra é impedir a melhoria das condições de
vida do povo que vive na Amazônia, melhoria essa que só é possível através do desenvolvimento econômico-social correto, é bem
verdade. Continuaremos aqui essa luta e V.
& 3 tem a nossa solidariedade e terá o nosso ãpoio. A AmaZônia precisa crescer racionalmente: defendendo o meio ambiente, com-
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batendo a poluição, construindo uma rodovia
de costa a costa, como existe nos Estados
UnidoS da América, e tambêm através do desenvolvimento energético e através de uma
nova política de educação e de sa_úde, porque só assim, com um Brasil iritegrãd6, poderemos ter uma autêntica realidade nacional.
Ao defendermos a integração latino-americana, devemos dar o exemplo, promovendo a
integração do Brasil em favor do povo brasileiro. Receba as nosss congratulações.

O SR- RONALDO ARAGÃO -Agrade-

ço a V. Ex3 , Senador Chagas Rodrigues, o
substancioso aparte que vem abrilhantar
meu pálido pronunciamento. (Não apoiado!)
Agradeço a V. Ex3 , homem conhecedor
do sofrimento do Nordeste, homem que já
foi governadOr é que conhece a luta do nordestino pela sua sobrevivência, que não é
menor do que a luta do amazônida.
O Sr. Aureo Mello - V. Ex 11 permite
um aparte?

O SR- RONALDO ARAGÃO - Ouço
o nobre Senador Aureo Mello, homem da
AmazôniBt nascido no meu Estado, Rondônia, e conhecedor profundo da região amazonica.
O Sr. Aurco Mcllo - Quero, mais uma

vez, aplaudir e ratificar o que V. Ex• tem dito em defesa da Amazônia. V. F.xa sabe que
o nome do nosso Estado, Rondônia, foi dado em decorrência de projeto de minha autoria, para o qual não consultei ninguém, a
n.lio ser o Ministro Daniel de Catvalho, quanto à sua juricidade, legalidade e constitucionalidade.

O SR- RONALDO ARAGÃO - Para
honra minha, esse autor é meu amigo.

O Sr. A~o Mello - V. Exa sabe que a
recíproca é verdadeira, Nos assuntos de Amazônia, somos como que partfcipes de um planeta diferente, de um planeta especial, de
uma t~a qu_e tem as suas peculiridades. as
suas características, que não podem ser, de
maneira alguma, situadas em um campo que
não seja o específico dos nossos interesses
coletivos naquela região. Tudo o que V. Ex11
está colocando já tive oportunidade de dizer
da tribuna. Muitas vezes até como suplente
da Mesa, diretam(mte da cadeira da suplência, tive oportunidade de referendar, fosse
qual fosse o Governo. .ft. ouvi também palavras de hostilidade ao Governo Sarney1 de
pessoas que realmente defendiam e combatiam ao mesmo tempo a política de seus estados. Era ·eu que:in gritava, principalmente
eu, e outros parlamentares da estirpe de V.
Ex3 e outros amazônidas aqui presentes.
OSR-RONALDOARAGÃO-Agrade-

ço a referência.
O Sr•. Aureo Mello - Era quem gritava
em defesa dos interesses da Enasa, dos interesses do povo hinterlandino, dos interesses
do povo que babita aquela Regi.lio, do qual
era o grande defensor, e lembrava muito opor-
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tunamenle o Projeto calha N01;te, ao qual
V. Ex- se referiu ainda há pouco, como uma
garantia de que a Amazônia, realmente 2/3
da Federaçáo- &raSileirã, preciSaVã do apoio
du Forças Armadas, de sua Solidariedade,

evitando até sUa Octip3ção; Ori ela seria transformada em uma segunda Coréia - palavras
textuais que o Sr. GenC:i'ãl Waldir Pires Gonçalves, ao tempo Ministro do EXército, proferiu. De maneira que as palavra que V. Ex8
estádlzendosãouma ratificação de tudo aquilo que já citamos, inclusive aquele episódio
horripilante ·acontecido em Óbidoiit quando
um navio tombou e cadáveres ficarain- inSe-

pultos dentro das águas, escafandristas forãm
pagos para abrir o ventre desses cadáveres,
para que neles entrassem ar, e os corpos não
viessem h tona e setVissem como elemento
de comprovação da culpabilidade do proprietário do navio particular, um irresponsável.
Fiz parte da Comissáo Parlamentar de Inquérito, sob a Presidência de Leopoldo Peres,
em que Jarbas Passarinho analisou e concluiu
que realmente a Amazônia não estava sendo dilapidada, e, sim, contribuia para evitar
mudanças indesejáveis na temperatura do
mundo. Na conclusão da Comissão Parlamentar de Inquérito, da qual o Senador Jarbas
Pauarinho foi Relator, estabelecia-se não
fosse feito celeremente esse trabalho de desmatamento, porque, se assim o fosse, poderia realmente acarretar a concretização do
que, levianamente, os caluniadores da Amazônia insistem em assoalhar; Finalmente, para não tomar excessivamente longo este aparte que estou formulando com o consentimento generoso...

O SR- RONAIDO ARAGÃO- É uma
honra ouvi-lo, Senador.

O Sr. Aurco Mcllo- ... de V. Ex- e mais

o da Mesa, do e_min_e_nte Senador Pompeu
de Sousa, quero dizer que a região amazónica precisa, realmente, de toda uma reestruturação, de todo o remanejamento, de toda
uma revisualização, para que não se julgue
que aquilo é território internacional O Brasilnão vai consentir que isso aconteça, porque as Forças Armadas já se manüestaram,
e não é ~ toa que Jarbas Passarinho fez aquele estudo que nos dedidiu com tanto carinho,
com tanta afeição. Neste ponto, tenho certeza de que o Governo Fernando Collor de
Mello não abandonará os interesses da Amazônia, porque,, sem d11vida alguma, dentro
dos seus piarias está o de revitalizar aquela
região, à qual Sua Excel~cia tem comparecido juntamente com outros eminentes parti-,
cipes da sua administração. Nós, da Amazônia tenho certeza de que também o Senador
Oziel Carneiro, assim como todos aqueles
que participam daquela área, aplaudimos V.
Ex- por suas palavras. Temos certeza de que
elas ecoam no Governo atual, tanto quanto
tiVeram eco na aAdministração do Presidente José Samey.

OSR RONAIDO ARAGÃO -Agradeço ao nobre Senador Aureo Mello o aparte,

lembrando-me do Presidente da Comissão
Parlamentar de IIiq"uérito, Leopoldo Peres,
<que eu havia cometido a falha de não citar.
Seria até uma descortesia, foi um lapso, que,
felizmente, V. Ex• corrigiu e agradeço.
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nossas necessidades e que dará início ao pro-

cesso de redenção da nossa região.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!

Pa~)

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

O Sr_ Aureo MeUo - Leopoldo Peres
empregando o seu talento, a sua inteligência
ainda e sempre a serviço da Amazônia.

sa) --Concedo a palavra ao nobre Senador
· -· · · Carlos Patroclnio.

O SR RONAIDO ARAGÃO - Senador Aureo Mello, V. Ex• conhece os problemas da Amazônia, que são muitos, e nós que
.a rerpesentamos temos -a obrigação -de levar
ao conhecimento- desta Nação o que se passa naquela parte do BrasíL

O SR- CARLOS PATROc!NrO (TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a Organização Mundial de Saóde diwlga freqüentemente Um alogan muito conhecido,
que diz: "a sallde começa pela boca". Com
isso, pretende aquele organismo- acentuar a
necessidade de uma boa nutrição para que
o indivíduQgoze de boa saúde. O slogan, entretanto, pode ter uma interpretação ampliada, e com milita propriedade, para um importante aspecto da sallde humana, que é a saó~
de bucal, e que tem relação direta com os
hábitos alimentares de cada índivíduio.
-Conhecedores da triSte realidade- braSilei.:ra no que diz respeito à saáde bucal, temos
manüestado nossa preocupação com as ações
do Governo no setor, comcomitantemente
com os esforços da OMS, tendo em vista as
metas propostas pelo órgão para os próximos anos e para o ano 2000. Espelhando-nos
nos parâmetros fixados pela Organização,
concluímos pela necessidade de uma ação
governamental que se concretize em dois planos- o de atendimento imediato, emergencial, e o preventivo, que possibilite melhorar
a relação custo/benefício, e que garanta às
gerações mais jovens condições adequada&
de satide e de bem-estar.
Tais motivos levam-nos a requerer informações do Sr. Ministro da Sa6de, Alceni
Guerra, relativas ft natureza das ações. de assistência odontológica no ·setor páblico, bem
como o esclarecimento das prioridades, dos
programas específicos, das diretrizes. e metas
fixadas, enfim, de tudo que se relacione à
POlítica Nacional de Saúde Bucal, implementada pelo Ministério -da Saúde no ano passado. Não custa lembrar, afinal, que a saúde é
11
direito de todos e dever do Estado", conforme esta'belece a nossa Constituição; e o requerimento de informações, que ora apresentamos, amparado no artigo 50, § 1P, da Carta Magna, objetiva o cumprimento de uma
das mais sagradas missões do Legislativo, como guardião dos preceitos constitucionais.
DissemO$ anteriormente que a sa!ídc começa pela boca, e que a saáde bucal depende, entre outros fatores, dos hábitos alimentares, como o consumo do açócar. Recentes
levantamentos demonstraram que o brasileiro consome em média 130 giainaS de açácar
diariamente, uma das mais altas taxas de todo o mlindo. Este fator não seria tão grave
se as políticas pllblicas de saáde bucal fossem
efetivamente eficientes, ou se as condições
sócio-económicas da nossa população permitissem o acesso ao -tratamento particular. Entretanto, o nosso País, que na campanha do
Presidente Fernando CoUor ficou conhecido por sua imensa população 11descalça11 e

Disse muito bem V. Ex- que, quando se
quis integrar o Brasil, criaram-se eu já disse
e hoje repito -os Batalhões de Engenheiros,
que constFUfram estradas. RondOnia - como
disse o Senador Amir Lando com muita propriedade - boje existe eri:J. decorrência da
abertura da BR-29, córistrufda pelo saudoso
Juscelino Kubitschek, que com uma visão
de futuro, fez com que se abrisse, .desde o
Acre até Cuiabá, a antiga BR - 029, hoje
364, para integrar aquela parte do Brasil,
de onde só se atingia a Capital da Repllblica depois de quase dois dias de avião~ Hoje,
para tristeza nossa, o que estamos vendo é
a Amazônia esquecida pelos Governos; a
Amazônia sem uma política defmida: uma
politica de integração, de desenvolvimento
do_s órgãos regionais, recursos para a Amazônia. Então, é contra isso, contra esse estado
de coisas que nos insurgíinos nesta Casa des~
. de o primeiro dia em que aqui chegamOs; e
vamos continuar, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, até que o Govenio, ou os Governos, vejam na Amazônia não um outro Brasil, mas
o mesmo Brasil que tem necessidade de se
integrar, cujo povo tem necessidade de participar do desenvolvimento deste grande Pa&.
Não precisamos de esmola; precisamos de
ajuda para o nosso desenvolvimento. Espero que o nosso clamor de desespero possa
ser ouvido, e que esse plano não seja apenas
uma miragem no deserto. Não podemos esperar muito, pois está em jogo a vida de milhões. de pessoas que nos cobram uma solução, mas que não resistirão, certamente, ao
marasmo burocrático e à morosidade que
têm caracterizado as decisões governamentais.

A Sudam recebe de nós um crédito de
confiança, e esperamos que ela leve ao Presidente da República os nossos anseios e as
nosss angústias, lutando conosco, bravamente, para viabilizarmos a região amazOnica e
garantirmos ao seu povo n;aelhores condições
de sobrevivência.
A luta pela Amazônia não é uma luta
apenas nossa. É uma luta de todo o povo
brasileiro, pois a Amazônia é patrimOnio nacional e essencial à manutenção da nossa soberania.
Vamos aguardar o plano de desenvolvimento que será pro'posto para a Amazônia,
na certeza de que, desta vez, ele setá elaborado e executado em conson.Ancia com as
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"descam.iMda" também faz; jus, infelizmente,
k fama de Pafs dos "desdentados".

AO citarmõs as COndiçõeS pfeCárias dà saúde bucal no Brasil, é míster·reeonheçamos,
igualmente, as boas iniciativas ocorrida§ rio
setor, ·como o levantamento epidemilógico
realiZado em 1986, peta Minístério da Sa6de e pelo I.namps, com a participação da Fundação SESP e_ do IPEA O levanta~ento
mostrou uma triste realidade: mais de 70%
dos brasileiros entrevistados necessitavam
de tratamento dentário, e apenas 5% tiD.ham
acesso ao mesmo. A relação de dentes cariados, Ob'túfados ou perdidos, por pessoa, oiOS-

trou-se estarrecedorã e'm Càmparas:ão éoln
os nfveiS registrados em ou'tros países. No
entanto, é preCiso conhecer bem o mal para
melhoicOmbatê-lo, e o levantamento foi passo decisivo para decisões futuras.
A exemplo de experiência realizadas em
diversos pa1Ses, que reverteram a incidências
de cáries, obturações e dentes perdiOos a
partir de campanhas preventivas e efiCazes
políticas sanitárias, o Brasil também tomou
iniciativas importantes no setor, como a Política ·Nacional de Saüde Bucal, resultante da
criação~ no âmbito do Ministério da Saúde,
da Divisão Nacional de Saóde BucaL
Para que os objetivos dessa política sanitária sejam atingidos;' não basta a destinação
de recursos financeiros, mas é- necessário verificar se estão sendo atendidos os princípios
de universalização do atendimento, participação da comunidade, descentralização, hierarquização das ações e integração institucionaL
E preciso, ainda, sem deixar de atender aos
casos. de maior urgência, dar priorida-de para as ações preventivas, como os programas
de adição do .O.óor à água, que alêm de terem
grande alcance, são de custo reduzido e de
eficácia comprovada.

O Sr. Jofi:o Nascimento - Senador Carlos Patrocínio, permite-me V. Ex* um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Con·
cedo o aparte a V. Ex2 com prazer, eminente _Senador João Nascimento.

O Sr. Joio Na$Ci.mento - Desculpe-me
interromper o seu discourso,

mas não pode-

ria deixar de fazê-lo, uma vez que V. Ex8,
como médico, sabe muito bem o quanto ê importante para o homem a saúde bucaL Como dentista, fico muito feliz de saber que,

nesta Casa, um senador da Reptíblica, médico, também se preocupa com este grave problema nacional, o problema da saüde bucal
dos brasileiros.
Receba V. &•, da nossa parte, não só a
nossa solidariedade como a nossa atenção
nesse discurso e o nosso apoio em tudo aquilo que V. Exa disse. Que este não seja o primeiro nem o tíltimo requerimento por parte
desta Casa, e que V. Ex.•, a partir desta iniciativa, também tome como ex:emplo outros
companheiros, outros parlamentares, e aqui
também faça o mesmo~ porque sabemos da
imporUlncia que é a saóde bucal, e sabemos
muito mais, como profiSSionais, do desleilco

que o Poder _P6Qlic$)__ t~m para com a saóde
bucal do nosso povo. Portanto, S:enador Car-los Patrocínio, ficam aqui os me~ parabéns
a v. Ex 1 por esse· prOnunciamento e também
a minha solidariedade e a minha felicidade
de saber que o nobre colega aquí, nesta casa, é um defensor não só da classe odontológica como ddpovo, de modo geral. Com relação à saúde bucal, como diz V. Ex", toda a
saóde de uma pessoa começa pela boca. O
requerimento _que ~· _Ex 8 faz ao Ministério
da Sà.úde não só é _oportuno como muito importante, para que também a Casa tome conhecimento 9a:q,_u~lo que tem sidO feito através do ministério, e daqu"ito _que se pode fazer através de um requerimeDto dessa natureza. Portanto, meus parabéns e muito obrigado pela concessão do aparte, Senador Carlos
Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Agradeço ao eminente col~&lt Senador e odontólogo, JOOo Nascimento, pelas observações.
Evidentemente, nobre Senador, nossa preooupaçáo, ao procurarmos tomar conhecimeuto
das ações efeHvas q11e existem para o campo da saüde bucal, não é outra sç_n_ão procurar criàr, através do Senado Fe_deral, mecanismos para que toda a população nacional
seja atendida. Intriga-me, sobremaneira, quando vou aQ meu esta:do e vejo aquelas mocinha$ Çom-11_, 12 ou 13 anos já com os dentes
irremediavelmente_ perdidos, já que não têm
acesso ao trata_mento dentáriQ particular e
os órgãos do Goveino ainda não oferecem
o tratamento adequado. Lá, é costume verse um_ rapazinho, uma mocinha, dizendo:
"Vou para o denti§.ta "distrair" o meu dente11
-·o que sígnifica ex:tiãlr o dente. E às vezes
bastaria a obturação de uma cárie dentária,
mas não se faz Um tratamento adequado~ conforDl~ preceitua a nossa Constituição FederaL
Agradeço ao eminente senador a preocupação e o brilhante aparte.
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mente oportuno e necessário. Xenho certeza de que o seu requerimento de informações há de_ receber por parte da Mesa e to-

dos aqui presentes, no plenário - entre os
quais vejo -diversos médicoS, pelo menos três
-se não me _engano, toda acolhida e solidariedade. COmq simples leigo e modesto "banguela," posso dizer a V. Ex*, tenhO que aplaudir essa iniciativa, porque a saúde é realmente fundamental pela mastigação e pela escolha dos alimentos. Não é somente a idade
que nos faz ficar desdentados, é também o
descaso, a inctíria e o abandono.. T~nha V.
&• _apenas o aplauso de um correligionário
da área independent~ da área dos sem-partido.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO -Agradeço a V. fx8 o apane e os elogios. Na realidade, já está me deVendo essa fotografia batida num dos hotéis qo meu Estado.
De maneira nenhuma V. Ex8 é um leigo,
conhece como poucos a problemâtica do seu
Estado e" da sua região. De (ato, é aS$unto
muito séiio que estamos tratando aqui, já·
que a medicina e a· odontologia não se dissociam, são duas matérias afins e dc!Vem estar
interligadas. Reitero mais uma vez, porque
também é do nosso entendimento, a saúde
começa, evidentemente, pela boca.
Ao eD.caminharmos o presente requerimento de informações, finalmente, queremos
colaborar com o Poder ExecUtivo no fiel cumprimento dos dispositivos coilstitucionais, visando à sallde, ao bem-estar, ~ melholia da
qualidade de vida de .milhões de brasileiros,
tristemente ameaçados- de não mais poderem
ostentar a sua conhe<::ida 'Yocação para o riso".
Gosta$ de reler, já que foi lid9 pelo
eminente Secretário da Mesa, o requerimento de informações que dirijo ao eminente
Sr. Ministro de Estado da Saúde, Sr. Alceni
Guerra:
''REQUERIMENTO DE

INFORMAÇÕES
N" DE 1990

O Sr. Áureo Mello - COncede-me
Ex• um aparte?

v.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Com
o todo prazer, nobre Senador Áureo Mello~

O Sr. Áureo Mello - Nobre Senador
Carlos Patrocínio, ~odos nós presentes a esta Casa e representando cada qual o seu Estado, não poderfamos debcar de hipotecar inteira solidariedade a V. Ex8 , como fez o nobre Senador João Nascimento, com o acréscimo de ser especializado na matéria. v. Ex•,
lá em Araguaina, tem o nome sempre citado com rev~~ncia, estima e admiração po-r
todos os seus conterrâneos, e é, sem dtivida,
um dos grandes responsáveis pelo bem-estar
e pela saüde daquela população, que tem
por V. Ex• verdadeira idolatria. Tirei até cópia de uma fotografia de V. :&&, que está
na mesa telefónica de um hotel dessa cidade, o mais elegante e o mais chique de lá,
para mostrar a consideração, o conceito singular e a especial admiração de que V. Ex"
de$fruta. V. Ex" abordou um tema profunda-

~

Fxcelenlfssimo Senhor Presidente
do Senado Federa~
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Senado -Federa~
combinado com o art. 50, §-2°, da Constituição Federa~ venho pedir a V. :& 11
que sejam solicitadas a Sua Excelência o Senhor Mini;tro da Saúde, Dr.
Alceni Guerra1 as seguinteS informã-

ções:
I- natureza das ações de as:ristência odontológica e de satlde bucal no

setor püblico, prestadas à população,
-no ano de 1990, conforme os princf~
pios de universalização, participação
da comunidade, descentralização, bie~
rarquização e integração institucional;
Il- fndíce de cobertura da população-alvo, com ênfase à faixa etária
• de seis a doze anos, conforme diretri~
zes e metas prioritárias, definidas na
Política Nacional de Saüde Bucal;
rn- discriminação, por subprograma ou rubricas, da utilização dos re-
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lhões de crianças coro aplicação tópi- se reger pelas leis do mercado, obrigando o
ca de flúor. _Ainda rio- anO passado, foempresário, seja ele de grande_ ou de pequeno porte, a investir para iornar-se comp_etitira~ financiados 313 Ílovo's Sistemas
vo se quiser sobreviver.
. çamento do Mini~tério da S~úde;
pú.bF~os de a.bastecimento de água
Nas suas linhas gerais, Srs. Senadores,
IV -sistemáticas ado.tacfu$, relativa~
com fluoretação, atendendo 5,3 mimente as prioridades epidemiológicas;
nada temos a objetar contra o que alguns
lhões de pessoas.
denominam polítif::a agrícola do Governo, cono_ que_ conce;rne .a~ aç;>es. preventiPor outro lado, a outra linha de
vas, .educativas e .curativas, na ár~ _
ação preventiva em sa(Jde bucal, a apli- mO está cipfessa na Portaria Iterministerial
de saúde_ bucal;
n° 477. Na verdade, segundo entende o Ex:ecação tópica de fltíor fcii implantada,
V- se a Politica Nacional de Saúem 1989, em todas as U_nid_ades da Fe- cut_ivo, ela viria atender aos reclamos de mode Bucal, definida com base no Levanderação, alcançando 40% da popula- dernização do setor agrfcofa e de rilelhor abastamento Epidemiológico em Saúde
ção urbana, na faixa etária prioritária, tecimento de alimentos básicos que a sociedaBucal, implementada a partir de 1989,
de brasileira yem expressando desde longa
sendo~que~eJD 11 estados a_coberturo
teve continuidade no ano de 1990, sendata. Mas, quando trocado
miúdos, -os
foi. tptaL
do ainda a base das ações previstas
Assim,. de vez que o -Orçã.mento problemas se avultam e ameaçam incendiar
até o ano-de 1994.
de 1~ preVia a aplicação de recur- os campos, onde_ os conflitos agrários transformam o - em geral pacífico - trabalhador
SOS" -orçamentários da ordem de
152325.000,00-cruzeiros (números an- rural num homem capaz de e.ls:trema violênJUBtificaçlío
teriores à recente atualização votada cia. Ha algum tempo a imprensa veiCulOu a
O Levantamento Epidemiológico
pelo Congresso Nacional) para a refe- imagem de trabalhadores rurais armados de
em Sa11de Bucal, realizado em 1986,
rida Divisão seria do interesse dessa foices, em pleno centro comercial de Porto
pela primeira vez, em todo o P~ consCasa, responsável pelo acompanha- Alegre. No choque com a policia, um soldatatou uma realidade~ previsível, de almento e avaliação dos. atas do Poder do foi degolado por um homem mais_ afeito
lfs:Simos índices de prevalência de doExecutivo (art. 49, X, da con-stituíçãO ao amanho da terra do que à violência. Ceenças bucais, na quase totalidade da
Federal), as_ in~o~mações referentes à nas como essa repetem-se, nos sertãos de topopulação brasileira.
assistência odontológica, em todos Os - do o Pafs.
O quadro epidemiológico nacional
É com razão, Srs. Senadores, que oS ananíveis, que vem sendo prestada à popuera preocupante e evidenciava a nelistas do setor vêem com certa apreensão o
lação brasileira. n
cessidade de redirecionamento das
que, com muito esforço chamam de a nova
Sr. Presidente, tenho certeza de que o poUtica agrícola, julgam que, num primeiro
ações odontológicas em sa6de pliblica.
Durante décadas, a ausência de Sr. Ministro da Saúde, Alceni Guerra, preo- momento, ela vai provocar a falência de escupado, como tem demonstrado, com os_prouma política nacional para o setor fez
truturas produtivas polico eficientes ou afascom que a população brasileira tives- blemas de sa6de do nosso Pafs, haverá de tadas dos mercados consúmidores. Em consedar
guarida
e
responder,
na
íntegra,
a
esse
se um acesso limitado aos serviços disqüência, vai gerar mais desemprego no camrequerimento.
poníveis, pois as açõcs desenvolvidas
po, concentrar ainda mais a propriedade da
Era
o
que
tinha
a
dizer,
Sr.
Presidente,
pelas instituições que atuam na área
tena, provocar mais conflitos agrários e êxocareciam de integração, gerando a re- Srs. Senadores. (Muito bem!)
do rural em direção das grandes concentradução do potencial produtivo, em fações urbanas.
ce da atomização dos esforços.;
O SR. PRESIDENTa (Pompeu de SouA bem da verdade, Srs. Senadores, deve1
Mas não foi só a ausência de pla- sa)- O requerimento de V. Ex ', nobre Senanos de abrangência nacional que con- dor, já está sendo regimentalmente atendi- mos reconhecer que esses problemas são velhos e n.âo apenas da sociedade brasileira.
do e_encaminhado.
tribuiu para a seriedade do quadro
Concedo a palavra ao nobre Senador Ju- Eles atingem todos os povos, especialmente
epidemiológico brasileiro em sa6de
os que se encontram em estágio de desenvolbucal, as questões conjunturais- cri- taby Magalhães.
vimento acelerado. São conSeqüência do prose econômica,. desajustes sociais, carênO SR.JUTAHY MAGAU!ÃES (PSDB
cia de recursos, entre outros- soma- - BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. cesso de industrialização e de urbanização
das sociedades modernas.
das ~ questões estruturais - falta de
Presidente, Srs. Senadores, a Portaria InterMas, é esse um movimento espontâneo
serviços odontológicos p6blicos, difiministerial n° 477, de 15 de agosto de 1990,
culdade de integração nas ações, au- traça as diretrizes de politica econOmica pa- e até certo ponto controlado pelas forças sociais em sua evolução normal. O mesmo não
sência de dados fidedignos sobre as
ra a agricultura brasileira. Ela sinaliza aos
regiões brasileiras, carência de recur- agentes económicos da produção e da comer- acontecC quando o Estado ou as elites da sosos humanos especializados, falta de cialização agrlcolas o Plano Brasil Novo, do ciedade interferem com políticas deserivoiviintegração dos setores sa6de e educaGoverno Collor, que visa à implantação de meritistas para apressar o proceSso de moderção, etc. - também geram este triste um novo padrão de desenvolvimento, cuja nização da_ sociedade rural. Exacerbam-se,
então, aqueles problemas de desemprego
quadro.
enfase ê a modernização e a inserção do Pano campo, concentração da propriedade da
Foi com base nesse estudo de abran- & no concerto das nações mais prósperas.
terra, conflitos agrários e êxodo rural.
gência nacional, e em suas constataNa verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadoções, que o governo anterior definiu res, a nova política agríCola é a equivalêncía
No Brasil, Srs. · Senadores, foi cunhada
a Política Nacional de Salide Bucal,
rural da politica industrial adotada pelo Go- entre os estudiosos da nossa sociologia rural
visando melhorar os nfveis de sa6de verno, no seu afã de modernizar a socieda- a eqn-essão "modernização dolorosa", para
bucal da população brasileira, amplian- de brasileira. As duas políticas, a agdcola e designar o choque capitalista das politicas
do o acesso aos serviços odontológi- a industrial, fecham o círculo do processo agrlcolas adotadas nos últimos vinte anos.
cos disponíveis.
de modernização eoonOmica do Pa~, que tem Visavam essas politicas a introduzir o modeNo ano passado, de acordo com a
como linhas mestras, de um lado, a desregula- lo capitalista de produção no campo, tendo
Política Nacional de Saúde Bucal, a
mentação e a menor intervenção do Estado em vista dois objetivos prioritários: resolver
Divisão Nacional de Saóde Bucal exenas atividades econOmicas e, de outro, as cha- os problemas de abastecimento urbano, via
cutou um orçamento de 17 milhões madas leis de mercado a regular as relações aumento da produção de alimentos, e a exde cruzados novos, implantando um econOmicas nas atividades de produção e co- pandir o mercado consumidor para os produamplo programa preventivo que, até
mercializaçlo. Por eBSas linhas mestras, o se- tos indutrializados. O Estatuto da Terra, de
o final do exercício, beneficiou 10 mitor privado, longe da tutela estatal, passa a 1964, deu expressão legal a esse modelo capicursos orçamentários destinados à

Divisão Nacional de Saúde Bucal. de
acordo-com as met,a~ definidas no or-,

-em
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talista introduzido no campo; Dentro de sua·
ótica, foi adotada a legislação trabalhista no·
campo e implementada a pesquisa agropecuárla com ênfase em tecnologias ditas modernas, como mecanização e adubação química,
e incentivada a formação de um parque industrial voltado para a tecnologia agrícola.
Não bá dúvida, Srs. Senadores, de que,
graças ~ modernização da nossa agricultura,
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para as perifCrias das cidades. Os que não do aplicado ~ nossa agropecuária, de forma
migraram, tránsformáram~ em bóias-frias lenta e graduaL resultou nesse quadro de dew
oú volantes, abSorvidos sazonalmente nas di- sacertos que e$tam~ presenciando hoje.
versas concentrações de produção, como a
Eis qüe ·a Plano Brasil Novo aplica mais
colbeira do café, da laranja, algodão e cana. uq1 choque_ capitalista, desta vez abrupto e
Outra corrente migratória nos 1íltimos vin- violento, para corrigir os desacertos anteriote anos, sobretudo do Rio Grande_ do Sul, res. E com isso_ desestruturou, a produção
Santa Catarina e Paraná; tomou a diréçâo agropecuária, sobretudo aquela promovida
das regiões pré-amazónicas de Rondônia, por pequenos e mêdios produtores rurais,
fez-st; de um lado, a vertiginosa ccpansão MatO-Gro;so, incentivada e favorecida pelos que ainda não tinham adotado plenamente
da nossa fronteira agrícola em direçáo do governos daqueles estados. na esteira desses os hábitos de produção e comercialização
Centro-Oeste e das regiões pré-amazônicas migrantes pobr"es, fOrmou-se outra corrente, capitalistas.
do Mato Grosso, Tocantins, Pará e Mara.. sobretudo de gaúchos e paranaenses mais
Uma das medidas mais duras da nova ponhão, e, de outro, cresceu a taxa de produti- abastados, que adquiriram. razoáveis extenlítica agrícola 6 o desconto dos custos de freVidade das culturas, sobretudo das destitia- sões de terra para o cultivo de soja.
te do valor do preço udnimo de garantia,
das ao mercado ec:temo. O Brasil possui hoPOr trás cte iOdã -essa movinlentação, du- em nome do realismo econômico, próprio
je as melhores técnicaS de produção agropedo capitalismo. Esse fato veio por à mostra
cuária entre os paises tropicais e é, sem dllvi- rante os liltimos vinte_ anos, estava sempre a
figura tutelar do Estado, que atuou como uma realidade já Constatada pelo mercadcx
da, o maior exportador de alimentos abaixo
agente sustentador da renda do campo, dos a produção de grãos longe dos centros consuda linha do Equador. Paralelamente, surgiu
midores é economicamente inviável e seus
um vigoroso parque agroindustrial fornece- gr~~es e pequenos produtores rurais.
Do Tesouro Nacional, saíram todos os re- custos superam o valor da produção.
dor de insumos, como fe-rtilizanteS, maquináComo vão ficar agora, Srs. Senadore&;,
rios, equipamentos de deferisivOs, e processa- cursos _necessários. a:o avanço do capitalismo
dor de matérias-primas-de origeri:tagropecuá- no_ campo, desde os incentivos para a instala- aqueles pioneiros sulistas e nordestinos que
ção de ind11striu de iosumos agrícolas e de fizeram avançar, nos últimos vinte anos, a
rias, como alimentos, fibras e energia.
noosa fronteira agrícola para as fraldas da
Vale ressaltar que a modernização da processamento de produção_ agropecuários,
floresta amazOnica,. em Rondônia, Mato Grosnossa agropecuária fez surgir numerosos bolw passando pelos créditos subsidiados à produ- so,
Tocantins, Pará e Maranhão c:ertos de
l6cs e prosperidade no Sul, Sudeste, Centrow ção, como os destinados a investimentos, cusque o Governo hi~t comprar ali a sua produteios,
comercialização,
transporte
e
armazeOeste e, ultimamente, no Nordeste, graças
ção a qualquer preço?
à irrigação. Nesses bolsões, a acumulação namento da produção.
Para os têcnicos do Ministério da EconoAcrescentem-se ainda os desvios dos crede capital permitiu o surgimento de numeromia, que estão traçando a política agrícOla
sas atividades industrias e comerciais, que· ditas subsidiados à agropecuária que foram
do Governo, essa é uma questão de cunho
sezvem como canais de distribuição de ren- fazer a felicidade especuladores nos bons temsocial que foge da sua alçada e competência.
da, o que afasta dali as agruras do desemprew pos do ovemight, a mais de 50%, e a roubago e da inflação, padecidas pelo resto da so---- lheira, pura e simples, de cartórios instala- Cabe ll sociedade enfrentar com realismo es-se problema, compreendendo que os recurdos nas operações de transporte e armazenaciedade brasileira.
sos captados pelo governo não são suficienSe exitem de fato esses felizes afilhados mento de grãos adquiridos pela Companhia
te$ para manter um tratamento diferenciada modernização, existem, também, as suas de Financiamento da Produção, como denundo ll sociedade rural?
vítimas numerosas. O processo foi doloroso ciou largamente a rllídia nacional.
TUdo isso, Sr. Presidente e Srs. SenadoOutra pergunta pertinente aos técnicos
para a maioria dos brasileiros. Em primeiro
lugar, foi afetado o abastecimento com ali- res, modernizou uma grande parte da nossa do Ministério da Economia é a de como vai
mentos básicos dos centros urbanos, uma agropecuárla e levou tambêm à exaustão a ficar o Plano Nacional de Refonna Agrária
vez que as melhores terras e as tecnologias capacidade de o Tesouro Nacional continuar perante esse realismo econOmico. Para esses
mais avançadas, os maiores recursoslmancei- mantendo uma política de financiamento sub- técnicos, a reforma agrária, como vinha senros, privados e pó.blicos, e os produtores com sidiado da produçao e de intervenção no do promovida pelos governos anteriores,
melhor capacidade de gerenciamento foram mercado de produtos agrícolas. O montante mascara um problema social, pois os seus redirigidoo para a produçlio de bens exportá- de recursos empregados pelo Estado nessas sultados permitem apenas que uma parcela'
veis, como soja,. laranja e came, ou de substi- operações era de tal grandeza que, no início razoável da população sobreviva em precátuição dos importados, como o álcool car_buw da década de oitenta, chegou a superar ova- rias. condições de vida. E não há recursos pülor da produção.
blicos para lhes dar mais apoio técnico e firante.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senado- nanceiro. Em vista disso, a histórica aspiraEnquanto isso, caia a produção dos alires, as supersafras,.. como a de 1989, de 71 ção dos trabalhadores rurais pela posse de
mentos básicos, como feijão, milho, arroz e milhões de toneladas de grãos, que fizeram
um pedaço de terra, dizem aqueles têcnicos,
mandioca, desfalcando o abastecimento urba- a festa dos planejadores. do governo passa- é um anacronismo, que não deve ser mais
no e contribuindo para elevar as taxas de in- do, eram mais fruto desse esbanjamento de alimentado. Ao invés- de brigarem por um
llaçlio.
dinheiro do que de outra coisa. Logo que pedaço de terra, os trabalhadores rurais ec:Em segundo lugar, tal modernização foi os recursos públicos começaram a escassear, pulsos da produção agrícola direta pelo nodolorosa, para os trabalhadores rurais, inw iniciou-se o processo de retração nas taxas w choque capitalista melhor fariam se procucluindo aqui os assalariados, os meeiros, os de produçlio. Para este ano está prevista rassem se integrar como assalariados no nopequenos e médios produtores rurais. Sem uma quebra de 15%. Tinham ainda um agra- vo sistema.
recursos para adquirir as novas tecnologias vante. Ao invés de servir de instrumneto de
E não faltará oportunidades de trabalho
e sem apoio oficial mais consistente, acaba- contenção da inflação,_ punham mais lenha assalariado na agricultura modernizada, garam sendo expulsos das terras mais férteis na fogueira inflacionária, pois contribuíam rantem os técnicos do Governo. Para isso,
para dar lugar aos empresários capitalizados. para o agta.Vãmento do déficit público, via serão aplicados, nos prá<imos anos, um funSobretudo no Centro-su~ o desenvolviw subsídios à produção, comercialização e ex- do inicial de 2,5 bilhões de dólares em toda
menta capitalista no campo deslocou a pe- portação, além de prejudicarem a produção a cadeia do complexo agroindustria~ que
quena produção de subsistência, obrigando de alimentos básicos destinados ao abasteci- abrange desde as indústrias de insumos., como fertilizantes, equipamentos e defensivos
a mã<Hle-obra, que antes provia a reprodu- mento interno.
Sr. Presidente e Srs Senadores, o choque agropecuárlos, passando pelas ind'dstrias de
çlio da famllla, a se assalariar. Cresceu, dessa forma, a corrente migratória do campo -capitalista, que desde há vinte anos vinha scn- · proceaamento de alimentos e pelas empre-
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sas de serviços às atividades agropecuárias.
A aplicação desses recursos será orientada

por dois planos complementares, o Plano
de Competitividade Agrícola e o Plano de
Regionalização da Produção.
O Plano de Competitividade Agrícola tem
por objetivo principal induzir o desenvolviM

menta, adoção e transfer~ncia de modernas
tecnologias, e implementar um processo de
desregulamentação da politica agrícola, de
maneira que a intervenção do Estado só ocorra onde e quando tal ação se fizer imprenscindfvel.

O Plano de Regionalização da Produção
Agrícola visa a recionatízar espacialmente a
produção, mediante investimentos localizadosconforme as vocações agr{colassub-regio-

nais, incrementando a produção em escalas.
Tudo bem. Srs. Senadores. Um plano racionalmente perfeito. Só tem um defeito, o
de ter sido concebido em gabinetes longe
de uma realidade social muito mais complexa do que aquela percebida pelos seus idealizadores, ao dividirem a sociedade rural bra$ileira, para efeilo de recebimento do crédito
rural. Tomaram como parâmetro de classificação dos produtores rurais o valor global
de sua produção agropecuária anual, dividindo-os em mini, pequeno, médio e grande produtor rural.
A verdade, Srs. Senadores, é que o avanço do capitalismo na sociedade rural brasileira acelerou os. processos. internos de diferenciação, de tal modo que invalida aquela classificação adotada pelos técnicos do Governo.
Segundo estudiosos da nossa sociologia
rura~ os instrumentos e ccecução das poHticas agrícolas. deveriam levar em conta pelo
menos as. quatro categorias sociais. básicas
de unidades produtivas agrícolas: os Capitalistas, as empresas familiares, os camponeses
c os semiproletários (aqui incluídos os camponeses pobres e os beneficiários da reforma agrária).
Os camponeses pobres constituem o elo
IIiais frágil da cadeia produtiva e, na verdade, vivem entre uma agricultura de subsistência, com pouca presença no mercado, e o semiproletarismo, quando vendem a sua força
de trabalho de forma temporária. Diante do
avanço do processo modernizador, poucos
deles te-m condições de pC"rmanccer na produção agrícola. A tcndl!ncia C serem absorva·
dos como assalariados permanentes ou temporários na cadeia agroindustrial ou serem
ocpulsos para as ciclades. Para esse primeiro grupo, a poUtica deve ser mais socio-emergencial do que estrutural. Os créditos devem
ser tanto do Finsocial com o rura~ tendo
em vista a manutenção da famfiia e a sua
pennanencia na atividade agrícola com perspectivas de melhoria de condições de vida
ou a sua passagem sem traumas. para a condição de assalariados.
O grupo dos camponeses é importante
na produção e distribuição regional de alimentos. É um grupo organizado e combativo, reivindicando taxas de juros di[erenciadas, preços mfnimos, seguro social e outros

benefícios. Já que o patamar de tecntficação
está fora do seu alcance, esse é um grupo
que sofre pressões proletarizantes. A polftica agrícola para esse grupo tende a evitar
que o processo de proletarização seja rápido demais. e traumatizante e deve incluir taxas de juros diferenciadas, preços· mínimos,
seguros sociais e outros benefícios. Em algumas regiões. sobrdudo no Nordeste, a política governamental deve permitir o saldo qualific.a_tivo do camponês. para a empresa familiar, mediante o acesso aos modernos insumos agrícolas._ o~ bene[(cios_ sociais devem
incluir educação, saúde e transporte. O grupo social das empresas foamiliares caracteriza-se pela manutenção de um elevado patamar tecnológico e produção em larga escala,
além de grandes volumeS: de produção comercializados, e estruturas dp custos. dependentes de grandes recursos financeiros. Para esse grupo, a política agrícola deve orientarse para os preços mínimos, disponibilidade
de crédito, acesso fác:;:il aos insumos. tecnológicos, aos mercados de consumo, ao armazenamento e transporte. Na área social, devem
receber os benefícios da educação, saúde,
transporte e comunicação, com o objetivo
de facilitar a reprodução do seu modo de vida.
O grupo social das. empresas capitalistas
tem presença marcante nos aparelhos do Estado, através dos Iobies _ou organi1.ações de
classe, o que lhe dá condições de concorrência muito superiores às das categorias anteriores. Tem acesso fácil às. tecnologias e aos
insumos modernos e, por isso, é o_ grupo
mais Inovador, responsável em grande escala pelo avanço do modo capitalista de produção no campo. A sua produção destina-se
mais à exportação ou à indóstria de transfor-

mação.
Para esse último grupo, a política agrfcola deve volta-se mais para a garantia de Crédito em volume su[uciente e estabilidade das
polfticaS por produto, de modo que possa
planejar os investimentos a médio e longo
prazos. Por adotar plenamente o modo capitalista de produção, esse grupo precisa muito pouco da regulamentação estatal de suas
atividades. Para ele é que devem concentrarse de modo especial as novas. diretrizes da
política agrfcola do Plano Brasil Novo.
Sr. Presidente., Srs. Senadores, deixo aqui
como uma crítica construtiva às novas diretrizes de política econOmica para a agricultura, expressas. na Portaria lnterministerial n°
477, de 15 de agosto passado, a nossa advertência de que não é possível pensar a polftica agrícola "em bloco". É necessário reconhecer a heterogeneidade das estruturas da produção agrícola e, Conseqüentemente, da diversidade das necessidades e reivindicações
das categorias produtoras. A formulação e
a condução de uma política responsável para a produção agrÍC(lla implicam que os próprios objctivos da política sejam diferentes
para cada uma daquelas categorias de produtor.
Só assim se fará o proccs..w-de modernização da nossa agricultura. como prcooni:r.a o

Dezembro de 1990

Governo Federal e aspira a sociedade brasileira, sem traumas e maiores sofrimentos para os grupos sociais mais. indefesos. da nossa
sociedade ruraL
Era o que tínhamos. a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Concedo a palavra ao nobre Seh ado r
Severo Gomes.
O SR. SEVERo GOMES (PMDBSP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao Estado incumbe,
acima de tudo, a promoção do bem comum
O significado dessa asserção, contudo,
parece estar em declínio na Nação brasileira, desafortunadamente submetida hs discricionariedades do Governo liberal do Sr. Cal~
lor de Mello.
O Governo Federal, no~afã de conceder
primazia à economia de mercado, tem cometido o equfv'oco de pretender o aniquilamento do Estado, como se isso fosse condição
essencial para a prosperidade da livre iniciativa.
É evidente que tal proposta, se não tem
significado merarne~te demagógico, estaria
a revelar o despreparo do GO\'erno para desempenhar suas funções. Porque ao equfv'oco anterior representado pela excessiva interferência do Estado na vida dos cidadões não
se pode, agora, sobrepor o equfvoco de ;;ua
ausência.
A nova política adotada pelo Presidente
Fernando Collor de Mello aponta no sentido de que a presença do Estado deve serreduzida no conjunto da vida nacional.
Enunciado dessa maneira, pareceria muito salutar esse preceito. No entanto, adotá.lo sem ressalvas seria laborar em engano.
De fato, há alguns setores, no Brasil, dos
quais o Estado deve afastar-se, porém, há
outros que exigem a sua presença.
É verdade, também, que a presença do
Estado deverá ser mais ou menos intensiva
de acordo com a economia das diversas regiões do País, pois ele tem sido, ao longo
dos. anos, a única entidade capaz de equilibrar, ainda que de maneira precária, o desenvolvimento nacionaL
Aliás, o Constituinte de 1988, mirando o
futuro deste pobre Pafs de tantas desigualdades e de tantas injustiças, ao expricitãros princfpios fundamentais da Lei Suprema, determinou que- constituem objetivo_s fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidá.riaj a gaiantia do desenvolvimento naciona~
a erradicação da pobreza e da marginalízação e a redução das desigualdades sociais e
regionaisj e a próiDOção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sc;:.c:o, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, I, II, III e IV).
Esta a~ Sr. Presidente e Srs. Senadores,
sintético, porém valioso programa de promoção do bem comum, que deveria nortear a
ação de nossos governantes, que tem, na Constituição brasileira, além desse, outros preceitos relativos ao desenvolvimento regoional.
Aliás, o desenvolvimento nacional equilibra-
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do- vale dizer, o maior incentivo ao desenvolvimento das regí6es mais carentes - constituiu grande preocupação do Constituinte
de 1988, que inseriu no texto constitucional

diversos e oportunos dispositivos. sobre a matéria.
Destaque-se, primeiramente, que a Constituição conceitua o Estado como agente normativo e regulador lla atividade cconOmiC3,

cabendo-lhe as funções de fiscalização, incentivo c planejamento, sendo este dctcrmínante para .o setor público e indicativo para o
setor pnvado (art. 174).
ApÕlpósito, a Nação brasileira está reclamando os planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvjmento econômico e oocial, de competência da União
previstos no art. 21 de nossa Constituição:
Pois, há quase seis meses da ~ do atual
Presidente da Rep6bJlca, continuamos desconhecendo se existe a verdadeira intenção
do Governo na formulação de planos e programas. nacionais, regionais. e setoriais de desenvoMmento. Aliás, em matéria de planejamentol o atual Governo não tem demonstrado outra capacidade senão a de apresentar
programas casuais, esperando, dessa (onna,
que 0$ princípios. do liberalismo econOmico
por ele adotados venham a favorecer a solução dos. grandes problemas nacionais.
Na verdade, a polftica liberalizante do
atual Governo não tem demonstrado manter
a necessária harmonia com a Constituição
!lo que se refere lts diVersas soluções. por ela
mclicada~ como a concessão de incentivos
fiscais destinados a promover o equilíbrio
de desenvolvimento sócio-económico entre
as diferentes regiões do Pafs (art 151).

No Capitulo Vll - Da Administração Pllblk:a, do Titulo III, dedicado à organl<açllo
do Estado, a Seção IV (art. 43) ~ totalmente voltada hs regiões brasileiras, o que, mais
uma vez, demonstra a preocupação do legislador com. a questão. lU normas da Seçáo IV,
propondo o desenvólvimento dos vários complexos geoeoonOmicos e sociais brasileiros e
a redução das desigualdades regionais, cbegam mesmo a especificar os incentivos regionais a serem concedidos pelo Governo, enumerando os seguintes: igualdade de tarifas,
fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder p6blico, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais por
pessoas ffsicas ou jurídicas, prioridade para
o aproveitamento econômico e social dos
rios e das massas de águas represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas
a secas periódicas. Nessas áreas, segundo preceito constitucional (art. 43, § 30), a União
deverá incentivar a recuperação de terras
áridas e deverá cooperar com os pequenos
e mêdios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e
de pequena irrigação.
Desmonstrando interesse pelas regiões.
mais pobres, determina ainda a Constituic;ão, atraVés do art. 42 do Ato das Pisposi-

ç6es Transitórias, que, durante quinze anos,

a: União deverá aplicar, dos recursos destina-

tra
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discriminada a estrutura produtiva do Pa-

ís. Os dados a seguir apresentados tomam
claro o que afirmo: a agriCultura das Regiões.
mais desenvolvidas (Sul e Sudeste) gerava,
em 1959, 7Z,S% dO total nacional do setor,

~ irrigação, Vinte por cento na Região
Centro-Oeste e cinqUenta por cento na Região Nordeste, préfereilcialmente no semiárido.
em 1980, esta participação havia sido reduziSr. Presidente e Srs. Senadores, também da para 64,2 mercê do forte crescimento do
nos Titulas VI e VII, que tratam, respectiva~ setor nas regiões Norte e Centn)-Oeste,. no
mente, da Tributação e do Orçamento, e da período. Note-se1 no entanto, que, no mesOrdem Econômica e Financeira, é evidente mo período, a região Nordeste, a mais popu.o cuidado que Os constituinte$ tiveram com losa das menos desenvolvida~ teve sua cono País como um todo e, em especia"I;. com as tribuição reduzida de 21% para 19,5%. Além
regiõe:; menos desenvolvidas. O art. 192 pro- disso, Srs. Senadores, é precisamente nao
clama que o sistema fmanceiro nacional se- agricultura, setor que apresenta alguma vanrá estimulado de forma a promover o desen- tagem comparativa para as regiões mais povolvimento equilibrado do País e a servir aos bres, que falta a infra-estrutura necessária
intere$SeS. da coletiv:idade. Já o art. 159 esta- ao crescimento e à comercialização da produbelece que três por cento do produto da ar- ção. O "Centro-Oeste, por exemplo, conta tãorecadação dos impostos de qualquer nature- somente com 14,8% das estradas. brasileiras,
za e sobre produtos industrializados que a muito embora, pela sua extensão, tenha vital
União deve enttegar a outras entidades, co- necessidade de comunicação com o litoral e
mo estados e municípios, devem ser entre~ com os maiores centros consumidores do País.
Na ativídade industrial, é ainda mais disgues a instituições ímanceiras de caráter regional Determina o Texto constitucional creta a iinportância das regiões Norte, Norque esses recursos deverão ser aplicados deste e Centro-Oeste. Em 1959, contn1míram
em programas de financiamento ao setor pro- essas regiões com 10,8% do PIB. industrial,
dutivo das regiões Norte, Nordeste e Centro- em 1980, sua participação havia aumentado
Oeste, de acordo com os planos regionais em apenas quatro pontos percentuais, atinde desenvolvimento, ficando assegurada ao gindo a marca de 14,7%.
O setor serviços é o que registra toaior
semi-árido do Nordeste a metade dos recureqUidade de contribuições regionais. Infelizsos desf.in~os h regílo..
Srs. Senadores, como se observa, a nova mente,. no entanto, não ê possível qualificar
ordem constitucional confere relevante prio- tais contribuições, de maneira que se possa
ridade ao desenvolvimento das regiões caren- vislumbrar a capacidade de disseminação da
tes, certamente porque pretende resgatar as riqueza a partir desse setor. No período que
graves injustiças a elas impostas pelas desi- estou considerando, as ~egiões :mais pobres
aumentaram de 17,1% para 24%, apenas, a
gualdades, que, a seguir, mencionarei
participação no Pm brasileiro do setor terAs informaç6es estatfsticas de que dispomos, ainda que lamentavelmente desatualiza- -ciário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses dada~ são eloqüentes: em 1959, as populações
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oe:s_te,. dos gerais guardam a face mais triste do problema, aquela que surge dos indicadores da
juntas, oorrespondiam a 39,4% do total de
habitantes do PaiS; em 1~ esse percentual qualidade de vida. A esperança de vida, ao
caiu para 30,6. A queda de aproximad.ameh- nascer, por exemplo, ê de 67 anos para os
te 9 pontos percentuais na população das re- habitante$ do Su~ mas de apenas 51 anos pa~
giõe& mais carentes., apesar de o crescimen- rn os nascidos para os nascidos no Nordeste. Já a taxa de mortalidade infantil, tida por
to populacional do País haver-se situado, naalta nos 74 óbítos em 1.000 nascidos VÍVOS
quele perfodo, na média anual de 2,6% 1 aponta para o grave problema do êxodo inter-re- no Sudeste, chegou, dolorosamente) a 121
no Nordeste, em média anual no período comgional da população. Na verdade,. a emigrapreendido entre 1970 e 1980.
ção é fruto das desigualdades regionais e da
Srs. Senadores, todos esses dados condu·
estagnação da economia das áreas mais pozem-nos à constatação de que problemas de
bres. Pois, enquanto em 1959, a renda das
infra-atruturn sanitária e educaciona~ asso~
regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste correspondia a 18,8% da renda total do País, ciados a fatores de fraqueza económica, oon~
em. 1980, não pas:sa.va de 19;3%, o que signi- tribuern para ccacerbar a &ituação de dCtrepobreza das regiões menos desenvolvidas
fica discreto awnento de 0,5% na participa~ :ma
do Pafs.
·· ·
ção. Esses dados, nobres Senadores, expõem
Também o cotejo de informações disponfde maneira cruel as desigualdades existentes
no Brasil: quase um terço da população so- vei$ sobre os salários das regiões Nordeste,
brevive com menos de 20% da riqueza total Sul e Sudeste dei:<a clara a disparidade e a
pobreza a que, há pouco, aludi. No Sudeste,
gerada no PaiS.
há 61,52% de trabalhadores sem rendimenAprofundando-se a ap.álise desses dados,
pode-se melhor caract~ a desigualdade. to e que recebem atê: três salãrios mfnimos.
regional existente no Brasil A vida ecoJ;J.ômi~ No Nordeste, a mesma faixa cresce para
c:a das diversas regiões, ccpressa, em cada 85,07% da força de trabalho. No Brasil, 6,6%
das pessoas ocupadas recebem dez salários
uma delas, pela participação no Produto Inmínimos e mais, no Nordeste, somente 7,8%
terno Bruto, demonstra não s6 a diferença
entre as regiões, mas, também, que se encon- das pessoas encontram-se nessa situaç§o.

dos
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A essa altur3t alguns de V. Ex::&s poderiam

constante e crescente das grandes cidades

estar questionando: não teriam já as sucessiM
vas políticas gov~amentais proteclonistas
contemplado as regiões Norte, Nordeste e
CentroMOeste com volume de subsfdios, privilégios de tratamento e atenção suficiente ao

acabou por inviabilizar ~ esforços em prol
da melhoria da qualidade de vida e para a
solução de diversos outros problemas, como
os educacionais, os sanitários e os habitacionais.
Segundo, ainda, o Relatório do Banco
Mundial, que, de forma profunda, avaliou a
questão das migrações, constata-se que os
migrantes detêm ganhos de renda nas cidades a que chegam, tomando, de maneira gera~ 3 vida superior a dos que permanecem
na origem Esse fato conduz a duas canse· qüênclas: primeiramente, a elevação do nível
de vida do migrante torna-se incentivo da
mudança de outros conlerraneos; e, depois,
fixa o migrante no novo local. Não há d6vida, então, de que esse fenômeno tende a provocar o esvaziamento das regiões mais pabres e a superpopulação das áreas mais ricas.

seu desenvolvimento?
Dados oficiais desautorizam a resposta
positiva a essa questão. Em termos de participação do seto.r pliblico na formação bruta
de capital fixo do Nordeste, por exemplo, obseiVa--se que, de 1970 a 1980, o crescimento
foi irrisório de 43,6% a 45,3%. No entanto,
considerando-se o País como um todo, 0 setor p6blico aumentou de 44,3%, em 1970,
para 56,1%, ein -19:80. sua participação na
formação brula de capital fixo.
Ademais, não é verdade que 0 volume
maior de recursos costume ser carreado para as regiões mais carentes. Para 1990• por
exemplo, segundo previsão constante do projeto de orçamento do Governo federal, destiAlém disso, as observações do Banco
navam-se incentivos .fiscais da ordem de Cr$ Mundial levam à conclusão de que a maioria
501- milhões para atividades rurais do Sul e
das pessoas que emigram é constituída pelos
Sudeste, contra Cr$ 111,9 milhões para as menos pobres e pelos mais letrados. Em coodemais regiões. No total de incentivOs fiscais seqUência disso, a situação do campo tende
de caráter regional previstos, as regiões Su- a piorar, bem como dificil se toma ao PalS
deste e _Sul seriam beneficiadas com 53,68% a fixação de suas populações.
do total.
-A" propósito, desejo ecpor aqui conclusão
Outra indagação que, eventualmente, po- expressa nO Relatório do Banco Mundial,
deriam. alguns de V. Ex~ estar formulando que deveria merecer - presumo - maiores
seria se a interferência. do Estado não tem análises por parte dos poUticos e dos goversido inócua, quando se trata da redução das nantes brasileiros, vez que o correto encamidesigualdades regionais.
nhamento dessa questão auxiliaria na reduNo Brasil, essa intervenção não tem sido çáo das desigualdades regionais. Eis a opiin6Cua1porémmalorientada.Eevidentemen- nião do Banco Mundial: contrariando polítite, por ter sido mal orientada tem sido alta- cas bastante difundidas no Brasil, o banco
mente nociva ao desenvolvimento equilibra- não acredita na solução do êxodo pelo refordo das regiões.
ço das cidades de pequeno e médio portes.
Presumo que o Relatório do Banco Mun- O Banco Mundial aconselha, isto sim, a via
dial para 1990 corrobora essa minha opinião. do investimento direto na área rural, atacanAquele documento, que publica estatisti- do-se, sobretudo, os problemas de posse da
cas e análises referentes à situação dos. paí- terra, do financiamento e da infra-estrutura,
•ses, notadamente os menos desenvolvidos, os quais constituem - a meu ver - típicos
registra q!Je a politica agrícola do Governo problemas que compete ao Estado resolver.
É evidente que todas as análises que, ao
Federal brasileiro privilegia, de maneira elara, os grandes produtores, 0 que faz aumen- longo deste pronunciamento venho realizantar os problemas de êxodo rural e as desigual- do, tem fones inspirações de natureza social,
dades regionais. Comentando etperiência re- ou, melhor, de natureza humanitária.
alizada no Nordeste do Brasil, o relatório
demonstra a importância da posse da terra
No entanto, as vantagens da redução das
e-do apoio oficial ao financiamento e lt infra- desigualdades regionais podem ser consideraestrutura para a fixação do homem ao cam- das também do ponto de vista estritamente
po e para o incremento da produção.
econOmico, isto é, como um problema de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desen- mercado. Pois, na medida em que a renda
volvimCO:to equilibrado de um palS não bene- de vastas regiões brasileiras permanecer deficia apenas as regiões mais. pobres, mas tam- primida estarão fora do mercado cerca de
bém as mais ricas. Por. outras palavras, pre- 30% da populaÇão tOtal do País. Além disso,
tendo afirmar que 0 atraso de algumas re- .. se os recursos daquelas regiões não forem
giões prejudica e dificulta 0 crescimento das adequadamente explorados, haverá, certademais.
mente, irreparáveis perdas para todo o PaiS.
,
Explico-me melhor: todos sabemos que
Sr. Presidente, Srs.. Senadores, tendo dís0 êx:odo rural, nos óltimos trinta anos, mu~
corrido sobre a intenção da Carta Magna
dou a face do BrasiL A migração para os gran- de que o desenvolvimento brasileiro se faça
des ceilÜ'OS urbanos e para as regiões mais equilibradamenle, bem como exposto alguns
desenvolvidas mutiplicou os probleiilllS so- indicadores das desigualdades regionais no
cia.is e desviou para ações paliativas os re- Brasil e analisadas .outras questões afetas
cursoos que deveriam ter sido investidos ao tema. pretendo, agora, alinhavar algumas
em infra-estrutura mais. durável naquelas áre- análises sobre a política do Governo Collor
as de maior necessidade. Assim, o inchaço relativas à matéria.
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O que dizer sobre o Governo Collor e
as questões regionais?
E indiscutível que a opção feita pelo novo Governo em favor do modelo liberal, no
qual as forças -do mercado respondem pela
intensidade, local e tipo de investimento, bem
como pela geração de riquezas do Pais, é francamente negativa para as regiões menos desenvolvidas. Nas economias liberais, o capital tende a fixar-se preferencialmente nas
áreas detentoras de vantagens comparativas
superiores, tais como mercado consumidor,
infra-estrutura e apoio financeiro. É sabido
que essas vantagens acumulam-se notamente nas regiões mais desenvolvidas, mesmo
que situadas distante das áreas fornecedoras
de matérias-primas, limitação amplamerite
compensada pela concentração dos demais
fatores. Na prática, então, as regiões empobrecidas, nas economias liberais, não passam
de meros fornecedores de matérias-primas,
coi:n reduzido ou nenhum beneficiamento,
dos centros mais avançados, cujas indústrias
produzem o bem finaL As conseqüências desse modelo no que se refere ao valor especffico da produção e geração de empregos são
bastante evidentes: lt região pobre não cabe
outro papel senão o de funcionar como depósito de recursos, tomando-se, em conseqüência, sem vida própria e sem oportunidades
de crescimento.
Além disso, a politica liberal, de nenhuma ou reduzida presença do Estado na economia, castiga,_ ainda, as regiões mais pobr~
exatamente porque deiKa a opção de investimentos unicamente para a iniciativa privada
Nas áreas carentes, onde tradicionalmente
são baixos os investimentos privados, sem a
presença do Estado, torna-se mais reduzida
a arrecadação de impostoSy o que impede,
em decorrência, os"investimentos p6blic0s indispensáveis ao crescimento da própria região, ou até, mesmo, ~ sobrevivência digna
da população locaL
Analisando-se questões, como essas, conclui-se que h~ por parte do Governo Coilar, inexplicável confusão entre presença do
Estado na economia e função de governo.
É muito provávef que o aluai Governo esteja tendo dificuldades para realizar uma leitura crítica das politicas adotadas nos governos
anteriores, que fracassaram porque tiveram
caráter exclusivamente protecionista.
A meu ver, porém, politica de incentivos
não deve significar política de doações, mas,
sim, racionalidade. De fato, Srs.. Senadores,
as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
necessitam do apoio estatal, conforme preceitua nossa Constituição, mas, adma -de tudo, necessitam de que o atual Governo, com
suas políticas restritivas, não lhes retire vantagens que já lhes foram incorporadas, bem
como necessitam de que lhes sejam reconhecidas as limitações que as impedem de crescer como as demais regiões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia encDerrar eSte pronimciamentó--Sem antes tecer considerações, ainda que breves, sobre as políticas setoriais do Governo Collor,
confrontando-as com o tema ora em análise.
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tos socia~ sem o que não se costuma garantir a execução da política monetária, fiscal e
salarial inerentes. àqueles ajustes.
cuidadoso e gradativo ccame da situação dos
Como pretende, então, o Governo Collor
setores atingidos, golpeou de morte as peque- ser o catalizador do esforço nacional rumo
nas e médias empresas de setotes tradicio- ao equilfbrio económico se parte de ações
nais, responsáveis, como se sabe, pela maior autoritárias, estão impondo ao País forte reparte dos empregos gerados nas regiões me- cessão, corte de gastos sociais e limitações
nos desenvolvidas e pelo aproveitamento das salariais? A bem da verdade, como pretenmatérias-Primas locais.
de o Sr. Collor de Mello sentar-se à mesa
Já a política agrícola mostra-se inadequa- com todas as forças da Nação para negociar
da às áreas das fronteiras agrícolas, particu- o pacto social se o aerdcio de seu Goverlarmente às do Centro-Oeste. Poucos dias no se tem feito na mais repugnante concense passaram do anllncio das novas diretrizes
tração de poder?
Julgo que o Governo_Collor deveria ajuspara o setor e já se· fazem sentir seus efeitos
negativos. Para a desorganização total da tar-se melhor aos princípios democráticos
agricultura do Centro-Oeste, basta que ou- se, de fato, ele tem algum compromisso com
tros empresários do setor trilhem o mesmo _ nosso futuro--;- Pois a conStrução ou a reconscaminho do maior produtor de soja da re- trução de um pafs não se pode fazer sem o
gião, que, recentemente, anUnciou pela im- concurso de todas as forças que o compõem.
No caso do Brasil, desconhecer a realidade
prensa a decisão -de transferir suas çultU:ras
para terras bolivianas, vizinhas às áreas por da pObreza- das regiões Norte, Nordeste e
ele cultivadas. Segundo o empresário, a trans- Centro-Oeste, que se confronta com as riqueferência da cultura da soja para a Bolívia irá zas do Sul e do Sudeste, e estimular o desengarantir-lhe suas margens de lucro. Em con- volvimento do Pars onde ele já encontra contrapartida, nas terras brasileiras formará pas- solidado não é apenas negar os fundamentos
da democracia e da modernidade; atributos
·.tagens cuja expressão no que diz respeito à
tantas vezes repetitivos nos discursos goverocupação de mão-de-obra é çlaramente infenamentais. É, isso sim, colocar uma bomba
rior, além de cultivar algodão e milho, o que
repercutirá negativamente na pauta de expor- de efeito retardado 'no Irituro do Pafs, apontada para seus recursos naturais e sua g<:nte.
tação.
devo_ I'q)eti-lo, ignorar que ao &tado
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os efeitos
incumbe, acima de tudo, a promoção do bem
maléficos das políticas que acabo de mendocomum.
nar, associados às medidas de combate à inEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
flação, via recessão, impostas pelo Plano Col(Muito bem!)
lor, ao menos no curto e médio prazo, deverio aumentar ainda mais as fendas já irreverO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousfveis do desequiltbrio regional
Destruindo a já precária capacidade pro- sa) - Na p~te sessão terminou o prazo
dutiva das regiões mais pobres e retirando- para apresentação de emendas às seguintes
lhes as compensações que o investimento pú- matérias:
blico poderia trazer-lhes,. a política do atual
- Projeto de Lei da Câmara n° 45, de
Governo deverá exacerbar os problemas de
1989 (n° 560188, na casa de origem), 'de inciamigração, o que, em conseqüência, irá espa- tiva do Presidente da Repóblica, que "Concelhar pelo País a chaga da pobreza e do desem- de pensão especial a Dolores Drumond de
prego, além de desorganizar a vida das cida- Andrade"',
des de maior porte situadas nas. regiões Sul
- Projeto de Lei da Câm3ra n° 68, de
e Sudeste.
Tudo~ Srs. Senadores, leva-me a ·mdã.- 1989 (Jió 2648189, na cisa de origem), -que
gar: Como será possível ao Governo do Sr. "Dispõe sobre a caracterizãçâO de símbolo
Collor de Mello, equivocado em sua posição que permita a identificação de pessoas portade extremado e cego liberalismo, pretender doras de defifiéncia auditiva;
conciliar a crença nas forças do mercado com
- Projeto de Lei da Câmara n° 74, de
convicções sociais-democráticas? O Gover1990(n° L871/89 na casa de origem), que
no Collor promete modernidade para o Era"Revoga o art 508 da Consolidação das
si~ mas se esquece de que, em sociedades
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Demodernas, o Estado direciona os gastos p6- cretO-Lei n° 5.452,. de 1° de maio de 1943; e
blicos para o bem-estar da população, além
de procurar promover a justa distribuição
- Projetes de Lei do Senado nO.S 94, de
da ren~ de forma a que se disseminem os 1988/Complementar~ e 2141 de 1989}Complebeneficies do progresso para todas as cama- mentar, do Senador Cid Sabóia de Carvalho
das da população, em todas as regi6es.- Pãra e da' Comissão Diretora1 respectivamente, tratanto, não é: necessário que õ Estado domi- mitando em conjunto, que 11Dispõe sobre a
ne as forças produtivas. Basta-lhe ser o coor- proteção da relação de emprego contra a disdenadordas modificaçóe3que se impõem ne- pensa arbitrária ou sem just'a causa, e dá oucessárias à transformação do Pafs e ao desen- tras providências".
volvimento de seu potenciaL
Aos projetes não foram apresentadas
Experiências recentes em vários países emendas.
vêm demonstrando que planos de ajustamenAs matérias serão incluídas em Ordem
to econOmico não podem prescindir de pac- do Dia, oportunamen~e.

A política industrial, por exemplo, elimi-

nou incentivos. A abertura ~s importações,
por ela promovi~ sem que houvesse um

a
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Esgotou--se hoje o prazo previsto no
art. 91, § 4°, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido de
inclusão em ordem do dia, das seguintes matérias:
de
- l'rojeto de Lei do Senado n°
1989, de autoria do Senador Mareio Lacerda, que modifica o § 2° do art. 77 da Lei o0
7.21.Y:J, de 11 de julho de 1984~ que "Altera
dispositivos do Decreto-Lei n° 2848, de 7

m

de dezembro de 1940 - Código

Pena~

e dá

outras providências";
-·
- Projeto de Lei do Senado no-- 43, de
1990, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que 11Aitera o arl 294 da Lei n°
5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CódigO de
Processo Civil)";
- }lrojeto Lei do Senado n° 1:3li;de 1990,
de autoria do Senador Marc_io Lcerda, que
"Dá nova redação ao inciso m do art. 484
do Código de Processo Penal (Decreto-Lei
n° 3.931, de 11 de dezembro de 1941)"; e
- Projeto de Lei do Senado n° 179, de
1990, de autoria do Senador Fernando Hen~
rique Csrdoso, que "Dispõe sobre o Regime
de Prestação de Serviços P6blicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da Consti-·
tuição, e regula a concessão de obra p6blica".
h matérias foram apreciadas conclusiva~
mente pela Comissão de COnstituição, Justiça e Qdadania. A Presidência, atendendo
ao disposto no § 6° do referido artigo, despachará as proposições à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Esgotou-se hoje o prazo previsto no art.
91, § 4°, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia, das seguintes matêrias:
- Projeto de Lei do Senado n° 294, de
1989, de autoria do Senador Itamar Franco,
que "Dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a remuneração, a responsabilidade civ:i~ as garantias dos depósitos de
rejeitas radioativos, e dá outra~~; providências";
- Projeto de Lei do Se.nado n~ 27_, de
1990, de autoria do Senador Mário Cov!S,
gue 11lnstitui ~nda ~e!lsal vi~~?.i~ em favor
das pessoas portadoras de deficiência e dos
idosos nos termos do arL 203, inciso V, da
Constituição Federa~ e dá outras providências~~'; e
- Projeto de Lc:i do Senado n° 82, de
1990, de aUtoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que "Dispõe sobre a fiscalização das relações do trabalho, e dá outras providências".
As matérias foram apreciadas conclusivamente pela Comissão de Assuntos Sociais.
A presidência, atendendo ao disposto no §
6° do referido artigo, despachará as proposições à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDEm& (Pompeu de Sousa)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte
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_1_
PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO
N°24, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia

nos termos do art. 172, II, d,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Deçreto Legislativo n° 24, de 1990 (n°
153/89, na C4mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão~ Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para ccplorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na Cidade de Jefemoabo, EStado da Bahia (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

2
PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO
N° 26, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do arl 172, II, d,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno tinico, do Projeto
de Decreto Legislativo n° u;-dé 1990 (n°
159JB9, nã Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vitória~ de Batalha Ltda., para explorar seiViço
de radiodifusãó sonorã, na Cidade de Batalha, Estado do Piauí (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

3

tes globais e condições para as operações
de crédit06 internos e _externos dos estados,
do Distrito Federal, dos municípios e de
suas respectivas autarquias e estabelece limites e condições para a copcessão de garantias, tendo
PARECER, proferido em Plenário, da
Comissão
_ de Auuntoa EconOmicos, favorável
ao projeto nos termos de substitutivo que
oferece.

(Em regime de urgência,
-nos termos do art. 336, c;
do Regimento Interno
__VOtação, em tUrno llp.icO, do Projeto de
Resolução n° 68, de 1990 (apresentado pela
Comisd:o de Assuntos Econômicos como con-- -cliiSão de seu :Parecer nó 431, de 1990), que
altera a Resolução n° 186, de 6 de novembro
de 1987.

6
PROmTO DE RESOLUÇÃO .
N° 69, DE 1990
(Em regime de urgência,
liõs teriDoS-Oo art. 336, c,
do Regimento Interno)
Votação, em turno tínico, do Projeto de
ResolõÇ!o n° 69, de 1990 (apresentado como conclusão de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos), que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado- LFr~RS.
7

PROmTO DE DECRETO LEGISlATIVO
N° 62, DE 1990

PROmTO DE RESOLUÇÃO
N° 70; DE 1990

(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do arL 353, parágrafo iínico,
do Regimeilto Intetno)

(Em _regime urgência,
nos termos do art 336, c,
do Regimento Interno)

Discussão, em turno l1nico, do_ Projeto
de Decreto LegiSJãtivo_ n° 62, de -"1990 (!!_0
251190, na Câmara dÕS Deputados), que aprova o ato que outorga concessão :à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., para explorar,
pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na Qdade de Caruaru, Estado de Pemamubuco (dependendo de parecer).

VQtação, em turno único, do Projeto de
Resoluçá:o n° 70, de 1990 (apre::ientado como conclusão de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicps), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir e colocar no mercado 6.191.417.692 (seis bilhões,
cento e noventa e um milhões, quatrocentos
e dezessete mil seiscentos e noventa e duas)
Letras F'manceiras do Tesouro do Município
de São Paulo - lFTMJSP.

4

8

PRDmTO DE RESOLUÇÃO
W66, DE 1990

PRDmTO DE RESOLUÇÃO
N°7l,DE1990

(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c;
do Regimento Interno)

(Em regime de urgência,
nos termos do art. ~ c,
do Regimento Interno)

Votação, em turno tínico, do Projeto de
Resoluçã-o n° 66, de 1990, de autoria do Senador Ney Maranhão, ·que dispõe sobre limi-

Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a elevar, temporariamente, o H.mite fixado no inciso I do art 3° da Resolução IÍ0 94,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado FederaL

9
OFÍCIO NO S)SS, DE 1990
(Em regfrne de urgência,
nos termos do art. 3~ c,
do Regi.meri.tO Interno)

5
PRDmTO DE RESOLUÇÃO
N° 68, DE 1990 .

Votação, em turno 'Único, do Projeto de
Resolução n° 71, de 1990 (apresentado como conclusão de parecer da Comissão de

Dezembro de 1990

Oficio no_.S/55, de 1990 (n° 515190, na origem), relativo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Ge~
ra~_fl:_~~tír_8.982516.993 (õitó bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentos
e dezesseis mi~ novecentos e noventa e três)
Letras Fmanceiras do Tesouro daquele estado (dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econôm.icos).

10
Votação, em tufno Wtico, do Projeto de
Decreto Legislativo n° 91,- de 1990 (n° 241190,
na Câmara 'dos Deputados), que aprova o
tol:to da convenção celebrada entre o Gover~
no da- Rei)tiblica Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Pafses Baixos. destina~
da -a Evitar a Dupla Trfbutação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos .so~
bre a Renda, firmada em BrasOia, a 8 de
março de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 417,
de 1990, da Comissão
_de Relaç6co Exteriores e Defeoa Na-_
clonaL

11

Votação, em tUrno {mico, d()Prójeto de
Lei do Senado n° 5, de 1989, de autoria do
Senador Pompeu de Sousa, que institui o
ConSelho de Comunicação Social, na forma
do art. 224 da Constituição, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n° 413, de 1990, e
ora~ da Comissão
~ de Conatitulção, Juotiça e Cidadania,
1° pronunciamento: favorável, nos termos
de substitutivo que apresentai e '2f' pronunciamento: proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalb~ favorável ll emenda de
Plenário ao projeto.

12
Youa~o, em turno_ (mico, do Projeto de
Lei do Senado n° 256, de 1989- Complementar, de iniciatlva da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a declaração de nulidade dos
ates que tenbam por objeto a ocupação, o
-domínio e a posse das terras indígenas, ou a
exploração das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas c:x:istentes, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob 0° 359, de 1990; da Comissão
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_ de Ccmatituiçlo, Juatiça c Cidadania,
favorável, nos termos de sub$titulivo que ofe-

rece.
13
Votação, em turno tínico, do Projeto de

Lei do DF no 32, de 1990, de iniciativa do
Governador do Diatrito Federal, que remite
~to

do Imposto Predial e Territorial Ur•

bano, no Diatrito, relativo a imóvel de

p~

pricdade de componente da Força &pedicioúria Bruileira, e dá outras providencias,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 370,

da Comissão
do Diltrito Federal

14
Votação, em turno úni~ do PrOjeto de
Lei do DF D0 56, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federa~ que altera
a composiçlio do ColliCiho de Transporte
P6blico Coletivo do Distrito Federa~ tendo
PARECER FAVORÁVEI., sob n° 371,
de 1990, da Comisdo
do Diltrito Federal

15
Votaç§o1 em turno tinico, do Projeto de
Resolução 0° 55, de 1990, de iniciativa da
Comissão de Assuntos EconOmlcos, que csta-

belcoc condições para a renegociação dà dívida Cttema brasiiCira:

16_
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 203, DE 1989
(lndufdo em Ordem do Dia
nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno)

Discusslo, em turno 1lnico, do Projeto
de Lei do Senado n° ~de 1989, de autoria
do Sendor Man:o Maciel, que dispõe sobre
o registro de pessoas ffaicas ou jurídicas junto ~s Casas do Congresso Nacional. para os
fins que especifica; e di outra$ providências
(dependendo de pareocr).

17
Discu:ssã.o, em turno tínico, do Projeto
de Lei do DF n° 54, de 1990, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que cria a OUVidoria-Geral do Distrito Federal e dá outras providencias, tendo
PARECER FAVORÁVEl., sob n° 354,
de 1990, da Comissão
do Distrito Feder;al

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou..)- Está encerrada a sessão.

(Levanta« a 8eSSáo lls 18 horas
e 20 minutos)

(")ATO DO PRESIDENTE
N" 256, DE 1989
O Presidente do Senado Federal,
no uso da sua competencia regimen-

tal e regulamentar, de conformidade
com a delegação de com.pe~cia que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissfio Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n° 015.907/89-9, resolve
aposentar, voluntariamente, Artur
I...evy Sequeira Schutte, AnaliP Legislativo, Area de Processo Legislativo,
Casse "Especial", Padrão III, do Qua-dro Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com
.,_~_os a~os 515, inciso U, 516, inciso I,
517, inciso IV, e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Fe. *rat, bem assim com o artigo 11 da
Resolução SF n° 8:7, de 1989, com proventos integrais, obseiVado o disposto no artigo 37, inciso XI, da CoDSti-

tuição Federal.
Senado Federal, 10 de novembro
de 1989. -Senador Alexandre Coata,

Segundo Vice-Presidente, no exercício
da Presidência.

-(")ATO DO PRESIDENTE
n° :163, DE 1989
O Presid.ente do Senado Federal,
no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade
com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da ComisR
são Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n° 016.757/89.0, resolve
- -- --aposentar, voluntariamente, Pedro
J?tm:Iio Leite1 Analista Legislativo,
Area de Segurança, Classe "1.,', Padrão 1111 do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos do artigo_ 40, inciso llf, alínea C, da CoDSti-

tuição da República Federativa do
Bra&l, combinado com os artigos 520,
488, f 4°, 503, § ZO, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal,
bem assim com o artigo 11 da Resoluçio SF n° 87, de 1989, COm proventos
proporcionais ao tempo de serviço, ll

razão de 30/35 (trinta trinta e cinco
avos) de seu vencimento, obseivado
o disposto no anigo 37, inciso XI, da

Constituição FederaL
Senado Federal, 7 de dezembro
de 1989.- Senador Nelaon Carneiro,
PreSidente.

(*)ATO DO PRESIDENTE
N" 266, DE 1989
O Presidente do Senado Federal,
no 'I,J.SO da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade
com a delegação de competência que

lhe foi outorgada pelo Alo da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que con$ta
do Processo n° 015.999/89--ú, resolve
aposentar, voluntariamente, Célia Ri-
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beiro Barbosa Silva, Analista Legísla-

tivo, Área de Processo Legislativo,
Oasse "Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da Rep6bliC11
Federativa do Brasíl, combinado com
oa artigos 515, inciso II, 516, inciso I,
517, inciso IV, e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 11 da
Resolução SF n° ffl, de 1989, com proventos integrais, observado o díspos~
to no artigo 37, inciso XI, da Consti-

tuição Federal.

.

Senado Federal, 7 de dezembro
de 1989. - Senador Nclaon Comeiro,
Presidente.

~ATO DO PREsiDENTE

N" 268, DE 1989

O Presidente do Senado Federal,
no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade
com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vísta o que consta
do Processo n° 016..530/$9-6, resolve
aposentar, voluntariamente, Therezinha Duarte Sampaio, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Casse "Especial", Padrão
do Quadro _Permanente do Senado Federal,
nos termos do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com
os artigoo 515, inciso II, 516, inciso I,
517, inciso IV, e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o artigo 11 da
Resolução SF n° e:!, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constitui_çáo Federal.
Senado Federal, 7 dezembrO de
1989. - Senador Nelson Çam.eiro,_
Presidente.
-

m,

(") ATO DO PRESIDENTE
N" 280, DE 1989
O Presidente do Senado Federal,
no uso da sua competência regimenR
tal e regulamentar, de conformidade
com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o oque CODSta
do Processo n° 017.399/89~, resolve
aposentar, voluntariamente, AniÍa
Maria Tavares.Sobral, Analista Legislativo, Classe 1'Especial", Padrão III,
do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alfnea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 515, inds.:::; TI,
_516, inciso I, 517, inctoo N, c -,',i_
4°, do RegulamentO AdniiniS.trat~o
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do Senado Federal, bem assim com o
artigo 11 da Resolução SF n° f!:l, de
1989, com proventos integrais, obser-

vado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição FederaL

Senado

Federa~

15 dezetnbro de

1989. - Senador Nelson Carneiro,
Presidente.
(')ATO DO PRESIDENTE
N" 183, DE 1989
O Presidente do Senado Federa~
no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conforn::lidade
com a delegação de competência que

lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n° 017.399/89..0, resolve
aposentar, por invalidez, Alva Lyrio
Verl>simo Theóphilo, Analista LegJ.Slativo, Classe ''Especial", Padrão IU, do
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso I,
da Constituição da Reptíblica Fede-

rativa do Brasilt combinado com os
artigos 515, inciso m, 516, inciso III,
456, e 488, § 4°, do Regulamento Admínistrativo do Senado Federal e artigo 1° da Lei n° 1.050, de 1950, bem
assim com o artigo 11 da Resolução
SF n° 87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no artigo
37, inciso XI, da Constituição Federal
Senado Federal, 16 dezembro de
1989. - -Senador Nelaon carneiro,
Presidente.

(')ATO DO PRESIDENTE
N" 19!!, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo cm vista o que consta do Processo n° 011.595190-6, resolve aposentar, voluntariamente, Nydia Barbosa Chaves, Assessor Legislativo SF-AS. 102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal, Parte Especial,
nos termos do art. 40, inciso III, alínea a,
da Constituição da Rep6blica Federativa do
Brasil, combinado com· os arts. 515, inciso
II, 516, inciso I, 517, inciso VI, 490, 492 e
488, § 4° do Reglamento ,Administrativo do
Senado Federal, bem com ·o art. 11, ~ Resolução n° frl, de 1989, com proven-tos integrais,
obseiVado o disposto no art 37, inciso XI,
da Constituição FederaL
Senado Federal, 5 de outubro de 1990 Senador AlexaD.dre Costa, Segundo VicePresidente no exercício da Presidênéia.

r>

Republicado por haver saído com incorre·
çio no DCN, Seção II de 10-10-90 e 23-11-90.

(')ATO DO PRESIDENTE
N" 202, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamen-

tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
197~ e tendo em vista o que consta do Processo n° 009.052/90-9 resolve aposentar, voluntariamente, Josué Ton3nni Netto, Analista Legislativo, da Área de Processo Legislativo, classe 1'Especial", Padrão III, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea C, da Constituição da Reptíblica Federativa do Brasil, combinado com_os art. 520, 490, 492, 517, inciso
n, § 1° e 488, § 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com
art 2°, § ZO, da Lei D 0 6.323, de 197~ art. SO,
§2°do Decreto-Lei n° 1.445, de 1976; alcerada pelos Decretos-Leis n% 2270, de 1985, e
art. 1° do 2653 _de 1987, aplicado no Senado Federal pelas Resoluções n% 21, de 1980;
7 de 1987, art. 3° da Res. n° 198, de 1988; e
art. 4° e 11, da Res. D0 frl, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço à
razão de 31/35 (trinta e um trinta e cinco
avos) do seu vencimento, com opção pela retribuição do cargo efetivo e as vantagens do
cargo em comissão de Diretor de Secretaria,
código SF-DAS-101.5, observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 5 de outubro de 1990.Senador Alexandre Costa, Segundo VicePresidente, no exercício da Presidência
(*) :Repl.iblicado por haver saído com incorreções no DCN, Seçio n de 10-10-90, e 23-11-90.

(') ATO

DO PRESIDENTE

N" 2lS, DE 1990
O Presidente do Senado Federal. no uso da
sua competencia regimental e regulamentar, de conformidade com a delegaç1o de competêDci.a que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissio Diretora
n° 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista. o que
CQ~ta do Processo n° 010.973/90.?~ resolve aposentar: voluntariamente, Crispim Nunes de Almeida,
~ Legislativo, Área de Segurança, Classe
"lan, Padrão lll, do Quadro Permanente do Senado FederaL nos termos do art. 40. inciso
al.ÍDea
a, da Constituição da República Federativa do ~ra
sil, combinado com os artigos 515, -inciso II. 516. inciso I. 517, inciso
490. 494 e 488. § 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal (Edição
Atu.ilizada - 1989) e .ir.rt. 11 da Resolução SF n°
frl. de 1989, com proventos integrais, observado o
disposto no art. TI, inciõoXI,da Constituição Federal
Senado Federal, 11 de outubro de 1990- Senadoi Nelaoli Carneiro, Presidente.

·m.

m.

(*) Republicado por haver saído com incorreçóes no DCN. Seção. II, de.13-10-90, e,23-11-90.

Dezembro de 1990
(')ATO DO PRESIDENTE
N" 245, DE 1990

O Si'. Presidente do Senado Federal, no
uso da sua competência regimental e regula-

mentar, de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o que consta no
Processo n° 006.190/90-1, resolve aposentar,
voluntariamente, Waldemar André Pinna,
Analista ~gislativo, da Área de Processo
Legislativo, Classe "18 ", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso m, alínea c, da Constituição da Reptíblica Federativa do Brasil,
combinado com os arts. 490, 492, 520 e 488,
§ 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim como a Resolução
n° frl, de 1989 (art. 11) com proventos proporocionais ao tempo de serviço, à razão
de 34/35 (trinta e quatro trinta e cinco avos)
do seu vencimento, observado o disposto no
art 37, inciso XI, da Constituição Federal
Senado Federal, 21 de novembro de 1990
- Senãdor lrain Saraivi, Prin:iC:iro Vire-Presidente no exercício da Presidência.
(*) Republiçado por haver saído com incorreçôes no DCN, Seçio II, de 23-11-90.

(')ATO DO PRESIDENTE
N" 246;DE 1990
O Presidente do Senado Feaeral, no dso
da sua competencia regimental e regulamen-

tar, de conformidade co~ a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comisdo Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do_ Processo n° Q12481190-4, resolve aposentar, voluntariament~ Jair Coelho B.ayma, Técnico
Legislativo, Area de Artesanato, Casse ''Especial", Padrão 11, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nbs termos do 8rtigo 40,
inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 515, inciso II, 516, inciso I, 5;1 7, inciso VI, 450, 492, e 488, § 4°7 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem
assim com o artigo 11 da -Resolução SF n
frl, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição FederaL
Senado Federal, 21 de novembro de 1990.-Senador Iram Saraiva, Primeiro-Vice-Presidente no Exercício da Presidencia.
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seçio n, de 23-11·90

ATO DO PRESIDENTE
N°~,DE1990

O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
comp:tência que lhe foi outorgada pc::;lo Ato
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, e ten-
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Dezembro de 1990

do em vista a decisão da Comissão Diretora
em sua l'PI Reunião Ordinária, realizada

em 4 de dezembro de 1990, e o que consta
dos Processos n° 018.478/87-5, n°000.48SJES-8,
n° 016./461/88-6, n° 010.605/87-8, 0°
010.721/87-4 e n° 010.784/87-o, resolve demitir o servidor Ricardo Vargas, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Padrão ill, Área
de Processo Legislativo, Matrícula n° 2301,
do Quadro Permanente do Senado Federa~
por infringir o disposto no artigo 561, inciso TI, § 1c:., do Regulamento Administrativo
do Senado FedCral
senado Federa~ 11 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson C8mciro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N" 255, DE 1990
O Presidente do Senado

Federa~

no uso

da sua competência regimental e regulamen-

tar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
197-3, e tendo em Vista o que consta do Pro-

cesso D0 015.770190-7, resolve aposentar, voluntariamente, Maria Luiza Falcão Soar~
Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 'Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do anigo 40, inciso III, alínea c, da Cons-

tituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os artigos 520, 490, 492, e
488, § 4°, do Regulamento Administrativo
do Senado Federa~ bem assim com o artigo
11 da Resolução SF n° 87, de 1989, e ainda
com a Resolução n° 21, de 1980, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 28/30 (vinte e oito trinta avos) de seu

vencimento, observado o disposto no artigo
'51, inciso Xf, da Constituição FederaL
• Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson Cameiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N" 256, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no

uso

da sua competência regimental e regulamen-

tar, em confonnktade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n° 2,de 1973, e tendo
em vista a decisão da Comissão Diretora
em sua 1~ Reunião Ordinária, realizada
em 4 de dezembro de 1990, e o que consta
dos Processos n° 006.997/90-2 e n° 008.544190-5,
resolve demitir o servidor Célido de Souza,
Analista Legislativo, Classe "18 ", Padrãoill,
Área de Processo Legislativo, Matricula n°
1485, do Quadro Permanente do Senado Federal, por infringir o disposto no artigo 5_61,
inciso~§ 1°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal
Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.
- Sendor Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N° 257, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competência regimental e regulamentfr, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Coinissão Diretora n° 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo D0 013.538/90-0, resolve alterar o Ato
desta Presidência n° 13, de 1984, publicado
no DCN, Seção II, de 14-04-84, para manter
aposentado, por invalidez, o servidor Vicen-
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te Oliveira de Lara ~esende, no cargo de
Analista Legislativo, Area de Processo Legislativo, Classe 1'Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do_ Senado Federal, nos termos do artigo 521, incisoci II, combinado com
os artigos 515, inciso ITI, 516, inciso fi, 517,
inciso IV e ~ ~ 4°, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem como o
disposto no artigo 11 da Resolução SF n°
f!:l, de 1989, e artigo 1° da Lei n° 1.050, de
1950, a partir de 28 de novembro de 1990,
com proventos integrais, observado o disposto no artigo YJ, inciso XI, da Constituição

Federal.
Senado Federal, 11 de Dezembro de 1990.
- Senador Nelson Csmeiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N" 258, DE 1990
Altera o Quadro de :Oetalh3.men~
to da Despesa referente ao Orçamento do Scnado FederaL
O Presidente do Senado Federai, no uso
das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e tendo em vista o disposto no
artigo 52, § 4°, da Lei n° 7.800, de 10 de julho de 1989, resolve:
Art. 1õ Fica alterado, na forma dos anexos I, II, III e IV, o Quadro de Detalhamento da Despesa referente ao OrçamentO da
Unidade 02.101- Senado Federa~ na parte
de Pessoal e Encargos Sociais.
Art. '2f' Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. ~Revogam--se as disposições em contrário. Senado Federal, 11 de dezembro de
1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

~
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ATO DO PRESIDENTE
N" 259, DE 1990
O Presideni.e do seriado Feder3I, no uso
de sua competência: regimental e regulamen~
tar, em conformidade com a delegação· de
competência que lhe foi ótitorgada pelo Ato
da Comissão Díretor3 Íl0 z,· de 1973, e tendo em vista o que consta no Processo n°
015.585190-5, resolve rescindir o contrato de.
trabalho do serrvidor José Aristides de Mora-

es Filho, Assessor Técnico, do Gabinete do
Senador Silvio Name, contratado sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Senriço, a partir de 7 dC dezembro de 1990.

Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.

Senador Nelson Csmeiro, Presidente
do Senado FederaL
ATO DO PRESIDENTE
N" 260, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora D 0 2, de 1973, e tendo em vista o que consta no processo no
015.448/90-B, resolve designar Vera Ld.cia
Gomes, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe 1'Especial11, Padrão III,
do Quadro Permanente do Senado Federa~
para responder pelo expediente da Subsecretaria de Expediente, durante eventuais impedimentos da titular.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N" 261, ·DE 1990

com lotação e exerclcio no Gabinete do Senador Silvio Name.
Senado Federa~ 11 de dezetnbrO de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N" 263 DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
da sua competênci,a regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
copetência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora D0 2, de 1973, resolve
designar Oscar Martins de Oliveira, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Oasse 11JD'.11 Padrão I, do Quadro Permanente do Senado Federal, para responder pelo
ocpediente da Subsecretaria de Administração de Material e PatrimÓnio, durante os evenM
toais impedimentos do tij.ular.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N" 264, DE 1990
O Presidente do Senado Federa~ no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n° 2, de 1973, resolve
designar SOnia Maria da Trindade Fátima,
Técnico LegiSlatiVo, Ârea de Administração,
Qasse 11Especia111, Padrão I, do Quadro Permanente do Senado Federal, para responder
pelO expediente da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal, durante os eventuais impedimentos da titular.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.
- Senador Nelson carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N" 265, DE 1990
da sua competencia que lhe foi outorgada
_o_
P.residente do Senado Federa~ no uso
pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973,
da sua competência regimental e regulamenM
do Processo n° 015.215190-3, -resolve exnerar,
tar, e de conformidade com a delegação de
a pedido, o seiVidor Walton Alencar Rodricompetência que lhe foi outorgada pelo Ato
gues, Analista Legislativo, Qasse ''21.", Pa- da Comissão Diretora n° 2, de 1973, e tendrão IV, Área de Processo Legislativo, Mado em vista o que consta no processo n°
trícula n° 2777, do Quadro de Permanente
015.88on, resolve degnar Édena Diniz Viando Senado Federal, a partir de 29 de novemna, técnico Legislativo, Área de Processo Lebro de 1990.
gislativo, Classe ''Especial", Padrão III, do
Senado Federal, 11 de dezembro de 1990. Quadro de Pessoal CLT, para responder pe- Senador Nelson carneiro, Presidente.
lo expediente da Secretaria de DocumentaM
ção e Informação, durante os eventuais impeATO DO PRESIDENTE
dim.c::ntos da titular.
N° 261, DE 19990
Senado Federal, 11 de dezembro de 1990.
O Presidente áo Senado Federal, no uso -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
da sua competencla regimental e regulamenPORTARIA N" 28, DE 1990
tar, de conformidade com a delegação de
competencia que lhe foi outorgada pelo Ato
O Primeiro Secretário do Senado Feden° 2, de 1973, e tendo em vista o que consta ral, no uso das suas atribuições regimentais,
do Processo n° 015.7&4/90-8, resolve autori- resolve designar Francisco Naurides Barros,
zar a contratação, sob o regime jurfdico da Analista Legislativo, Juliano Laura da EscosConsolidação das Leis do Trabalho e do Fun- &i_a Nogueira, Analista Legislativo e TAnia
Mara Camargo Fabio Alves da Cruz, Analisdo de Garantia por Tempo de Serviço, do
Senhor Ivo Ferreira de Oliveira, para o em- ta Legislativo, para, sob a presidência do priprego de Assessor Técnico, com o salário meiro, integrarem Comissão de Inquérito inmensal equivalente ao vencimento do cargo cumbida de adotar as providências cabíveis,
DAS-3, a partir de 11 de dezembro de 1990, no que diz respeito ao desaparecimento do
O Presidente do Senado Federai, no uso
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Processo n° 004736/907, bem como proce<ler
a sua reconstituição.
, . .
, -- _ .
Senado Federai, em 6 de dezembro_ d~
1990. - Senador Mendes Canale, Primeiro
Secretário.

PORTARIA N" '29, DE 1990
O Primeiro Secretário do Senado."Fede·ral, no uso de suas atribuições regimentais
e tendo em vista o disposto no artigo 574, §
60, do Regulamento Administrativo, resolve
proiTOgar por 30 (tririta) dias o prazo para
a realização dos trabalhos da Comissão de
Inquérito instituída pela Portaria n°22, de 1990.
Senado Federa~ 6 de deZembro de 1990.
-Senador Mendes Canale, Primeiro Secretário.

SECRETARIA GERAL DA MESA
{Resenha das matérias apreciadas de 1°
a 30 de novembro de 1990 ~ ·arL 269, li, do

Regimento Interno)

-- -

Projetoo aprovados e enviadoallaançfto
do Pn:oidente da Rep6blica
- Projeto de Lei da Câmara n° 93, de
1990 (n° 5.504190, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Rep6blica, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores
públicos civis da União, das Autarquias e
das Fundações P6blicas Federais.
·
Sessão: 14-11-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n° 94, de
1990 (n° 5.808/90, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repóblica, que dispõe sobre a distribuição de efetivos de Oficiais da Marinha em tempo de paz.
Sessão:.ZO..ll-90 (extraordinária)
Projetoa aprovadoa e enviados k aançlo
do Governador do Distrito Federal
-Projeto de Lei do DF n° ·'Zl, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que dispõe sobre a alienação de bens
imóveis residenciais de propriedade do DisM
trito Federal e situados no Distrito Federal,
e dá outras providências.
Sessão: 6-11-90
- Projeto de Lei do DF n° 40, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que cria escolas-classes e centros de
ensino de 1° grau na Fundação Educacional
do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sessão: 6-11-90
·
-Projeto de Lei do DF n° 37, de 1989,
de iniciativa do Governador do Distrito Federalt que dispõe sobre o depósito e venda
de vefculos removidos,_ apreendidos e retidos,
no Distrito Federal, e dá outras providências.
Sessão: 8·11·90
- Projeto de Lei do DF n° 49, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza a dcsafetação de domínio
do bem de uso comum do povo, situado na
Região Administrativa do Gama - Dístrito
Federa1, anexo ao lote desigQ.8dO por AEEQ 2/4-Set.orOeste, e dá outras providências.
Sessão: 14-11-90
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- Projeto de Lei do DF 0° -60, de 1990,
de iniciativa do Gove_rnador do Distrito Fe•
deral, que autoriza o Poder ExeCutivo a abrir
créditos adicionais até o limite de Cr$
23.478.444.000,00, e dá outras providências.
Sessão: 20-11,9() (extraordinária)
- ~rojeto de Lei do DF D0 48, de 1990,
de iniciativa do Governador da Distrito Fe:.
deral, que altera dispositivos das leis quC
menciona e dá outras providências.
Sessão: 21-11-90
- Projeto de Lei do DF D0 63, de 1990,
de iniciativa da Comissão do Distrito Fede~
ra~

que autoriza o Governo d9

Pis~to;

Fe-

deral a contratar empréstimo interno, junto
h caixa Econômica Federal, no valor de
138.208.100 BOnus do Tesouro Nacional
(BTN).
Sessão: 22-11-90
- Projeto de Lei do DF n° 57, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federa). que cria cargos- efetivos nos qui.dros
de pessoal que menciona e dá outras providências.
Sessão: 22-11-90 (extraordinária)
Projeto& aprovados e enviados li promulgação

- Projeto de Decreto Legislativo n() 54,
de 1990 (n° 39/89, na· Câmara dos Deputados1 que aprova ~to dos Atos Finais do
XIX Congresso da União Postal Universal,
realizado em Hamburgo, Repüblica Federal
da Alemanha, em julho de 1984.
Sessão: 6-11-90
·
- Projeto de Resolução n° 59, de 1990,
que autoriza, em caráter excepcional e temporário, o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado 18.104.135
Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado
de Mina• Gerais (LFT/MG).
Sessão: 6-11--90 -- - - Projeto de Resolução n() 56, de 1~
que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a celebrar operação de conipra
e venda com rmanciamento atemo junto ~
empresa MLW Intermed/ecport-impon, da
República Democrática Alemã, no valor de
CL$-RDA 8.259,367.50 (oito milhões, duzentos e cinqUenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete dólares convênio e cinqUenta
centavos).
Sessão: 14-11-90
- Projeto de Resolução n° 54, de 1990,
de autoria do Senador Mauro Benevides e
outros Senhores Senadores, que estabelece
normas para a posse dos Deputados Distritais, eleitos a 3 de outubro de 1990, -regula
a eleição da Mesa da ca.mara Legislativa e
a solenidade de posse do Governador e Vice...Qovet:nador do __ Distrito Federal, eleitos
na mesma data, e dá outras providências.
Sessão: 20-11-90 (eoctraordinária)
- Projeto de Resolução 0° 61, de 1990,
de autoria do Senador Mauro Benevides e
outros Senhores Senadores, que dispõe sobre a realização -de concurso público para o
pree,nchimento do quadro de pessoal da ca-

manfUgfslativa do Distrito Federal e dá outras providências.
· Sessão: 20-11-90 (<><traordiniiria)
- Projeto de Decreto Legista:tivo _n° 53,
de 199()""(n° 162/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Aecofaba Radiodifusão
Ltda., para explorar setViço de radiodifusão
sonora em onda Omédia, na Cidade de Riacho de Santana, Estado~da Bahia.
Sessão: 22-11-90
- Projeto de Decreto Legislativo n° 54,
de 1990 (n° 157189, g.a Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova concessão
h Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, na Cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
·--séssão: 22-11-90
,_Projeto de Decreto Legislativo n° 55,
de 1990 (n° 141189, ria Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio 1V Independência Ltda. para
ot:plorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na Cidade de Toledo,
Estado do Paraná.
Sessão:-22-11-90
- Projeto de D~reto Legislativo n° 56,
de 1990 (n° 138/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Esmeralda Uda. para explorar
serviço de i-adiodifusão sonora em fr~qüên
cia modulada, na Cidade de Vacaria, EStado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 22-11-90
_--:- J;>roj~to de DecretO Legislativo n° 57,
d0199<r(ii" 135/89; na Cârilara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão b: Organização Kimura-Nakaya de Radiodifusão Ltda. para explorar setviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Bastos, Estado de São Paulo.
Sessão: 22-11-90
'- Projeto de Decreto Legislativo n° 58,
de 1990 (n° 129789, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Divinal FM Uda. para explorar
seiviÇO-de-radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Qdade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Sessão, 27-11-90
- Projeto de Decreto Legislativo 0° 59,
de 1990 {n° 147/89, na -Câmara dos Deputados). que aprova-o ato que renova CQpcessão
oUtorgada h Rádio Difusora de Picos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Picos, Estado dO Piauf.
'Sessão: 27-11-90
- Projeto de Decreto_ Legislativo n° 60,
de 19:90 {n° 150!89, na Câmara dos De:putados), que aprova o ato que outorga concessão à Televisão Piratininga Ltda. para ex:ploração de setviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão1 na Cidade de Catalão,
Estado de Goiás.
_
- Projeto de Decreto Legislativo n° 50,
- de 1990 {nb 180190, na Câmara dos Deputados),-que aprova o tecto do Acordo de COO-
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peração Cultural e Educacional enire o Oevemo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República do Equador, celebràdo em Quito, em 26 de outubro' de 1989.
· Sessão: 28-11'90
_ - Projeto de Resolução n° ~5, d_e 1990,
de autoria do _Senador Fernando Henrique
Cardoso e _ouiros Senhores Senado~ _que
dá nova redação ao art. 16 da Resolução n°
94, de 1989.
_
Sessão: 28-11-90 (extraordin:iria) ,"
Projetas aprovados c enviados à CAma·

ra dos Deputados
- Projeto de t..ei do -Senado o0 118, de
1990, de autoria do Senador Nebon Carneiro, que declara de utilidade püblica os serviços de radioamador e de rádio cidadão.
sesSao:-6-11-90(competência terminativa)
- Projeto. de Leí da Çâmara no 60, _4e
1990 (n°3.856/89, na Casa de o_rlgem), de iniciativa do Presidente da República, que con_·
cede pensão especial à viiÍVa do Doutor Francisco Quintan_ilbª__ Rjt;.eiro.
Sessão.: 8-11-90
- Projeto de Lei do Senado n° 3(.it;· de ·
1989, de autoria do Senador José lgnácio
Feireira, que define como crime c_pntra a administração pública os ate& que menciona e
dá outras providências.
Sessão: 12-11-00(competência terminativa)
- Projeto de Lei do Senado n° 404, de
1989, de autoria do Senador Márcío Lacerda, que altera o art. -32 do Decreto-Lei n°
2300, de 21 de novembro de 1986, para incluir a obrigatoriedade da impressão de logotipo da entidade ou órgão da administração,
e ~ outras providências.
Sessão: 14-11.:.90 (cOmpetência terminativa)
- Projeto de Lei do Senado n° 128, de
1990, de autoria do Senador JoãQ Lobo, que
dá nova redação ao art. 3() da Lei n° 7.940,
de 20 de dezemPro_9e 1989, que institui a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e
valores mobiliários e dá. outras provi~ências.
Sessão: 21-11-90
- Projeto de Lei do Senado n° ZTS, de
1989, de autoria do Sena.dor Iram Saraiva, _
que regulamenta o inciso LXXVII do art. 5° da Constituição, estabelecendo a gratu.idade de cUstas jUdiciais das açóes de ~be:aa
corpus e habeas data.
Sessão: 23-11-90 (competência terminativa)
- Projetõ de Lei do Senado n° 342, de
1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que define os crimes de ~nsabilida
de e regula o respectivo processo de julgamento.
Sessão: 23-11-90 (competência terniínativa)
--Projeto de Lei do Senado n~ _3.9_8, de _
1989, de autoria do Senador Leite Chaves;
que dispõe sobre a utilização de cadáver não
reclamado para fins de estudQs ou pesquisas
científicas e dá outras providências.

Sessão: 23-11-90 (competência tenninativa)
- Projeto de Lei do Senado n° 76, de
1988; de autoria do Senador Ruy Jlacelar,
que disp()e sobre o mandato de injunção.
Sessão: 26-11-90 (competência terminativa)
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- Projeto d~ Lei do Senado n° 338, de
1989, de ã.u1oria do Senador Odacir Soares,
que regulamenta o art. 135 da Constituição
Federal.
Sessão:'26-ll-90 (cOmPetênCia ienninaotiva)
- Projeto de Lei do Senado n° SS, de
1990, de autoria do Senador José_ Ignácio
Ferreira, que dá nova redação à Seção IV
do Capitulo II do Titulo VIII da ConsolidaçAo das Leis do Trablllho.
Sessão :'26-11-90 (oompetência terminatiVa)

- Projeto de Lei do Senado n° 63, de
1989, de autOria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre a construção de Iogradouros. de edi(ícios de uso póblico e de
verculos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência física, nos termos dos arts.
ZXl, § 2°, e 224 da Constituição.
Seosão: 27-11-90
- Projeto de Lei do Senado n° 163, áe
1990, de autoria do Senador Leite Chaves,
que estabelece prazo para 00 maildal:os dos
atuais governadores dos Estados de Roraima e do Amapá.
Sessão: 27-11-90 (competência terminativa)

Projetco aprovadoo c cnviadool Comiaalo Dirctora para a redaçlo final
- Projeto de Resolução n° 58, de -1990,
de iniciativa da Comissão de Constituição,
Justi91 e Cidadania, que propõe a revogação
do art. 370 do Regimento Interno do Senado Federal
Seosão: 21-11-90
--Projeto de Lei do Senado n° 88, de
1990, de autoria do Senador Odacir Soares,
que dispõe sobre a ex:ploração dos serviços
de telecomunicações.
Seosão: 29-11-90
Projetas aprovados e enviados à Comissão do Distrito Federal para a redação final
- Projeto de ;Lei do Senado n° 169, de
190, de iniciativa do Governildor do-&tado
de Roraima, que estima a Receita e. fi:ca a
Despesa do Estado de Roraima para o ocerc{clo financeiro de 1991.
Seosão: 13-11-90
- Projeto de Lei do Senado n° 155, de
1990, de iniciativa do Governador do Estado do Amapá, que estima a Receita e fDca a
Despesa do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1991.
Sessão: 21-11-90
- Projeto de Lei do DF n° 51, de 1~
de iniciativa do Governador do DistritO Fe~ que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Fedaal para o exercício financeiro de 1991.
Seosão: ZS-11-90
Decreto Lcgialativo promulgado pelo
Prcaidcntc do SeDado Federal
- Projeto de Decreto Legislativo D0 12,
de 1989 (n° 137186, na camara dos Deputados), que aprova o tecto da Convenção n°
146 da Organização Internacional do Trabalho .... OIT sobre Férias Remuneradas Anuais

da Gente do Mar, adota.da em Genebra etD

1976, durante a 67}1 Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho.

Seosão: 22-11-90

Projetas arquivados nos termos do art.
101, § 1° do Regimento Intento
- Projeto de_ L(;i do- Senado n° '575, de
1989, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre o cOntrOle
das acumulações previstas no art. '57, inciso
XVI, da Constituição, e dá outras providências.
· Seosão: 5-ll-90 (competência terminativa)
- Projeto de Lei do Senado n° 130, de
1989;" de autoria do Senador Edison Lobão,
que altera o § 3° do art. 10 da Lei n° 7.671,
de l l de setembro de 1988.
Sessão:- 7-11-90 (competência terminativa)
- Projeto de Resolução n° 72, de 1989,
de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que altera a Resolução n° 157, de
1988, que_estabelece normas para que o Senado Federal exerça a competência de Câmara Legislativa do Distrito FederaL
Sessão: 19-11-90 (oompetência tenninativa)

Prqctoa rejeitados c encaminhados ao
arquivo
- Projeto de Lei do Senado n° 299, de
1989, de autoria do Senador João Menezes,
que cria a FUlldação Machado de Assis e
dá outras providências.
Seosão: 21-11-90
-Projeto de Lei do SenaPo n° 114, de
1984, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe sobre a criação de um conselho de desenvolvimento para a região geoeconOinica- de Brasllia.
_ Sessão: 23-11-90 (competência U,rminaliva)
- Proj~~-o de Lei do Senado n° 128, de
1989, de autoria do Senador Mário Maia,
que estabelece os limites entre os Estados
do Acre, Amazonas e Rondônia, e regulamenta. o §5° do art 12 das Disposições Çonstitucionais Transitórias.
Sessão: 23-11-90 (oompetência tenninatiVa)
- Projeto de Lei do Senado n° 386, de
1989, de autoria do Senador Odacir Soares,
que define como crime contra o livre exercicio do Poder Legislativo a ofensa :a integridade corporal ou à saiJde de parlamentares e
dá outras providências.
Se:;.são: 23-11-90 (competência terminativa)
- Projeto de Lei do Senado n° 77, de
1989, de autoria do Senador Itamar Franco,
que disciplina a expedição de credenciais,
plenos poderes ou quaiqueJ;" instrumento que
habilite agente diplomático a firmar ato internacional em nome do P3fs.
.cse..ão: 26-11-90
Projctoo declarados prejudic:adoa c encaminhados ao arquiVo
- Projeto de Lei do DF n° 76, de 1989,
de iniciativa da Comissão do Distrito Fede-

ral (apresentado por sugestlo do Deputado
Francisco_caineiro), que estabelece reservas
de projeções e lotes de terreno em planos
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Federa.~,- para os fins· que especifica, e dá outras providências.
SessáQ: 9-11-90
- Projeto de Lei do Senado n° 109, de
1988, de autoria do Senador Odacir Soare8t
que estabelece normas para o proce·sso de
privatização de empresas sob o controle diteto ou indireto o Governo Federal, e dá outras providências.
Seosão: 16-11-90
- Projeto_ de Lei do Senado n° 371, de
1989, de autoria do Senador Sfivio Name,
que caracteriza a prática da tortura, o tráfico illcito de entorpecentes e drogas afins, o
teiTOrlsmo e os crimes considerados hediondos, tornando eficaz o inciso XLHI do arl
5° da Constituição da Repiiblica Federativa
do Brasil e dá outras providências.
Seosão: 20-11-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei do _Senado n° 40, de
1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres,
que dispõe sobre o aproveitamento de servidores de autarquias federais, de empresas
p6b1icas, de sociedades de economia mista
e de fundações públicas e:'(tintas ou dissolvidas, e dá outras providências.
Seosão: 22-11-90 (extraordinária)

de. expansão urbana do Distrito

Parecer aprovado
- Parecer n° 345, de 1990, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, ao examinar o Projet de Decreto Legislativo D0 18,
de 1985 (n° 96/85, na Câm3ra dos Deputa~
dos), que aprova as contas do Presidente da
RepiJblica, relativas ao exercício financeiro
de 1983, concluindo que permanece a competência do Congresso Nacional para julgar
as contas anuais do Presidente da Rept'ibli·
ca; e é da Comissão Mista Permanente a competência para ecaminar e emitir parecer sobre as contas anuais do Presidei;l_te da Rept'iblica, inclusive sobre os pCC?,jetos em curso,
que versem idêntica matéria
SesSão: 28-11-90
Requcrimcntoa apreciados
-Requerimento n° 378, de 1990, de autoria do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado, do artigo ''Finar": mais
que nunca, im.prescindfvel, do Superintendente da Sudene, Adauto Bezerra, publicado
no jornal O Povo, de Fortaleza - CE.
Sessão: 7-11-90
- Requerimento n° 76, de 1~ de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos regimentais, a inserção em
ata de um voto de regozijo pela passagem
do trigésimo aniversário da inauguração de
Brasília, bem assim, seja transmitida, ao Senhor Governador do Distrito Federal, a homenagem que o Senado_ presta a mais um
aniversário da Capital Federal.
Sessão: 13-11-90
-Requerimento D0 363, de 1990, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n° 145, de 1989, de sua autoria, que autori-
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za o Poder ExecutivO a definir as terras indispensáveis à preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na forma do art. 23, itens VI e VII, da Coristituição.
Sessão: 13-11-90
·
..... Requerimento n° 381, de 1990, etC autoria do Senador Almir Gabrie1. solicitando,
nos termos regimentais, a tramitaçã conjunta dos Projetes de Lei do Senado no. 248,
de 1989, e 12, de 1990, com o Projeto de Lei
da Câmara n° 54, de 1989, que dispõem sobre a admissão e sobre o trabalho de porta-

dores de deficiência física na administração
páblica, e dá outras providências.
Sessão: 14-11-90
-Requerimento n° 413, de 1990, de autoria do Senador Afonso Sancho, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos
Anais do Senado, do artigo 11Vamos todos
cirandar', de Mário Amato, publicado no
Correio Braziliemc, e dos editoriais "Os perigos de um confronto11, de O Estado de S.
Paulo, e "A verdadeira ciladan, de O Globo,
todos de 7 do corrente.
Sessão: 14-11-90 (extraordinária)
-Requerimento n° 417, de 1990, de auto~
ria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos regimentais, a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 20~
de 1989; de sua autoria, que dispõe sobre o
registro de pessoas físicas ou jurídicas junto
às Casas do Congresso NaCional, para os
fins que especifica, e dá outros providências.
Sessão: 14~11~90 (extraordinária)
Mensagena aprovadas relativa& k esco~
lha de autoridades
-Mensagem n° 178, de 1990 (n° 597/90,
na origem), de 10 de agosto do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Manoel Mendes de Freitas, para
compor o Tribunal Superior do Trabalho,
como Ministro Togado, em vaga decorrente
da nomeação do Ministro Marco Aurélio
Mendes de Farias Mello, para o Supremo
Tribunal Federal.
Sessão: 7-11-90
- Mensagem n° 177, de 1990 (n° 592/90,
na origem), de 9 de agosto do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhnor Marcelo Didier, Ministro de Se~
gunda aasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Guiné~Bissau.
Sessão: 7-11-90
- Mensagem n° i81, de 1990 (n° 620190,
na origem), de 24 de agosto do corrente ano1
pela qual o Senhor Presidente da Reptiblica
submete à deliberação do Senado a escolha
do nome do Senhor Presidente João Augusto de Médicis, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para ex:ercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República Popular da PoiOnia.
Sessão: 7-11-90
- Mensagem n° 185, de 1990 (n° 660/90,
na origem), de 11 de setembro do corrente
ano, pela qual o SenhQr_Pr_~sidente da Repú-

blica submete à deliberação do Senado a escolha do nome do Senhor Evaldo José Cabral de Mello, Ministro de Segunda aasse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto ao
Governo de Barbados.
Sessão: 7-11-90
- Eleição dos Senadores Severo Gomes,
Jorge Bornhausen, como Titulares, MataMachado e Antônio Luiz Maya, como Suplentes, para comporem o Conselho da República, em vagas a serem preenchidas pelo Senado Federal mediante lista sêxtupla, nos termos dos artigos 52, XIV, e 89,_ VII, da Constituição Federal e 384 do Regimento Interno do Senado.
Sessão: 7-11-90
-Mensagem n° 104, de 1990-DF (n° 77/90,
na origem), de 20 de julho do corrente ano,
pela qual o Governador do Dístrito Federal
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Jorge Caetano, para exercer o
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas
do Distrito Federai. na vaga decorrente do
falecimento do Conselheiro Fernando Tupinambá Valente.
Sessão: 7-11-90
-Mensagem n° 151, de 1990 (n°I 509/90,
na origem), de 27 de junho do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete b. deliberação do Senado a escolha
do Doutor Wanderley Valli.m da Silva para
exercer o cargo de Governador do Distrito
Federal.
Sessão: 7-11-90
- Mensagem n° 152, de 1990 (n° 510/90,
na-origem), de 27 de junho do corrente ano,
pela qual o_ Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Doutor Marco Aurélio Martins Araújo
para exercer o cargo de Vice-Governador
do Distrito Federal.
Sessão: 7-11-90

PORTARIA N" 11, DE 1990
O Diretor da Subsecretaria de Serviços
Gerais, no uso de suas atribuições regulamentares, resolve, cancelar a ação disciplinar da
pena de repreensão imposta ao servidor Paulo de Tarso Vidigal Simões, Técnico Legislativo, Área de Segurança, Classe Especial. Pa~
drão II, matrícula n° 3379, do Quadro de
Pessoal CLT do Senado Federal, através da
Portaria n° 7, de 1990, do Diretor da. Subsecretaria de Serviços Gerais, decorrente do
Processo n° 010137/90-4.
Subsecretariã de Serviços Gerais, 11 de
dezembro de 1990. - AfrAnio cavalcante
Melo J6uior, Diretor.

CONSELHO DE ADMINIS'IRAÇÃO
2' R)>UNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE
DEZEMBRO DE 1990

_h_ dez horas do dia dez de dezembro
de um mil novecentos e noventa, reúne-se oConselho de Administração do Senado Federal, ~b a Presid!ncia do Senhor José Passos
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Porto, Diretor-Geral, com a presença das
Senhoras: Fátima Regina de Araújo Freitas,
Diretora da Secretaria de Documentação e
Informação, Sara Ramos de Figueiredo, O iretora da Secretaria Legi$lativa; e dos Senhores Guido Faria de Carvalho, Secretário-Geral da Mesa; Antonio Carlos Nantes de Oliveira, Diretor da Secretaria Administrativa;
Manoel Vilela Magalhães, Diretor da Secretaria de Comunicação Social e Francisco Zenor Teixeira, Diretor da Secretaria de Serviços Especiais. Deix.a de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Edgard Lincoln
de Proença Rosa, Diretor da Assessoria.
Dando infcio aos trabalhos o Senhor Presidente concede a palavra à Senhora SaraRamos de Figueir~o que emite pareceres aos
Processos n"' 013798189-8 e 007215189-4 em
que os servidores Arnaldo Vieira da Silva e
Antonio Soares da Silva requerem: alteração
de contrato de trabalho e readaptação, por
meio de transferência, para cargo ou empreg
mais compatfvel com as atribuições que vêm
exercendo, respectivamente. A Senhora Rela~
tora opina no sentido de que os requerimen~
tos sejam encaminhados aos órgãos de lotação dos servidores para instrução dos respec~
tivos processos, conforme determina o art.
1fJ da Portaria n° 01/90 do Senhor Diretor
da Secretaria Administrativa do Senado. Os
pareceres são aprovados. Prosseguindo os
trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Antonio Carlos Nantes
de Oliveira que emite parecer favorável ao
Processo n° 014135189-2, em que Adilson
Ferreira do Nascimento, Contador, Classe
11
Especial", Referência NS-23, do Quadro Per~
manente, apresenta pedido de reconsidera~
ção de decisão do Conselho de Administra~
ção, em 26 de junho de 19891 ao Processo
n° 002699/89-3. O parecer é aprovado. Em
seguida, o Senhor Diretor da Secretaria Ad~
ministrativa emite pareceres peio sobresta.:.
menta para avaliação futura, dos seguintes.
Processos: 016403/89--41 005469/89-9,-em que o Diretor da Subsecretaria de Assistência
Médica e Social solicita o pagamento de Gra~
tificação Adicional de Insalubridade ao servidor Fábio Mel de Souza, Agente de Sedços
Complementares de Satíde, maU1cula 2952,
do Quadro de Pessoal CLT, lotado no Setor
de Radiologia1 onde exerce a função de Técnico em Radiologia; e n° 013994188-3, em
que o Senhor Diretor da Subsecretaria de
Engenharia solicita. orientação para elaboração das novas escalas de plantões dos servidow
res lotados nas Seções de Usina Geradora
de Instalações Elétricas e de Instalações Prediais; e o de D0 007471/89-0, em que Antonio
Cipriano Lira e outros servidores da Casa,
habilitados em concurso p6blico para o cargo de Auxiliar Legisla~ivo, nomeados pela
Resolução n° 67, de 1964, atualmente ocupantes do cargo efetivo de Analista Legislativo,
do Quadro Permanente, solicitam sejam estendidos os beneficias do Art. n° 26, de 1987,
da Comissão Diretora aos que estão em exercício efetivo e, no que coUber, aos aposentados e pensionistas; e por líltimo os de nos
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016403/89-4 _e 005'499/89-9, em que Fábio

seus votos na circunstância de que tramita

os trabalhos da reunião, lavrando, cu, Mar-

Melo de Souza, Técnico Legislativo, área
Processo Legislativo, Classe Especia~ CLT,
requer alteração de sua condição funcional
visto ser detentor do curso de Técnico em
Radiologia e ccercer esta função no Setor
de Radiologia da Subsecretaria de Assistência Mêdica e Social. O relator respaldou

na Casa proposta de resolução que trata do
Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal, objeto de ampla discussão que
definirá procedimentos aos quais os pleitos

CO Aurélio de Oliveira, Secretário, a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente do Conselho de
Administração;

ficariam sujeitos. Os pareceres são aprovados. Nada mais havendo a tratar, à& doze horas, o Senhor Presidente declara encerrados

Sala de Reuniões, 10 de dezembro de
1990. - JosE: Pa1101 Porto, Presidente.

República Federativa do Brasil
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BRASILIA DF

SENADO FEDERAL
-sUMÁRIO
1_ ATA DA 7JJ7" SESSÃO, EM 11
DE DEZEMBRO DE 1990
1.1 - ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
L21 _ Leitura de Projeto&
-Projeto de Lei do Senado n° 232/90,
de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a mudança da denomi~
nação do Instituto Brasileiro do Patrimô-

nio Cultural - 18PC - para Instituto do
PatrimOnio Histórico e Artístico NaciClnal-IPHAN.
- Projeto de Lei do Senado no 23.3190,
de autoria do Senador Mareio Lacerda,
que dispõe sobre o mandado de segurança coletivo e dá outras providências.

-Projeto de Lei do SenadQ ·no 234/90,
de autoria do Senador FranciSco Rollemberg, que estabelece critérios de prioridade na admissão e demissão de empregados.
-Projeto de Lei do Senado n° 235190,
de autoria do Senador Mareio Lacerda,
que altera dispositivos referentes à ação
penal privada subsidiária, com vistas a
adequá-los. ao disposto no artigo 5°, -inciso LIX. da Constituiçao Federal.
L22 _ Requerimentos

- N<> 489/90, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, solicitando ao Senhor
Ministro de Estado da Infra-Estrutura, infonnações que menciona.
- N° 490/90, de autoria do Senador
Mauro Benevides, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex-Senador Valdemar de Alcântara. Aprovado,
após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o_Sr. Mauro Benevides,
tendo a Presidência se associado ~s homenagens prestadas.

1.23 _ Discurso.s do Expediente
:: SENADOR JUTAHY MAGAlRAES .... Rodízio entre-os-parlamentares das duas Casas nas principais funÇões,
de relatores e de direção na Comissão
Mista de Orçamento. Política salarial.
~
-SENADOR ANTÓNIO LUIZ MAYA- Negociações para o estabelecimento das mensalidades- escolares.
-SENADOR JOSÉ IGNÁOO FERREIRA, pela ordem - Reparos a tópicos
do discurso do Senador Jutahy Magalhães.
- SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Aduzindo novas considerações
ao pronunciamento proferido na presente sessão.
- SENADOR HUMBERTO LUCE·
NA- Comentários sobre o discurso proferido pelo Sr. José Ignácio Ferreira.
-SENADOR MAROO lACERDA
-Privatização da Petrobrás.
- SENADOR NELSON CARNEIRO - Decisão do Ministério da Satíde
de desvincular o Instituto Fernando Figueira da Fundação Oswaldo Cruz.
-SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA- Situação do ensino püblico no Pafs.
-SENADOR NELSON WEDEKIN
--Vetos presidenciais à lei orgânica que
regulamenta o Sistema Único de Saúde.
- SENADOR ODACIR SOÀRES Fortalecimento do setor agrfcola.
- SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Solenidade de formatura dos médicos da 1()1' :runna do neurso de Especialização em Oftalmologian, reali7.ada no Instituto Hilton Rocha- BH.

-SENADOR MÁRCIO REREZOS1<:1- AJ)elo ao Conselho Federal de Edu-

cação no sentido da pronta liberação de
-carta-consulta para a criação da Universidade da Região de JoinvilJe - UnivíHe.

1.24 Fala da Presidencia
-- D~conhecimento de comunicaÇão
relativa :a. criação de bloco parlamentar
denominado "Movimento Parlamentar Social Liberaln, pelas razões que ecpende,
tendo se manifestado sobre o assunto,
os Srs. José Ignácio Ferreira, Mário Covas, José Fogaça, Maurício Corrêa, Hugo Napoleão, Raimundo Lira, Iram Saraiva, Jamil Haddad, Affonso Camargo,
João Menezes, Carlos Alberto e Fernando Henrique Cardoso.

L2.S _ Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n° 236/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre o crédito fundiário:
- Projeto de Lei do Senado n° '237/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que isenta as entídades filantrópicas declaradas de utilidade pública do pagamento das tarifas de energia elétrica.
L2.6 _ Aprcciaçlo de Mat~ria
- Redação final elo Projeto de Resolução n° 64/90, que suspende a e<ecução
dos. arts. 84 e 89 da Lei n° 2454, de 17
de outubro de 1977, do Município de São
Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
Aprovada nos tennos do Requerimento
n° 491/9(). À promulgação.
1.2.7 _ Comunicaçlç
Do Senador Meira Filho referente
sua filiação ao PFL.
~

~

L28 _Comunicações da Presidencia
-Aprovação pela Comfssão Diretora
do Requerimento n° 423/90, solicitando
a realização de sessão especial conjunta
com a finalidade de comt::morar o cente-_
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EXPEDIENTE
CENT110 OIIÂFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Otretor-Geral do Senado Federal
AGACIEl DA SILVA MAIA
Otretor E~~:ecutivo_
CESAR AUGUSTO JOSÊ DE _SOUZA
O.retor AdmtntstratiVO
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Otretor lndustnal
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Otretor AdJunto

nário da primeira Constituição Republicana. Aprovado pelo Plenário.
- Recebimento dos Ofícios n015 S/65 a
Sn4, de 1990 (nOS 445 a 454/90, na Origem), atravês dos quais o Diretor de PoUtica Monetária do Banco Central, solicita autorização para que os Estados de
Santa Catarina, Bahia, Minas GeraiS, Rio
Grande do Su~ Espirito -santo, Rio Gra.n~
de do Norte, Paraíba c Rio de Janeiro
possam emitir e colocar nos mercado,
através de ofertas públicas, letras financeiras do Tesouro daqueles estados.
- Recebtment9 do __OJ.fdo n° sn5, de
1990 (n° 547/90, na origem), através do
qual o Dirctor do Departamento da Divida PúbUca e de Operações &peciaís do
Banco Omii'al, solicíta autorização pará
que o Estado do Rio de Janeiro possa
emitir c colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro daquele estado destinadas a reaR
plicação no resgate das 270.000.000 de letras vencíveis em 15 do corrente.
L3 - ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n° 66, de 1990,
de autoria do Senador Ney Maranhão,
que dispõe sobre limites e condições paR
ra as operações de créditos internos e extemos dos estados, do Distrito Federal,
dos municípios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites e condições
para a concessão de garantias. Aprovado o substitutivo, após usarem da palavra
os Srs. Humberto Lucena, Fernando Henrique Cardoso, Odacir Soares, Mauro Benevide-s. Marco Maciel e Ney Maranhão.
A Comissão Dirctora para redigir o
vencido para o turno suplementar.
Rcdação do vencido para o turno suplementar do substitutivo ao Proi.eto de
Resolução n° 66/90. Aprovada. A proR
mulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n° 24,
de 1990 (n° 153/89, n3 Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda.
, para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de cx:clusividade, serviR
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Semestral

Cr$ 3.!'19,65

Ttragem 2.200•Xemplares.

ço de radiodifusão sonora em onda mêdia,
na Cidade_ de Jeremoaba, Estado da Ba-hia~ Aprov3do- -após pãreci:r fãvorável
da comissão competente, tendo usado
da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n° 26,
de 1990 (n° 159/89, na Câmara dos Deputados} que aprova o ato que outorga conR
cessão à Rádio Vitória de Batalha Llda.,
- para explorar serviço de radiodifusão so~
nora, na cidade de Batalha, Estado do
Piauí. Aprovado __~pós parecer favorável
da comissão competente. À promulgação.
Projeto de Decreto Legislati\'O n° 64
de 1990 (n° 251/9(), na Câmara dos Deputado~), que aprova o ato que outorga con~
Cessão à Rede Nordeste de Comunicação
Uda., para explorar, pelo prazo de 15
(quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão-de sons e ima~
gens {televisão), na cidade de Caruaru,
Estado de Pernambuco. Aprovado após
par~cer favoráVel da comissão competente. A promulgação.
Projeto de Resolução n° ~ de 1990,
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Económicos como conclusão de seu Parecer _no_ 4311YQ), que altera a Resolução
n° 186, de 6 de novembro de_l987. Aprovado. À Comissão Diretora par a redação
final.
RCda.ção final do Pro,leto de Resolução n° 68/90. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n° 69, de 1990,
que autoriza o Estado do Rio Grande
do Sul a erriifir Letras Financeiras do TesourO do Estado -- LFT~RS.. Aprovado.
À Comissão Diretora para a ~edação finaL
RetfaÇã.O final do Proieto -~e RcsoluR
ção n°_69j90. Aprovada. A promulgação.
ProjCto de Resolução xi 0 .70, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo a emitir e colocar no mercado 6.191.417.692 Letras Financeiras do
Tesouro do Municfpio de São Paulo LFTM-SP. Aprovado, após usar da palavra o Sr. Roberto Campos. À COmissão
Diretora para a rcdação final.

Redação final do Proleto de Resolu·
ção- n° 70/90. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n° 71, de 1990,
qi..le autoriza a Prefeitura Municipal de
Maringá, Estado do.Paraná, a elevar, temporariamente, o limite fixado no inciso I
do art. 3° _da Resolução n° 94, de 15 de
dezembrO de 1989, dõ Sen:idõ Federal.
Aprovado. À Comissão Diieiora para a
redação finaL
----Redação final do Proleto de Resolu~_
ção n° 71/90. Aprovada. A promulgação.
Oficio n° S/55, de 1990 (n° 515/90, na
origem), relativo à _propOsta para que seR
ja autOrizado o Goveino do Estado de
Minas Gerais a emitir 8.982"516.993 Letras Financeiras do Tesouro daquele estado. Aprovado, após parecer da comissão
competente. nos ter~os do_ Projeto de
Resolução n'"' 72/YO. A Comi~o Diretora pa.ra redação tinãL
Rcdação final do Proleto de Resolução n° 72/90. Aprovada. A promulgação.
Projeto de I...ei do Senado' n° 5, de
1989, de autoria do Senador Pompeu de
Sousa, que institui o Conselho de Comunicação Social, na fonna do_ art. 224 da
Constituição, e dá outras providências.
Votação .Ddiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n° 91,
de 1990 (n°24l/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da convenção
celebrada entre o Governo da República Federativa do Brãsil e o -Governo do
Reino dos Países Baixos, destinada a Evi~
tara Dupla Tributação e Prevenir a Eva~
são Fiscal em Matéria de Impostos sobre
a Renda, firmada em Bras(lia, a 8 de março df? 19'JO. Vota_çlo adi~da por falta de
quorum.
. Projeto de Lei do Senad_o n<:> 256,
de 1989- Complementar, que dispõe sobre a declaração de nulidade dos atos
que tenham por objeto a ocupação, o do~
mfnio e a posse das terras indígenas, ou
a exploração das riquqas do solo, dos
rios c dos lagos nelas existentes, e dá ou R
tras· proVidências. Votação adiada por
falta de quorum.
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Projeto de Lei do DF n° 32, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, q~e remite c-rédito do ImpoSto
Predial e Territorial Urbano, no Distrito Federal, relativo a imóvel de propriedade de componente da Força Expedicioná-

ria Brasileira, e dá outras providências.
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n°_ 56, de 1990,
de iniciativa do Governador do D_istíito
Federal, que altera a composição do Conselho de Transporte Público Coletivo do

Distrito Federal. Votaçlo adiada por falta de quorum.

Projeto de Resolução n° _55, de 1990,
de iniciativa da Comissão de Assuntos
Económicos,-_ que estabelece condições
para a renegociação da dívida externa
brasíleira. Votação adiada por falta de
quorum.

Projeto de Lei do Senado n° 2~ de
1989, de autoria do Senador Marco Macie~

que dispõe sobre o registro de pesso-

as físicas ou jurfdicas jut).tO às Casas do

Congresso Nacional, para os fins que especifica, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Le_i do _DF n° 54, de 1990,
de -autoria do Senador Maurício -Corrêa,
--que· cria a OuvidÕria Geral do DiStrito
Federal e dá outras providências. VotaçAo adiada por falta de quorum.

1.3.1 Fala da Presidência
- DeCisão sobre questão de ordem
formulada pelo Senador Cid Saboia de
-- CalValho, em sessão anterior, relativamente ~f figura do Ifder e suas funções no caso da criação -de bloco parlamentar no
senadO~ tertdo o Sr. José lgnácio Ferreira, recorrido da decisão da Presidência
para o Plenário, sobre o qual é solícitado a audiência da CCJ, tendo, ainda, usado da palavra os Srs. Cid Saboia de Carvâlho e Hugo Napoleão.
1.3.2 Comunicações da Presidencia
__ - Téfmino dO prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Ordem do Dia dos segUintes Projeios de te~
apreciados coriclusivamente pela: c_omissão de Assuntos Sociais:

Projeto de Lei da Câmara n° 82/90
(n° 4.675/90, na casa de origem). qlie dis-
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põe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários e dá outras providênci_as. À sanção.
_
Projeto de Lei do Senadp n° 354/89,
que dispõe sobre o acondiciçmamento, a
coleta, o tratamento, o transporte e ades~
tfilação final dos resíduos de serviços de
sáude. À ca.mara dos Deputados.
- ConvocaçãO de sessão extraordinária a realizar-se amanhã às 10 horas, com
Ordem <;Lo Dia que designa.

1.3.3 _ Discursos_ após a Ordem do
Dia
-SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Nota do PSDB sobre
o entendimento nacionaL
-SENADOR JOSÉ IGNÁCJO FERREIRA - Tópico do discurso do orador
que antecedeu _na trib.una.
!.4- ENCERRAMENTO
2 MBSADIRETORA
3- LÍDERES E Vl:CE-ÚDBRES
DE PÃRTIDOS
.
4 COMPOSIÇÃO DAS éOMISSÕBS-PERMANBNTES

Ata da 207a Sessão, em 11 de dezembro de 1990
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 48a Legislatura
Presidéncía dos Srs. Nelson Carneiro, Tram Saraiva e Pompeu de Sousa
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
-

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM .SFi PRFiSFiNTES OS SRS. SENADORES:
Alutzio Bezerra - Nabor Júnior - Carlos
De'Carli - Odacir Soares- João MenezesOziel Carneiro - Carlos Patrocínio - Antó~
nio Luiz Maya -João Castelo -Alexandre
Costa - Edison Lobão -João Lobo - Chagas Rodrigues - Afonso Sanch_o - Mauro
Benevides- CarloS Alberto - Lavoisier Maia
- Marcondes Gadelha --Humberto Lucena
-Raimundo Lira - Ney Maranhão- Mansue10 de Lavor- João Lyra -João Nascimento
- FranciscO Rollemberg- Louríval Baptista
- Luiz Víana Neto - Jutahy Magalhães Roy Bacelar- José: lgnácio F,erreira -João
Calmon - Hydekel Freitas --:_.Jamil Hadd~d
- Nelson Carneiro - Mata-Machado - Ronan Tito - Maurtcio Corrêa - Sevç-ro Gom~
- Antônio Alves - Meirn Filho - Roberto
Campos- Lourelnberg Nunes Rocha- Mendes Canale - Ra.chid Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves-- Affonso Camargo -Jorge Bomhausen - Márcio Berezoski- Nelson Wedekin- José Paulo Bisol

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - A lista de presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. Havendo n6mero regimental, declaro aberta a sessão.

_Em 1g]9, a partir da criação da fundação
Nacional-Pró-Memória tLei n° 6.757). foi implantado o Sistema SPHAN/Pró-Mernória
que foi abSOrvido, em suas funções e atribui-

Sobre_ a_ m~. projetas de lei que serão
lidOs pelo Sr. 1° Secretário. São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 232, DE 1990
Dís-põe sobre a mudança da denominãçâo do Iristituto Brasileiro do PatrimóniO Cultural- IBPC- para Instituto do Património Histórico e AnJsti~
-. ~o Nacional- IPHAN.
O -congresso~ Nacional decreta:
Art. 1° O Instituto Brasileiro do Património Cultural - IBPC, autarquia vinculada à
Secretaria de Cultura da Presidência da República, passa a ser designado como Instituto do Património Histórico e ArHstico Nacioriid-IPHAN.

Justificaçlio

ções, pela entidade autárquica denominada

Instituto Brasi!Cii-o do Património Cultural
- IBPC, criada pelà Lei n° ·8.029, de 12 de
abnl de 1990 e cuja estrutura regimental foi
definida pelo Decreto n° 99.602, de 13 de
outubro de 1990.- -Tendo o novo instituto absorvido -a- Secretaria do Património Histórico e Artfstico Nacional, ê indiscutível a oportunidade de se incorporar também a sua denominação, mantendo-a ~ frente da nova entidade.. _garantindo, com a providência, a confiabilidade e_ o
respeito que a denominação tradicional traz
,__
consigo.
De fato, ·a expressão PatrimOnia· Histórico_ e An(stico Nacional encontra-se naturalmente incorporada ao repertório e à identidade nacional, por ter estado à frente da inStituição que por cinqüenta e três anos temse encarregado do inventário, registro, tombamento. conservação, restauração e revitalização dos bens culturais em todó o teítitório
brasileiro.
Preocupação intiga;·en:tre ti6S, -nas décadas inaugurais do nosso sêc'ulo surgiram as
primeiras providências organizadas, visando
à proteção e conservação dos bens culturais.
Entretanto, apenas na década de30, com criação do então Serviço do PatrirnOnio l:!istóri" coe Artfstico NacionaVSPliAN é que se ini-
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ciou, de modo orgânico, o exame de nossa
conjuntura cultural, na busca do referenciamenta e da valorização dos traços que confonnam a nossa identidade.

Dessa forma, ao longo de todos esses
anos, a tradição consagrou este nome, que
tem decodificação imediata tanto para as
modestas comunidades do interior e periferias, como para a elite cultural e política do
Pais, fato igU.ahnerite ·comprOváVel no exterior, nos diferentes países em que a institui-

ção se fez conhecer e respeitar por sua ãtuação.
Nesse sentido, pela ampla gama de significados e referências à sua atuação, a denominação tradicional é, pela própria, um bem
cultural, um patrimõnio. tanto no âmbito institucional como nas comunidades onde a instituição transita e age. Como tal, a "preservação" da sigla SPHAN é não apenas oportuna, mas, sobretudo, legítima e, portanto, sua
manutenção se reveste de importância singular.
Estas as razões justificadoras do presente projeto de Lei, para cuja aprovação conta-

mos com o apoio de nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Nelsoo. Carneiro.

(À Comissão de Educaç§o _ decislo terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 233, DE 1920
Dispõe sobre o mandado de segurança coletivo, e d.t outras providtn-'
cias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança coletivo para proteger intere~ ou direito Ifqüido e certo, não amparando por ba-

beas-corpus, habeas-data ou mandado de
injunção, quando o responsável pela ilegalidade, abuso ou_d.esvio de poder ou ato inconstitucional for autoridade pú:blica ou agente
seu no exercício de atribuições do p_oder pó.blico.
Parágrafo único. _Admitir~e-:á, naS meSmas condições, mandado de segurança coletivo· e quando houver justo receio de violação
de direito ou intere&se líquido e certo, be_Jll
como no caso de omissão do dever de agir
por parte de autoridade.
ArL 2° Reputa-se líquido e certo o·direi-__
to ou interesse quando a questão de mérito
for unicamente de direito ou, sendo de direjto e de fato, não houver necessidade de produzir prova no curso do processo.
Parágrafo ú:nico. Admitir-se-á mandado
de segurança coletivo contra ato normativo
que produza efeitos concretos.
ArL 3° O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
I - partido político com representação
no Congresso Nacional para:
a) defesa de interesse ou direito difuso,
assim entendid_os os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato:

b) defeSa de interesse ou direito índivi~
dual homogêneo dos membros do partido; e
c) na qualidade de substituto processual.
promover a defesa de direito ou interesse individual de natureza política de membro do
partido;
II- organízação sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em
funcionamento há pelo menos um ano para:
a) defesa de interesse coletivo. assim entendtdos os transindividuais de natureza indiyisível de que seja titular o grupo, a categoria ou a "classe represemada pela entidad~
b) defesa dos interesses ou direitos _individuais homogêneos dos membros da entidade; e
c)na qualidade de substitutivo processual.
promover a defesa dos__ direitos ou interesses
individuais dos membr_os da entídade, desde
que vinculados aos respectivos fins estatutários;
lll - União, Estados, Distrito Federal,
Terri_t_órios e Municípios, para :a defesa de interesses ou direitos- difUsos -da coletividade;
IV - Ministério p-úblico, para a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático
ou de direitos ou interesses sociais e indivi·
duais indisponíveis, bem como de qualquer
outro pertinente à sua função institucional._
Parágra1o iíniCo: Quando diversas entida·
des estiverem legitimadas à defesa do direito ou interesse, qualquer uma delas poderá
requerer o mandado de segurança coletivo.
Arl 4° Aj:llicam-se ao--mind:ado de segurança coletivo as disposições da Lei n° 1533,
de 31 de dezembro de 1951.
Art. 5° São revogados os artigos 2° e 5°
da Lei n° 1.533, de.31 de dezembro de 1951.
- Art. 6° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

blico, de forma ampla) recorrer a esta via
para a defesa de interesses ou direitos difusos.
F'malmente, prevê.-se a revogaÇão dos
arts. 2° e 5° da Lei n° 1.533, de 31/12/51, por
conterem preceitos restritivos- à ímpetração
do mandado de segurança individual.
____ Acreditamos que a presente iniciativa contribuirá para o aperfeiçoamento da ordem
jurídica na medida em que amplia as possibi~
lidades de defesa, perante o Judiciário, dos
direitos e garantias fundamentais.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Márcio Lacerda.

LEGISLAÇÃO OTADA

LEI N° 1.533
DE 31 DE J:<EZEMBRO DE 1951
Altera disposições do Código do
Processo Civil, relativas ao Mandado de Segurança.
Art. 2°Considefar-se-á federal a autoridade CC?atora se as conseqüências de ordem patnmonial do ato contra o qual se requer o
-mandã.do houverem de ser suportadas pela
União Federal ou pelas entidades autárquicas federais.

Art. 5° Não se dará mandado de seguran-~

ça quando se tratar:
_ I - de a_t~ de .que caiba_ recurso administrativo com efeito suspensivo-, -independente
de caução;
II- de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais
ou possa ser mOdificado por via de correição;
m- de ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade incompetente ou com
inobservância de formalidade essencial

Justificação
Trata o presente projeto de lei de disciplinar o novo mecanismo constitucional de
defesa dos direitos e interesses metaindividuais denominado _mandado de segurança coletivo (an. 5°, inci$_9 LXX).
O fato de não existir, até o momento, lei
especffica sobre a matéríã. não tC"::rt impedido o Poder Judiciário de conhecer e, por vezes, jÜlgar procedentes pretensões deduzidas
Com báse no citado dispositivo.
Com efeito, O direito coletivo público à
prestação da tutela jurisdicional criado pelo
constituinte de 1988 não exige, a rigor, prO-cedimento especial, podendo ser assegurado
por intermédio do Código vigente e leis complementares.
Parece-nos, entretanto, oportuno ampliar
as hipóteses de cabimento do mandado de
segurança coletivo de sorte a m'?lhor proteger os direitos por ele suscetíveis de defesa
em juízo.
Para sua conceituação dos diversos casos,
louvamo-no~ nas definições já consagradas
na recente lei ínstituidõrã do Código do Con~
sumir (Lei n° 8.078. de 11-09-90). Além dos
entes ·constitucíon3.lmente habilitados.. julgamos por bem possibilitar 'à União, Estados,
Territórios, Municípios e ao M'mistério Púo

C9NSTITU!ÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

..........................TiTüL:õ.ir
Dos Direitos e Garantias
Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos
Art 5° Todos sãO iguais perante a lei, sem
distinção_ de qualquer natureza, garantindose aps brasileiros e aos estrangeiros residentes no País inviolabilicfade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedad~, nos termos seguintes:
LXX - o -mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por.
a) partido polftico com representação
no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e
em funcionamento há pelo menos um ano,
em defesa dos interesses de seus membros
ou associados;
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··········-·--···---·--..- - - - - · - - - ,. - días para apresentar-se ao serviço, sob pena
de perda d? _preferência para contratação.
LEI N° 8.078,
§ 3° As readmissões serão processadas,
DE 11 DE SETEMBR9 DE 1990
Dispõe sobre a proteç§o do consumi- observãda a seguinte ordem de prioridade:
a) os demitidos por ordem decrescente
dor, e dá outras providencias.
de tempo- de servi~ na empresa:
·····-···-(À c~~-;·ae ê!J-;;stit~iÇ~-!~ib) oS demitidos que se encontravam subtiça e Odad.ania deC1S~otermmat_Eva.) metidos a contrato de experiência;
c) os aposentados não suplementados e
PROJETO DE LEI DO SENADO
os aposentados não complementados, na or~
N" 234, DE 1990
dero direta de antigUidade;
Estabelece crit&ios de prioridad) os aposentáveis com complementação
de na admissão e demissii.o de em- ou ~uplementação, na ordem direta de anti-

pregados.
O Congresso· Nacional decreta:
Art. 1° As empresas, ao contratarem novos empregados, observarão os seguintes critérios de prioridade, nesta ordem:
I - trabalhadores que não tenham outro
emprego ou que não percebam p~ventos
de qualquer instituição previdenciána;
II - aposentados não suplementados e
os aposentados não cOó::IPiementados, nesta
ordem;
III - aposentados suplementados e aposentados complementados nesta ordem e;
IV- os que percebem, como ciVis aposentados ou militares da reserva remunerada,
proventos de outros sistemas previdenciários
que não o oficial, nesta ordem.
Art. 2° As empre~;as que demitirem empregados, por motivo -de redução de força
do trabalho, decorrente de fatores econômicosou financeiros, respeitarão, porsetor atingido e por categoria de trabalhadores, a seguinte ordem de prioridade:
I- os trabalhadores que mani[estarem interesse em ser demitidos, sem prejuízo dos
seus dereitos;
II - os trabalhadores que já tenham outro emprego regular;
-III -os trabalhadores que já perceberem
proventos de inativídade de entidade previdenciária oficial;
IV - os aposentados complementados
ou suplementados, nesta ordem, de qualquer
origem, observada a ordem inversa de antigi.iidade;
V- os aposentáveis com c:omplementação
ou suplementação, na ordem inversa de antigüidade;
VI - os aposentados não suplementados
e os aposentados não complementados., na
ordem inversa de antigUidade;
VII - os de menor tempo de serviço_ na
empresa;
VIII - os que estiverem em processo de
admissão ou subm_etidos, a contrato de eKperiência.
Art. 3° Os trabalhadores demitidos e~
razão do disposto no artigo anterior terão
prioridade para readmissão, na ocorrência
de processo de a'Q._rpenJp_do_quadro de empregados na empresa da qual foram dispensa__
dos.
§ 1° O trabalhador readmitido terá o seu
tempo anterior computado para todos os efeitos contratuais e legais.
§ 2? Convocado para reassumir o emprego, o trabalhador terá o prazo de 30 (trinta)

güidade;
e) os aposentados complementados ou
suplementados, nesta- ordem, de qualquer
origem, obser_vada a ordem direta de antigüi~
da de;
f)- os trabalh3.dores que já percebere~
proventos de ínatividade de entidade preVI~
aenciária não oficial.
_Ar:t 4° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Ar L 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Neste grave momento da vida nacional,
em que a rec_essão toma conta do PaiS, atingindo principalmente a massa trabalhadora,
é necessário que se adotem providências no
sentido de preservar os empregos dos mais
necessitados.
Na verdade,_ a primeira vítima da recessão
_é o elllpregado; pois as empresas geralmente iniciam o processo de contenção de de~pe
sa.s e a redução de custos, cortando drasucamente o seu quadro de pessoal, com demissões significativas ele seus empregados.
-O projeto de lei que ora subméto ao exame dos eminent_es pares não tem o poder
de impedir estas- de-~ões, entretanto,_ p~
de torná-las mais seletivas, em função, pnncipalmente, de preservar o emprego daque~e
trabalhador desprovido de qualquer meto
de sustentação da sua família.
.Assim. a proposição tem o objetivo de
estabelecer critérios de prioridade na contenção e na demissão de empregados pelas empresas, procurando, sempre, evitar que o empregado que não tenha outra fonte de renda sofra o processo de demissão, em detrimento de ou_tro que a tenha.
.
Trata, ainda, o projeto de lei de determinar prioridade de readmissão do antigo emprego, do trabalhador que tenha sido demitido em função de problemas, inerentes à conjuntura econômica.
Estas, Senhores Senadores, as razões que
nos levaram a apresentar este projeto de lei,
para o qual solicitamos o inestimável apoio
de Vossas Excelências, não apenas no sentido de sua aprovação, mas, também, em seu
aprimoramento.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
-Senador Francisco Rolemberg.

(À Comissão de Assuntos Sociais
_decisão terminativa.)
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N" 235, DE 1990
Alicia~ dispositivos referentca k
açlo penal privada subsidiária, com
vislaa a _adequá-los ao disposto no
- art. 5°, inciso LIX, da Constituiçlio
FederaL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art 28 do Decreto-Lei n°3.689,

de 3 de outubro de 1941, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 28. Se o órgão do Ministério
Püblico, ao invés de apresentar a den6ncia, requerer o arquivamento do
inquérito policial ou de qüaisquer peças de infonnação, o juiz, no caso de
considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa do inquérito
ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a den!Jncia,
designará outro órgão- do Ministério
Público para oferecê-la, ou insistirá
no pedido de arquivamento.
§ 1o Persistindo a improcedência
das_ razões invocadas, o ofendido será notificado da insistência do Ministério PGbJioo no pedido de arquivamento para, querendo, intentar a ação penal privada subsidiária.
§ 2° O prazo para que o ofendido
intente a ação penal privada subsidiá~
ria será de 1 (um) ano, contado do
dia em que recebeu a notificação a
que se refere o§ 1°."
Art. 2° O art. 103 da Lei n° 7.209, de 11
de julho de 1984, passa a ter a s-eguinte redação:

"Art. 103. Salvo disposição expressã e-m contrário, o Ofendido decai do
direito de queixa ou de representação
se não o exerce dentro do prazo de
6 (seis) meses, contado do dia em que
veio a saber quem é o autor do crime.
Parágrafo tínico. No caso do § 3<'
do art. 100 deste _Código, o -prazo_ é
de 1 (um) ano, contado na fonna prevista no § z-o do art 26 do Código de
Processo Penal."
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaçãO.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Ao se insculpir no texto da Carta de 1988

a possibilidade de se propor ação privada
nos crimes de ação p!Jblica, se esta não for
intentada no prazo legal, conferiu o legisla~
dor constituinte a es.se instituto o alcance
de verdadeira garantia indiVidual.
Todavia, para que se implemente tal di~
reito, de índole eminentemente democrática,
é imperioso processar mudanças na legislação ordinária que informa a inatéria em foco.
Mais precisamente, no caso do art. 28
do Código do Processo Penal, existe verdadeira restrição ao exercício da ação penal
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privada subsidiána, quando estabelece, in fine, que o juiz estará obrigado a atender o
pedido de arquivamento, quando houver in~
sis.tência do Ministério P6blíco.
Ademais, 6 citada, como jurisprudência

pacífica, a impOssibilidade de $e intentar recurso da "decisão que, a requerimento do
Ministério P6blico, determina arquivamento
de inquérito policial".
Nesse_ particular, cumpre esclarecer que,
havendo convicção do jui?. em relação~ exclusão de criminalidade, como, por exemplo,
ter o autor agido em legítima defesa, não seria adequado permitir, mesmo a:;sim, a insist~ncla na persecução penal.

TíTULO II
Dos Direitos e Garantias
Fundamentais
.·CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos

Art. 5° Todos sãq iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e- aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vià liberdade, à igUaldade, à segUrança e
à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguaís em diM
reitos ~ obrigações, nos termos desta Constituição;
Todavia, ocorrendo a hipótese_ de o juiz
II - ninguém será obrigado a fazer ou
não estar convencido, embora haja a insistêndeixar
de fazer alguma coisa senão em virtucia do MinistériO PúbliCo no pedido de arquivamento do inquérito policial ou de pe- de de lei;
III - ninguém será submetido a tortura
ças de infonnação, deverá- aquela autoridanem a tratamento des_umano ou degradante;
de, nos termos. do § 1u do art. 1° deste proje--- ÍV- é livre a manifestação do pensamenM
to, notiticar o ofendido para, conforme a sua
to, sendo vedado__o anonimato;
conveniência, --ajuizar- a aÇã.o penal privada
V - é assegurado o direito de .resposta,
subsidiária.
proporcional ao agravo, além da indeni1.ação
Evita-se, destarte, o entendiffiemo de- por dano material, moral ou à imagem;
que, uma vez "arquivado o inquérito policial,
VI -é inviolável a liberdade de consciênpor despacho do juiz, a requerimento do
cia e de crença, sendo assegurado o livre ecerM
Ministério Público, não cabe ação privada
dcio dos cultos religiosos e garantida, na for·
subsidiária da pública".
ma da lei, a proteção aos locais de culto e
A rigor, reconhecendo o juiz a precarie- a:rsuas litl!rgias;
__ _
dade dos elementos factuais disponíveis, paVII - é assegurada, nos te~os da leir a
ra que se processe o arquivamento do inqué- prestação de assistência religiosa nas ei:ttidarito f>oiicial, abrir-se-á, mediante notificação, des civis e militares de intenção coletivas;
o espaço para que seja, então, proposta a
VIl! - ninguém será privado de direitos
competente ação privada, em consonância
por motivo de crença religiosa ou de conviccom a garantia expressa no art 5°, inciso ção filosófica ou _política, salvo se as invocar
UX, da Carta de 1988.
para eximir-se de obrigaçãO legal a todos im·
Além disso, estendeu-se o prazo para que posta e recusar-se a cumprir prestação alter·
tal ação seja intentada. Atualmente, confor- nativa, fiXada em lei;
me o art 103 _do Código Penal, o prazo é
de 6 (seis) meses, "contado do dia em que
se esgola o prazo para oferecimento da deL- ~s presidiáiias serão assegUradas conM
nú:ncia". Efetivamente, tal lapso _de tempo, dições para que possam permanecer com
data venia, é curto e, por isso mesmo, pode seus filhos durante o período de amament;:J;ção;
impedir, não raro, o exercício da prerrogatiU - nenhum brasileiro será ectraditado,
va que se apresenta ao ofendido. Ao esten- salvo o naturalizado, em caso de crime coder o pra7.o para um ano, contado da data mum, praticado antes da naturalização, ou
em que o ofendido é notificado, o projeto de comprovado envolvimento em tráfico ilíci·
em ·apreço (§ 2° do art. 1") sana, em definiti- to de entorpecentes e drogas afins. na forvo, esta difiCuldade.
Iria da lei;
- UI -:.:..- não sern·-concedida extradição de
Com esses reparos na legis13çá0 em vigor, acreditamos contribuir para que a imple- estrangeiro por crime polftico ou de opinião;
Ull- ninguém será processado nem senmentação de tão relevante instituto adquira,
integralmente, sua operacionalidade jurídi- tenciado senão pela autoridade competente;
UV - ninguém será privado da liberdacoMproc:essuaL
de ou de seus bens sem o devido processo legal;
Por fim, conclamamos os Senhores ParlaLV - aos litigantes, em processo judicial
mentares para que; reconhecendo o mérito ou administrativo, e aos acusados em geral
desta iniciativa, aquiesçam com sua célere são assegurados o cOntraditório e ampla defetramitação, com vistas a viabilizar, in totum, sa, com os meios e recursos a ela inerentes;
tão relevante garantia individual.
LVI - são inadmissíveis, no processo, as
SaHla das Sessões, 11 de dezembro de
provas obtidas por meios iUcitos;
1990- Senãdor Marco MacieL
LVII- ninguém será considerado culpado até _o trânsito em julgado de sentença peLEGISlAÇÃO CITADA
nal condenatória;
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
LVIII -o civilmente identificado não seFEDERATIVA DO BRASIL
rá submetido a identificação criminal, salvo
nas hipóteses previstas em lei;

&;
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LIX - será admitida ação privada nOs crimes de_ação pública, se esta não for intentaM
da no prazo legal;
---LX- a lel só poderá restringir a publicidade dos ates processuais quaridÕ a defeSa
da intimidade ou o interesse social o exigirem;
- LXI-.iünguérri será pies<> senão em_flagrame delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos _de transgre$Sáo militar
o_il__ crime propriamente militar, definidos
emlei;
- LXII - a prisão de qualquer pessoa e o
local ond_e se encontre serão comunicados
Imediatamente ao juíz competente e à tã.mftia do preSo ou à pesSoa pOr ele indicada:
LXIII - o preso será informado de seus
direito~ entre os quais o de perman"ecercalado, sendo-lhe assegurada a assistência da famllia e de advogado;

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N° :'1.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

.,;

....; ........-...;.~..-.;.;...-----··.. ····-·~·········

Art. 28. Se o órgão do Ministério Pú:bli-

oo; ao inVés de apresentar a denú:ncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou
de quaisquer peças de informação, o juiz,
no _caso de c_onsiderar improcedentes a!i ra- ·
zões invocadas, fará remessa do. _inquérito
ou peças de informação ao procurador·geral,
e este oferecerá a_ denúncia, designará outro
órgão do Ministério Público para oferecêMla,
ou insistirá no pedido de arquivamento, ao
qual só então estará o juiz obrigado a atender.

-···-··-····....----..--·-----·--~--.
LEI N° 7_._7JY:],
DE 11 DE JULJ-10 DE 1984

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

______--·
.

.

TíTULO VII

Da Ação Penal
Ação p6.blica e de
iniciativa privada

.Ai-t. 100. A açãO penal é: pó:blica, salvo
quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido.
§ 1° A ação pú:blica é promovida pelo
Ministério- Pú:blico, dependendo, quando a
lei o exige, de representação do ofendido
ou de requisição do Ministro da Justiça.
§zoA ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de
quem tenha qualidade para representá-lo.
§ 3° A ação de iniciativa privada pode inM
tentar-se nos crimes de ação pú:blica, se o
Ministério Póblico não oferece denú:ncia no
prl-lazo legaL
§ 4° No caso de morte do ofendido ou
de ter sjdo declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosM
seguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
Art. 103. Salvo disposição expressa em
contrário, o ofendido decai do direito de quei-
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xa ou de representação se nno o exerce: dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do
dia em que veio a saber quem é o autor do
crime, ou. no caso do § 3P do art. 100 deste
Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia.
(À Comissão de Constituíção,-Justíça e Odadania_ decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Os projetes lidos serão publicados e remetidos ~s comissões competentes.
Sobre a mesa, requerímento que será lido pelo Sr. 1° Secretário._

E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 48WDE 1990

Requeiro, com fundamento no § ~ do
art. _50 da _Constituição Federal, c/c o an.
216 do Regimento Interno do Senaçiq Federal. as seguintes informações ao Senhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, referente aos fatos amplamente veiculados pela imprensa (does. Q0 1 a 6), relacionados _CQm ir~
regularidades na Empresa Brasileira de Cor~
reias e Telégrafos - ECT, nas gestões dos
Senhores Joel Marciano Rauber (de 1~10~89
a 23~3.~90) e J o$ê Carlos Rocha Lima (iniciada em 23-3-90 e ainda não terminada):
a) Quais as providências tomadas, pelo
Ministério da Infra-Estrutura, no sentido da
apuração de responsabilidade dOs envolvidos
nas irregularidades a que se referem as maté~
rias jornalísticas anexas, publicadas na Folha
de S. Paulo, edições de S~-90 e_l~.:-10-90,
Correio Brazíliense, edições de 31-10-90 e
27-11-90, Jornal do Brasil, edição de 26-11-90
e O Globo, edição de 27-11-90.
b) Qual a responsabilidade de cada um
deles, bem como o grau de seu envolvimento e os dispositivos legais que violaram?
c) Qual o montante dos prejufzos financeiros causados ~ ECT, qual o proveito auferido pelos seus responsáveis, bem c;omo qual
a pena que deverá ser imposta a cada um
dos acusados?
d) Quais as providências tomadas p_ela
administração pública federal no sentido de_
levar ao conhecimento do Tribunal de Contas da União os fatos e irregularidades em
apreço?
_
Sala das Sessões1 11 de dezembro de 1990.
-Senador Maur1cio Corréa.

DOCUMENTOS ANEXADOS
AO REQVERJMENTO

ção na Empr~a Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) por suspeitar de um "possível'' envolvimento no desvio de dinheiro da
Vasp. Ele agarda um relatório pata abrir sindicância e iniciar as punições, caso se campovem irregularidades. A informação foi prestada ontem pelo chefe de gabinete do ministro, Edfsio Gorries de Mattos.
--

-·-

0 mtmstro tein rece"bi4o informações de
seus assess_ores sobre o andamento das descobenas. Ele gllis detalheS sobre a forma de
pagamento da ECf às suas forneCedoras, especificamente a Va$p, depois de saber gue
o dinheiro era desembolsado antes do vencimento das faturas. O contrato prevê que o
pagamento dev,e ser reTto no prazo de 15
dias_ depoiS da apresentação da fatura. Mas
a ECT, segnd-o suá própria direção, admitiu
oficialmente que não esperava o esgotamento ~esse prazo nos pagamentos à Vasp.

OZIRES SILVA DETERMINA
INVESTIGAÇÃO NA ECT
O Ministro OziresSilva querapu~
rara participação da ECT na fraude

Gilberto Dimenstein
O ministro da Infra-estrutura, Ozires Silva, determinou a realização de uma h1vestiga-

rência administrativa ~a empresa a Donizete dos Santos, que estava de férias. Santos é
o maior suspeito pelas fraudes na Vasp.

TCU APONTA RESPONSÁVEIS
POR ROMBO NA ECT
Gustave: Krieger
Da Suc!Jrsal de Hrasfiia
- A auditoria do Tribunal de Contas da
União (l'CU) na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EC1) apontou o presidente da empresa, José CarlOs Rocha Lima, e
o secretário nacional de Comunicações, Joel Rauber, como responsáveis por um rom~
bo de Cr$ 168 milhões. O ielatório preliminar1 que ainda depende de exame pelo plenário do TCU, propõe que os dois sejam intimados a explicar o desvio do dinheiro. Se
não conseguirem, eles podem ser condenados a devolvei a quantia. A auditoria aconteceu entre junho e julho.

A assessoria direta do ministro tem bus_ca~:
do infoi"mações sObre como eram feitos os
pagamentos às demais forne_cedoras, particuA inveStigação do TCU começou depois
larmente às empresas aêreas. Ozires Silva que a Folha publicou uma série de reportafoi informado, por exemplo, de que a Varig gens mostrando que entre julho de 1989 e
recebia coJD atraso. Um importante auxiliar fevereiro de 1990 a ECT havia adiantada pado ministro chegou_ a classificar de "indefen- gamentos. para a Vasp e outros fornecedo~
sável11 a forma de pagamento à Vasp e comu· res, apesar de estarem crise financeira. Quannicou sua posição ao ministro. Outro asses· do os adiantamento~- aconteceram, Rauber
sor foi bilstar informações dír~tamente com era o presidente da ECI' e Rocha Lima o vice.
auditores da Vasp. Segundo Edisio Gomes
de Mattos, Ozires mai:J.teve contato telefôniSegundo o relatório da auditoria, osadianco com o presidente da Vasp, Marcelo Anti- - tamentos provocaram um prejufzo de Cr$
nori.
103 milhões para a ECI', porque a empresa
teve.que fazer empréstimos ao Banco doBra-- O presidente da ECf, José Rocha Lima, sil para obter capital de giro para adiantar
obteve novos docmentos e determinou inves- os pagamentos. Os auditores consideraram
tigação em sua teSouraria. Foram colet3dos - "no mínimo estianhos" os procedimentos da
documentos mostrando assinaturas suposta- diretoria da ECT.
mente falsas. Quem recebia o dinheiro pela
Entre junho de 1989 e fevereiro de 1990,
Vasp era o então gerente financeiro, Donizete _dps Santos, já demi!ldo de indiciado por a ECT pagou ~ Vasp pelos serviços da Re~
estelionato. Dois recibos, contudo, não foram de Postal Notuma com um adiantamento
assinados por Donizete, apesar de seu no- médio de dez dias. Apesar disto, o dinheiro
me constar em.baix.o em letras de forma. Por- só chegava ~ empresa aérea cerca de 45 dias
tanto, alguém pagou o dinheiro para uma - depois. Durante este perfodo, era aplicado
em vários bancos de Brasília.
pessoa sem procuração.

Aléli disso, descobriu-se que o gerente
ãó BahcO _Rui:"al de J3raSília, Ulysses Araújo,
pega:Va os cheques nominais à Vasp, embo~
ra não-tivesse procuração. Outros pagamentOs eram nomini:l.is ao Banco Rural, embora
deVessem ser-nominais apenas ~ Vasp. O dinheiro era enviado para a conta 922.6 que,
se~~êi:O .apurou a Folha, não existia.

Folha de S. Paulo, 8 de junho de 1990
Polftica A-7
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Pol!cia ouve depoimentos
Da Sucursal de Brasília

O TCU descobriu que no dia 31 de julho
de 1987 a Vasp enviou uma carta para a
ECT, pedindo que oous pagamentos fossem
feitos no Banco Real. Apesar disso, dos 16
pagamentos feitOs entre janeiro e agosto de
1988, apenas três fOrain feitós diretamente
através do Banco Real. Na maioria das vezes,
a ECT entregou o dinheiro a bancos intermediários como o Banco Bozario Simonsen e
o Banco de Fortaleza.
- -

A partir de setem_bro de 1988, os pagamentos para a Vasp começaram a ser feitos
A Policia Civil vai ouvir, na segunda-fei- no Banco Rural S/A, onde o dinheiro era
ra o promotor de vndas da Vasp, João Fer- aplicado irregularmente. A ECf disse que
!"eira Gonçalves.. De açorda com o depoimen- · passou a usar o Banco Rural atendendo solito dQ supervisor Anten6genes Soares Leíte, ·citação do gerente financeiro da Vasp em
43, Gonçalves foi quem apontou a ocbrrên- Brasília, Donizete dos Santos.. O TCU descocia de irregularidades Dna regional da Vasp briu que a solicitação de Donizete foi feita
em Brasfiia. Gonçalves fez a acusação ao pr6- através de carta enviada no dia 23 de setemprio Anten6genes Leite, que sbstitufa na ge- bro de 1988, mas o primeiro pagamento atra-
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ves do Banco Rural foi feito quafro dias antes, no dia 19 de setembro.
O relatório do TCU diz que a prática utilizada pela Ecr de Usar bancos intermediários que não haviam sido indicados pelos fornecedores era comum. A Varig tinha conta
no Banco do Brasil, mesmo banco onde está a conta movimento da ECI'. Apesar da regra interna que dá ao Banco do Brasil prioridade para as operações da empresa, a Ecr
pagou várias faturas da Varig no Banco Ge'ral do Comércio e Banco Bozano Simonsen.
Uma fatura foi paga no Banco de Fortaleza.
O relatório do TCU mostrou que na mesma época em que adiantava pagamentos para os fornecedores a ECT vivia uma crisefinanceira eae ficjuiOez. Em junho de 1989,
quando começaram os adiantamentos, a Ecr
tinha um prejuf7.o acumulado de NCz$ 60
milhões. Em fevereiro de 199(f, quando -os
adiantamentos pararam, o prejuflo era de
NCz$ 3,6 bilhões. Durante todo o período,
as dívidas sempre tOram maiores que a arre~
cadação.
Mesmo sem dinheiro, a ECT continuou
pagando adiantado seus fornecedores. Todas
as empresas aéreas tinham um contrato p.a~
drão com a ECT, que previa o pag-.amcnto
15 dias após a apresentaÇão da fatura. No
caso da Vasp, este prazo raramente ultrapas~
sa cinco dias após a entrega da fatura. Parà
fazer os adiantamentos. a ECT precisou pe~
dir empréstimos no Banco do Brasil.
Rauber e Rocha Lima foram considera~
dos responsáveis por outro:s prejufzos, como
o aumento irregular de preços nos contratos
com empresas aéreas e outros fornecedores. O rombo total é estimado em Cr$ 168 milhões.
Correio Brazlliensc ~ Opinião
Brasflla, 31-10-90

GERENCIAMENTO INADEQUADO
E"DEFlOT'
Marcus Vinicius Carvalho Rodrigues
Apesar de vivermos em um pafs de con~
trastes e absurdos, onde a irracionalidade
de uns é sempre utilizada em proveito pró~
prio e patrocinada pelo desconhecimento
ou ignorância da sociedade, mesmo assim ai~
gumas posições ou fatos ainda merecem ser
comentados.
Um destes fatos é o prejuízo de CrS 10,9
bilhões, algo equivalente a 180 mil salários
mínimos, verificado na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos apenas nos seis pri~
meiros meses do ano cm curso.
Um prejuízo desse montante em um se~
mestre é muito preocupante, principalmen~
te se considerannos a liqüidez atual de 0,37
por cento-em uma empresa com um patrimO~
nio líquido de 144 milhões de dólares e que
teve em 1989 um fatllramento totãl alêm dos
735 milhões de .dólares.- Para mensurarmos
melhor tal prejuízo é importante lembrar
que apenas a CSN teve prejufzo equivalente
em 1989, e que somente 310 empresas que
operam no Brasil tiveram em 1989 um fatura~
menta anual superior ao prejuízo ·semestral
da ECT.

Para explicar este prejuízo, poderíamos
analisar duas hipóteses. A primeira, os fato~
res externos ~empresa, surgidos após a im~
plantação do Plano Collor e a defasagem
de tarifas. A segunda, os fatores internos co~
mo a eficácia administrativa, o planejamen~
to, a política mercadológíca, as estratégias,
enfim o gercnciamento da empresa.
QUanto à primeira posição, é retórica e
não iria is aceita se·m que seja efetuada uma
profunda análise. E no caso especffico é es~
trãnlio falar em defasagem de tarifas, se ao
menos a ECT Bã.De o custo real de uma car~
ta, um telegrama, ou de qualquer outro serviço prestado pela empresa. Ainda com relação a esta hipótese, vale ressaltar que de
1988 a 1990 os prejuízos da ECTvêm aumentando de forma significativa, e sua liqílidez
que em 1988 era de 0,90 por cento, hoje ê
de 0,37 por cento. Coincidentemente tal período corresponde ao mandato da atual direção da empresa (no governo Collor a direto~
ria permaneceu basicamente a mesma, c o
arites vice~presidente foi nomeado presidente).
A segunda hipótese requer análise mais
profunda. Desde que a atual diretoria assu~
miu a ECT, o prejuízo é crescente, a liqüi~
dez chegou a seu ponto- mais baixo, e o pa~
trimônio líquido da empresa passou de 170
milhões de dólares (in(cio de 1988) para 144
milhões de dOiares (inlcio de 1990).
Não querendo ser simplicista ou imedia~
tlsta podemos afirmar que duas das caracte~
rfsticas mais explícitas aos atuais diretores e
presidente da ECf são a honestidade e a disciplina.
Mas nos questionamos: Será que só a honestidade, disciplina e, sem dúvida, a afinidade polftica credenciam alguém a dirigir a
maior empresa estatal brasileira por núme~
ro de unidades e funcionários?
Uma empresa nos anos 90 não mais po~
de funcionar com posições arcaicas, reacioná~
rias, empíricas ou ingênuas. Estamos na era
da "administração por resultados", dos intraprcncurs, e das empresas voltadas para o
bus.incss e para o bem-estar e comodidade
do cliente. A honestidade e disciplina são
apenas pressupostos básicos para qualquer
função administrativa, e exaltados e priorizados podem inibir a autonomía, criatividad2
iniciativa, eficácía, e a competitividade. E
uma empresa que pretende se manter com
saúde financeira e gerencial, necessita imperiosamente destes elementos.
Voltemos ao conceito de honestidade. Se~
rá honesto admitirmos que o contribuinte
arque com um prejuízo de Cr$ 10,9 bilhões,
fruto do mau gerenciamento e da inflexibilidade administrativa da direção maior da ECT?
A "procura de culpados11, tão aplicada
ao corpo funcional da empresa, poderia agora ser adotada para verificar a responsabili~
dade pelo prejuízo vultoso que deverá contribuir de forma significativa para alimentar o
déficit p(J.blico brasileiro.
Dentro da filosofia diS<.=iplina e honestidade, a ECT tem obrigação moral de proceder
a uma auditoria administrativa, com audito--
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res independentes para apurar as falhas de
gerenciamento que levaram as finanças da
empresa ao caos. Isto faz parte do que se
tem ·chamado de modernidade administrati~
va, tão desejada pelo presidente CoHor, além
de ser uma satisfaÇão ao contribuinte que
pagará o prejuízo causado pela imperícia
ou desconhecimento administrativo c_om o
seu já desgastado e desvalorizado salário.
E preciso moralizar a administração das
empresas páblicas_. os prejuízos causados por
má~fé e incompetência têm de sei da reSpon~
sabilidade dos _dirigentes diretos.H É muito
fácil razer experiências e tomar decisões in~
conseqüentes quando os seus resultados ne~
gativo_s são patrocinados integralmente pela
É hora de os sindicatos, a sociedade e o
próprio -Presidente Collor se posicionarem
diante destes absurdos patrocinados pela di~
reção de muitas empresas p6bli~. Um bom
início- seria a jUstifiCativa dos verdadeiros
motivos do prejuízo de quase 11 bilhões de
cruzeiros na empresa que 'Voe! usa, você
confia", mas que o contribuinte não "dcsoon~
fia", que está sendo "usado para pagar .um
grande prejuízo.
Marcus Vinicius Carvalho Rodrigues·~ mes-tre em Administração.
Jonal do Brasil
Política e Economia
26-11-90

TCU CONDENA JOEL RAUBER POR
IRREGULARIDADES NA ECT
Ronaldo Brasiliense
Brasilia - Uma auditoria do Tribunal de
COntas da União concluiu que houve irregu~
!aridades na Empresa Brasileira de Correios
e Telegrafes na gestão de Joel Marciano
Rauber, presidente da empresa durante o
governo José Sarney e atual secretário nacio~
Dai dasComuilicãções. Na maior irregularidade apurada, a auditoria denuncia que a dire~
toria da Ecr alterou irregulannente preços
pagos a duas companhias de táxi aéreo e con~
dena Rauber, José Carlos Rocha Lima atual presidente da ECf - e Marlúcio Cer~
queira Soares Palmeira - diretor da área de
controle - a recolherem aos cofres p6.bfícos
C:$ 103.456.299,10.
A auditoria do TCU apurou que houve
irregularidades relatvas à alteração indevida
de preços pagos às companhias TáXi Aéreo
Fortaleza Ltda e Aerotáxi Abaeté, no valor
de Cr$ 49.034.559.31 e pagamentos no valor
de Cr$ 10.116.437,95 em valores superiores
aos estabelecidos em outro contrato com a
Aerotáxi"Abaetê. Os Cr$ 103.456.299,10 que
Rauber Rocha Lima e Marlócio Cerqueira
têm que recolher aos cofres públicos são re~
lativos a encargos financeiros cobrados pelo
Banco do Brasil, em virtude de empréstimos
contrakios pela F.cr, para a antecipação dos
pagamentos às empresas aérea$.
Joel Rauber, Rocha Lima e Julio Vicen~
te Lopes - diretor de reaursos humanos da
Ecr - também são convocados a recolher
aos cofres públicos Cr$ 4.862.324,66 relatí~
vos a despesas decorrentes de um contrato
para aquisição de serviços de consultaria jun~
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to à D & W Consnltoría de Recursos HÚmaM

nos Ltda., pela alteração de preço da horaaula de 74,14 BTNs para 150 BTNs e mais
Cr$ 1.404.955,13 referentes a um segundo
contrato firmado com a D & W para serviços de consultaria que estipulou valor_es que
a ECI' devena pagar considerados indevidos
pelos auditores do TCU.
_ ~_
Raimundo Nonato_ Coutinho e _Manoel
Fernandes Júnior, responsáveis pela auditoria, sugerem ainda ao ministro da Infra-Estrutura, Ozires Silva, que seja determinado o
prosseguimento da sindicância, dando conhecimento ao TCU sobre a conclusão final dos
trabalhos de investigação. Joel Rauber e José Carlos Rocha Lima não quiseram comen-

tar os resultados da a_udjtoria. Através de
sua assessoria jurídica, o presiden~e da ECI'
está contestando as conclusões da audito_ria
do TCU1 coordenada por Raimundo Nona~
to Coutinho e Manoel José. Passos Feman~
des Jú.râor.

Ex-presidente da BCT tem de
repor dinheiro
O secretário nacional de Comunicações,
Joel Marciano Rauber, é o principal acusado por auditoria realizada pelo Tribunal de
Contas. da União na Empresa Brasileira de
Correi_~ e Telégrafos (ECT). No relatório
final, os auditores. do TCU condenam Rauber por irregularidades em sua gestão como
presidente da ECf, durante o governo Sarney.
Rauber, José Caclos Rocha Lima, atual
presidente da empresa, e Marlúcio Cerqueira SOares Palmeira, diretor da área de controle, terão de recolher aos cofres públicos
Cr$ 103A56.299,10. A principal irregularidade apurada pelo TCU é a alteração indevida de. preços para pagamento de serviços a
duas. companhias de táxi aéreo (página 7.)

Doe. n° 5
Correio Braziliensc
Bras1lia, 27-11-90
ESCÂNDALO - O TribuMI de Contas
da União culpa o ex-presidente da ECT, lo-

el ,Marciano Rauber, e outros e determina
a devolução de mais de Cr$ 100 milhões. O
Sr. Rauber é, hoje, secretário nacional de
Comunicações..
Doe. no 6
0 Globo
2:7 de novem. bro de 1990_TCU NÃO ENCERROU AUDITORIA
NO CORREIO
Brasilia - O pr~dente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECI'), José Carlos Rocha Lima, negou, ontem, irregu!aridades na empresa. Segundo o Jornal do
Brasil, em sua edição de ontem, Rocha Lima e o :secretário nacional de Comunicações,
Joel Marciano Rauber, foram apontados,
por uma auditoria do Tribunal de Contas
da União (TCU), como responsáveis por alterações em contratos. com duas empresas de
táxi aéreo.

Os dois, conforme o jornal, terão que recolher aos. cofres pt1blicos Cr$103.456.299,00,
referente a encargos financeiros cobrados,
pelo Banco do Brasil, por empréstimos. à
ECl' para antecipar pagamentos. às empresas de táxi aéreo. Rauber, que _antecedeu
RoChã Lima na presidência da ECT, não
quis fa~ar.
Em nota oficiã.I, o Presidente da ECT afirma que o Plenário do TCU ainda não se pronunciou sobre a questão. A mesma informação fora divulgada há mais de um mês pela
Folha de São Paulo, e, por causa disso, o
TCU i~tau_rçm sindicância para apurar respon~?!'ilidades pelo vazamento da informação. SegundO a Assessoria de Imprensa do
TCU, o caso está em fase de coleta de dados
e não há sequer relaior escolhido.
Na nota, Rocha Lima afirma que a informação serve a interesses de sindicalistas ligados :ãoS -funcionários da empresa. Segundo
a- nota, "essa atitude (divulgar informações
sobre irregularidades) decorre de estratagema de pressão constrangedora para obtenção
de resultados extorsivos quanto às reivindicações postuladas em pauta sindical em race
da proximidade da data-base das. negocíações para reajuste anual e, fundamentalmente, objetivãildo atender a interesses escusas
de terceiros, alheios ao sistema de comunicações do Pais".
A notícia publicada em nenhum momento faz referência a sindicalistas. e aponta dois
auditores do TCU- Raimundo Nonato Coutinho e Manoel José: Passos Fernandes J(jnior- que sugerem ao Ministro da Infra-Estrutura, Ozires Silva, o prosseguimento das
investigações do caso.

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - O requerimento lido vai ao exal"I\,e da
Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerill!ento que será lido pelo Sr. 1°-Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 490, DE 1990
Requeremos, nos. termos do art. 218 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo
falecimentO do ex-Senaçlor Valdemar de AIcantara. __
a) inserção em ata_ de um voto de profundo pesafi
b) apresentação de condolências à famfi_ia
e ao Estado.
Sãla das. Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- MatirO -Beilevi"dCs.
"
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa}- o-requerimento lido depende de votação, em cujo encaminhamento poderão f'azer
uso da palavra os Srs. Senadores que o dese-jarem.
0 Sr. Mauro Benevides _ Sr. Presidente, peço a palavra pa~ encaminhar a votação.

-O SR. PRES.IDENTE (Pompeu de Sousa) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Maur_:o Benevides.
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O SR MAURO BENEVJDES (PMDB
-CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. _Senadores, Faleceu, ontem, em Fortaleza, o professor Waldemar de Alcantara, figura exponencial da vida pública cearense., à qual emprestou, durante quase meio século, inestimável
e brilhante colaboração.
A sua carreira poUtica foi assinalada pelo desempenho proficiente de Sucessivos mandatos eletivos de Deputado Estadual e Federal, de Vice-Governador e ÇJoveril_ador do
Estado, além de Senador da República, sucedendo ao inolvidável Uder Paulo Sarazate.
como- dirigente partidário, ao tempo do
PSD e da Arena, Waldemar Alcantara pontificou pelo equilíbrio de sua atuação, conduzindo-se sempre com serenidade e lucidez
nos momentos das grandes decisões.
MêdiGO renomado, ascendeu à direção
da Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Ceará, Consolidando o prestígio
e conceito daquela respeitada Escola de Ensino Superior.
Ao lado dç D Dolores Alcântara e· de
seus. filhos, entre os quais o Deputado Lúci?
Alcântara, o ex-Senador, ontem desaparecido- gozava da admiração de seus coestaduanos, ao serviço dos. quais esteve p~rman~te
mente, identificado com os anse1os maiOres
do povo cearense.
Diretor do Banco do Nordeste e membro,
a seguir, do Conselho de Administração do
Órgão, Waldemar nunca deixou de de.render
as postulações mais intrinsecamente vmculadas ao desenvolvimento regional.
Velado no PaJácío da Abolição, o corpo
do saudoso Irder político e médico humanitáR
rio foi acompaD.hado ao Campo Santo por
centenas. de pess.oas, inclusive pelos. Senadores Cid Sabóia de Carvalho, José Afonso Sancho e por mim.
O jornal O Povo, em longo editorial, ho.:.
menageía, hoje, o Dr. Waldemar, fazendo-o
da forma seguinte;
nA morte de Waldemar Alcânta-

ra deixou o Ceará consternado pelo fato de se ter consciência da
enorme lacuna deixada pela sua
partida Antes de exaltarmos a figura do homem público que serviu
de referencial ético para toda uma
época, devemos. ressaltar as. qualidades humanas que o fizeram se_r
uma das. pessoas mais queridas e
respeitadas por quantos. o conheceram
Em certas pessoas, a morte aparece como um momento revelador
de sua vida para quantos só a perce_biam superficialmente. Não é:
esse-o -caso de Waldemar Alcântara, cuja simples presença tinha o
condão de criar uma atmosfera benéfica ao· seu derredor e ensejar
uma irradiante sensação de se estar diante de um ser humano inteiriço. Na avaliação de sua passagem
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entre nós, não há como impedir
de vir à tona palavras como conciliação, pacificação, tolerância. Ora,
esses são traços que sempre denotaram, em todas as culturas, a identidade do homem sábio e virtuoso,
exaltado por todas as tradições.
Para nós que vivemos um momento de profunda. crise de vale-

Waldemar Alcântara aparece
c():mo um rio volumoso e sereno,
cÜja águas se espraiam na tranqüilida!ie sobranceira d,.e quem sabe
onde vai desaguar. As sua3, margens acorrem pessoas dos mais vare~

riantes quadrantes, na certeza de
que ali encontrarão refrigério e
força espiritual para continuarem
a batalha da vida. Não era preci-

sembléia Legislativa, seja no Congresso Nacional, como Deputado
e Senador, uma vez foi acatada como a expressão de um padrão de
dignidade capaz de aliar senso de
justiça, temperançã e fidelidade
ao desassombro tranqüilo na defesa daquilo que lhe parecia correto.
Como Governador, ao substituir o titular (Adauto Bezerra),
quando este deixou o cargo para
se desincompatibilizar, póde assumir toda a estatura de um magistrado que o Ceará já aprendera a
respeitar ao longo de uma trajetória rica em devotamento à causa
pública. Não é por outra razão
que o Ceará se sente hõje mais po~
bre com a perda de uma fig~ra
de tal envergadura. Entretanto, tem
consciência de que a melhor homenagem a ser prestada a este grande homem é trazer bem vivo o ex em~
pio de dignidade de paz e conciliação que ele soube semear ao longo de sua trajetória terrena."

so lançar mão das palavras, da retórica esfuziante para incutir segurança e ânimo aos que procuravam
sua proximidade. A vida de Waldemar Alcântara era, por si só, o testemunho eloqüente dos princípios
que o alimentavam.
Como médiCo,- sua sensibilidaO Sr. Nabor J'llnior- Permite-me V. Ex_a
de foi tocada pelas mazelas fisic.as um aparte?
de sua gente e pôde compreender
O SR. MAURO BENEVIDES - Com
que as causas da dor estavam muitas vezes incrustradas no organís- - muita honra, ouço o aparte de V. Exn
mo social, estendendo-se por rin- O Sr. Nabor Jfulior - Nobre Senador
çOes aparentemente mais intricá- Mauro Benevide:s, a nqtícia do falecimento
veis .do que o organismo humano do prof. Waldemar Alcântara, que V. & 8
em particular. De simples chefe traz ao .conhecimento do Senado Federa~
do Posto de Higiene de Quixadá, consternou não só o povo do Ceará como togalgaria degraus que o levariam dos aqueles que, embori não sendo cearenao ápice da função pú.blica em nos- ses, como eu, tiveram oportunidade de conheso estado e a uma luta constante cer a trajetória brilhailte desse grande ceaem favor de estruturas adequadas rense que foi Waldemar Alcântara, médico
de combate à variada gama de do- humanitário, político e administrador. Assoenças que atacavam o nosso povo. cio-me às justas homenagens que V, &n presDaí ter sido ila"türal o passo para
ta à memória do ilustre homem pdblico no
a política, por ser esta o mecanis- momento em quoe faz o registro de sua mormo através do qual poderia exer- te, que enlutou todo o Ceará e seu generocer, com maior abrangência, sua - so povo.
vocação de devotamento à causa
O SR. MAURO BENEVIDES - Muip!Jblica. Participou da luta memoto grato a V. Ex 9 , nobre Senador Nabor Júrável ero favor da fundação da Fanior, que traz, através do seu aparte, solidaculdade de Medicina da Universidade Federa~ foi fundador e presiriedade a. nós, cearen:ses, pela perda do grandente do Instituto do Câncer do
de brasileiro que, nesta Casa, dignificou a
Cear.â, onde se desdobrou para gavida pública do País, cumprindo o mandato
rantir um tratamento digno aos
de Senador na vaga que então ocorrera, peque eram alcançados por essa dolo falecimento do saudoso Senador Paulo Saença e, sobretudo, para prevenirazate. Diria a V. & 11 que, tendo convivido
la ou diagnosticá-la com precocidatantos anos com Waldemar Alcântara, à épode. S_eus trabalhos literários no
ca em que dirigiu o Partido Social Democrácampo médico o levariam a intetico, eu ocupava a Primeira-Secretaria do
grar a Academia Cearens_e de MeDiretório Regional do Partido, que teve, nos
dicina.
seus quadros, figuras e:<cepcionais, CO!D-O Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek,
No excrcfcio da função p!Jblica terminaria por se destacar coMenezes Pimentel, Martins Rodrigues e tanmo referencial ético da maior im- -iOs outrOs; tive, portanto, condiç6es de conportância em nosso estado, a ponvíver- de perto com Waldemar Alcântara, poto de sua integridade constituir-se
deri.do, assim, aferir _as suas extraordinárias
um dos patrimónios morais mais
qualidades, que sempre estiveram a serviço
relevantes da história política ce:a·,
da causa do povo cearense. Fo~ sem dtivída,
rense. No Parlamento, seja na As~
nobre S~nador Nabor Júnior, um grande bra-
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sileiro que ontem desapareceu, legando a todos nós um exemplo admirável, pela sua preocupação seropre em sintonia com os anseios
maiores do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Waldemar Alcântara foi
um homem da maior dignidade, voltado, in~
teiramente, para a defesa das aspirações do
nosso estado, do Nordeste e do País.
Ao registrar o seu passamento - já agora com a solidariedade do Senador Na.bor
Júnior-, rendo-lhe ao homenageado, antigo
liderado, o preito de reconhecimento por tudo quanto lhe foi dado fazer em prol dos ideais democráticos e da comunidade nordestina.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

sa)- Em vOtação o requerimento, subscrito
e defendido pelo nobre Senador Mauro Benevid~

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa associa-se às homenagens e fará
cumprir a deliberação da Casa, com particular adesão do Senador que ora preside ostrabalhos, da mesma terra de Waldemar Alcântara e de !vlauro Benevides.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ju~
tahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
- BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, infelizmente, irá
repetir-se, este ano, um fato que já está se
tornando uma triste tradição do Poder Legislativo: mais uma vez, teremos de votar o projeto de lei orçamentária sem que o Congresso, como um todo, tenha condições de tomar ·
conhecimento dos pareceres, que até hoje
não foram votados na Comissão Mista de
Orçamento.
Uma das principais prerrogativas que o
Congresso Nacional recuperou, com a promulgação da Constituição de 1988, fOi a possibilidade do exame e modificação das propostas orçamentárias elaboradas pelo Poder
Executivo; no entanto, o Congresso como
um todo não tem conseguido exercer essa
prerrogativa. A discussão e a aprovação acaba ficando por conta de um n!Jmero reduzido de parlamentares; mesmo na própria Comissão Mista de Orçamento, a participação
tem sido restrita.
O § 2° do art. 91 do Regimento Comum
do Congresso Nacional estabelece que, na
escolha do presidente, do více-presidente e
dos relatores da Comissão Mista de Orçamento, se obedecerá a .um sistema de rodizio entre os representantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Entretanto, há três anos, a mesma dire~o y~m sendo eleita, ao completo arrepio
da norma regimental. Qual a justificativa para i~_o? ~or que são Sempre os m~smos parlamentares a desempenhar as funções de relalores?
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Parece~me que, aLém do rodfz1o entre os
parlamentares das duas Casas na direção da
Comissão Mista, estatufdo no Regimento, se-:.
ria ex:tre_mam~nte saud_áv_el prom~vêssemos
um rodízio geral dos parlamentares qu·e vê·in.
ocupando as principais funções, de relatores
_
_
..
e de direção.
Talvez a própria modificação do ano· fíS~
cal para o final do primeiro s~mestre fosse
uma mudança recomendável, na medida em
que permitiria um exame mais acurado e menos apressado do orçamento, acabandp_com
essa contagem regressiva que se faz tocio fi-

nal de ano e evitando o esvaziamento que
ocorre no Congresso no ~egundo semesfre,
nos anos eleitorais,
.
___ _
Não pretendo lev_antac polêmica.s, mis
entendo que é hora de repensarmos essa questão, provendo meios que permitam ao Con~
gresso, como um todo, ter mais tempo e me~
lhores condições, quer _para participar da Co~
m.issã.o Mista de Orçamento, quer para to~
mar conh.ecimento das decisões da c_Qmissão
e sobre elas deliberar, sem privilegiar propostas e entendimentos de um pequeno grupo de parlamentares.
Ou nós tomamos providências que nos
direcionem para esse caminho de consciência, participação e responsabilidade, ou faremos jus aos comentários ~esa_iroso&: feitos sobre esse assunto, que_ talv_ez não sejam co.rretos, mas existem e exercem forte influêD.cia
sobre a opinião que a socie_dade tem formado sobre nós.
O Sr. Mauro Benevides - Permite-me
V. Exn, nobre Senador: Jutahy Magalhães?
O SR JUTAHY MAGALHÃES -Eu
permítíreí, com todo o prazer, Seilador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Jutahy Magalhães, realmente V. &achama a atenção da Casa para a votação da proposta orçamentária com vistas ao ocercfcio
de 1991, que será apreciada possivelmente
na sessão de amanhã, praticamente às vésperas do encerramçnto _do período legislativo
deste ano e tamb~m da própria Legislatura.
Melhor s_eria que nós pudéssemos, com absoluta tranqUilidade, discutir um a um os anexos da proposta; dessa forma, teríamos condições de conhecer a r~lidade econOmica e
financeira do Pafs. Se somente ã012nhã formos tomar conhecimentp dQS nilpJ.eros da
proposta orçamentária para o próximo exercício, o Congresso como um t0d9, não terá
condi~ daquela paticipação que se- insere
entre os nossos encargos como representantes do povo br_asi_lejro. S.ou_um..Pomem que
tenho alguns anos de vida pública no deserD..
penho de sucessivos mandatos_- dc._vereador,
de deputado, de senador - e ~pre eniendi que a lei mais importante de cada ano legislativo é, sem dúvida, _a Lef de Meios, o
Orçamento, quer seja para o município, quer
seja para o estado, quer seja para a União.
E v_ exa chama a a1Cf!çâ;O da Casa para a
necessidade de nos debruçarmos sobre eSse
instrumento, em função do qual a vida econO-

mica, financeira e social do País vai girar,
nq exercí~o para o qual se vai discutir e vo- _
tar proposta Entendo também que, nesse
contexto de atribuiç~s, _deveríamos_ aparelhar a Comissão Mista çle Qr.Çament~ atrav~s
de UQJ.a,_Jn(ormati,zação perfeita para o aConipar~:haniento da execUçãO orçamentária, pór:.
qllé:iféCh~egam para-a ·apreciaÇão do Congresso Nacional mensagens do Poder Executivo
solicitando revisão ou suplementação orçamentária,-·créditos adicionais de toda natureza, nãõ temos condições - falo nós em termos de ainplitude do Plenário, composto da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal de conhecer exatamente__se aqueles quantitativos, solicitados pelo Poder Executivo,
são realmente necessários, se·a sua suplementação ~tá, send~ de f.a:to, exigida por força
ela .!:e_alidade brasiliira. Portanto, achO que
nós, do Senado Fe~eral que t~rei_P.Os, _<!_partir do_ próximo ano,_ a reSponsabilidade de
comandar o procesSbda elaboração orçamentá_ti~, pel~ rodízio gue não se operacionalizou, devemos reahrielite preparar essa: comissão para que cumpra exemplarmente as suas
admiráveis tarefas na elaboração da proposta orçamentái:'ia e riaquelas outras correlatas
~r HH:i!!(;<Hl"·nte vinculadas à área de atri'L ções da Comlssã~ Mista de Orçamento,
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_nãq_ ~enho_ c:ondições de apurar os fatos, mas
terão que ser apurados. Não podemOs permitir que o Congresso fique, a cada instante,
a cada momento, sendo repudiado pelas informações ~ditQriais e pela opinião pública,
cOmo se'todos· nós fOsSem os co-responsáveis
pelos erros, generalizando as faltas de uns
poucos, como se todos fossem responsáveis
p_~r isso.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, considero que -este fato é muito importante e mu1~
tó grave~. Foruma prerrogativa que o Senado recuperou na Constituição de 1988 com
grandes dificuldades, porque ~ão interessava ao Executivo. :Precisamos informatizarnos para acompanhar a e.:ecução orçamentária. As informações que recebemo_s do Executivo são muito poucas e díffceís de _serem _conseguidas, para não dizer impossíveis; são sonegadas ao Congresso, quando o normal, o
natural em todas as democracias é que o
Congresso tenha Iivre acesso a elas, para fazer o acompanhamento da aplicação orçamentária. Este, juntamente com o papel de
fiscaiização, no qual o Senador Mauro Be_n~=
vides teve uma grande participação numa
época difícil! ao fazer uma e.Dlend~ à Coõ.sti·
tuição para que tivéssemos possibilidade de
ecercer o papel fiscalizador do Orçamento,
que não estamos conseguindo fazer, não só
pela falta de informações como porque al-guns poucos estão dominando a: COmi_ssão
de Orçamento. -

-OSRJUTAHYMAGALHÃES-AgradFÇo a--v. Exa, riobre Senador Mat.J.ro Benevides~
- -Tenho tido a preocupcição, Senador·MauNão me conformo com que nãO haja o
ro Benevides, de não querer parecer aqui
rodízio que o próprio Regimento Comum
um moralista; não quero parecer censor de
elas duas CaSas determina, -Não me ·confornada. Mas um pronunciamento sobre e~e
mo com que há tr!s anos- sejam os mesmos
assunto deveria estar sendo feito por outro
a ~irigir a Comissão de Orçamento, ao arrecolega nosso, que tivess_e .melhor acesso à im~
prensa nadona~ tivesse condições de ser ou- _ pio das nossas leis internas. Vamos ter-·que
saber de muítas coisas. Temos que prOcurar
vida fora deste plenário. Não é poss[vel contínuar-cori:Jo·estamos f;;~.zendo, votando o Or- nos informar de muitas coisas. Pode demorar, mas teremos que chegar lá
çamento-di Uriião",çomo "caixa Preta".
Não quero levantar suspeitas de nada.
O Senador Mauro Benevides declarou
Deseío que essas acusações, que nos são lanque, amanhã, tomaremos conhecimento; não
çadas de forma tão genérica, se tiverem ratomareroqs! !'la Comissão de Orçamento,
zão de ser, sejam dirigidas para quem as meamanhã, serão votados os pareceres; os avulrece.
sos só _serã.o_ distribuídos na, quinta-feira, e,
Já estou cansado d.e ouvir, a cada instarina quinta-feira, à noite, teremos que vaiar
te, que_ todos os deputados são éorruptos,
o_Orçamento da República - conhecendo o
quê? Quais os números de que teremos co- que todos os senadores são corruptos, que
ninguém trabalha, que ninguém faz nada!
nhecimento para votar? Será a votação de
11
Essas acuSações genéricas, já não as su_ll~ caixa preta" trazida para o Plenário
dQ_Çongresso Naciona~ sem nenhuma parti- porto m.a.ís! Já não as aceíto maís!
Quem quiser fazê-las que as faça diredoci_Eª_~o dos Srs. DeputadoS e Senadores, na
-nadas para isso, para aquilo ou para aquílo
grande maioria.
__Por quê? Esta é a- pergUnta que faço, es- outro. Muitas vezes não somos nem comprete .é o ponto de interrogação que_deixo. Por endidos. É difícil chegarmos a um objetivo,
porque nos confundem, confundem as nosque se __está desrespeitando o Regimento das
du2:S CaSas, evitando rodfzio na direção e sas intenções· e, mUitas vezes, distorcem os
nos relatores _da co~o? Por que não se nossos pensamentos.
Já estou acostumado~ isso .e não me pre_está tOJ!l3ndo conhecimento das __ i_ndicações
ocupo. Digo brincando, lá em casa, que, de~
feítas por· lideranças desta Casa, Como a do
pois dos -60 (sessenta) anos, uiD.a grande vanPSPB, gue indicou novos membros para a
comissão, que simplesmente se recusou _a co- tagem -já alcancei os 60 (sessenta) ~nos
é poder dizer o que penso sem nenhuma prenhecê-las?
ocupação de agradar uau, ''b'1 ou "c". Não teSr;:._ PresiQente, Srs. SenadoreS;- cOmo eu
nho mais limltações para isso. che~a! Já me
disse, hão quero ser m9ralista, i:naS estou
obS:tfiiado nesta _questão. Tenho sido procura- contive durante uma vida int~int 'E~as três
do poi-inuità -gente Com informações. Ainda
folhas de papel deveriàin ser inuitô ·.mars, de'

,~"-
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veriam ser em muito maior nú.mero: CuiDo
declarei, essa apuração, essa declaração de
intenção deveria ser feita por um colega nosso que tivesse melhor acesso à nossa imprensa. Não adianta falarmos aqui e termos a
nossa voz abafada por essa cúpula, quando
colegas. nossos a toda hora são procurados,
inclusive os nossos-líderes de Governo"... mas
será que estão preocupados com esses fatos?E aí eu entro por ouhO caminho: telnosque votar, esta semana, o problema da política salarial. E estamOs vendo o trabalho que
está sendo executado para cooptar o Senado; estamos vendo o árduo trabalho constante, diuturno, desses llltimos dias, de fazer com
que o Senado seja um anteparo à Câmara,
a preocupação de que a Câmara mais uma
vez vá determinar modificações na política
salarial que não atendam aos interesses do
Goverrro, e que o- Senado venha: a ser, mais
uma vez, o anteparo contra as mudanças propostas na Câinata.
Sr. Presidente e Srs. Senadoies, se este
for o papel do Senado, esta.Iiios correndo sé.:.
rios riscos. O _Senado não pOde se- COlocar
na posição de abafar õs ié:clamos sociãís tios
diversos segmentos da sociedade. Se continuarmos nesse papel repetidamente teremos
um fim melancólico paril o Senado, porque
nem a sociedade nem a outra Casa aceitarãO
esse papel por parte do Senado.
Não falo em voto secreto ou voto aberto, porque a questão salaria~ por exemplo,
-será por voto aberto. Mais não acredito-que
ninguém tenha receio de expor a sua vontade, o seu pensamento, o seu voto. Penso que
todos farão, à. víSta do público, dentro -de enrendimentos, na maíoria, pela razão de achar
que aquele caminho é o certo e que nós temos que respeitar; outros, poucos talvez, por
problemas ligados a interesses regionais,- interesses de nomeações. Tudo isso pode acontecer também. Não vou dizer que não haja possibilidades de acontecer. No entanto, o Senado como um todo não pode exercitar esse
papel de muro, contra o qual a sociedade venha a se bater constantemente. E essa preocupação também tenho tido, porque está..se
repetindo constantemente. E nesse final de
seman~ essa semana ainda, teremos, posssivel.mente, a repetição desses fatos. Pelo menos o trabalho está sendo grande. Disseraln
que, ontem. a reunião conseguiu juntar perto de 38 Srs. Senadores no Palácio do Planalto, e individualmente outros-estão sendo
procurados para garantir essa maioria.
Srs. Senadores, não fiquem cõontra asociedade a cada instante, não levem ·a sociedade ao desespero, não levem a sociedade a
um confronto com o Congresso. Preocupemse também com essa política social. O Plano Collor não p-ode ser tão frágil que qualquer modificaÇão o derrube. Se isso é uma
realidade, é porque ele não presta, é. um castelo de cartas; basta mexer em uma peça que
desmorona. Se esta for a verdade, é melhor
fazermos as modificações logo, para que o
Plano passe a ter valor, _porque o abono proposto ê uma chacota. E uma vergonha que

:llg'uém tenha a coragem de propor um aumento de 3%, quando a inflação está aí, à.
vista de t'_?do o mundo. Propor abono de
3% é vergonhoso par.rn-ós, se tivermos que
aceitar isso goela abaixo. Vai depender dos
Srs. Senadores. Tanto vai depender que eles
estã_9__ ce_rtos_de que lá na Câmara não passa,
e querem se- assegurar da vit6ri_a_ aqui no se- nado.
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me
V. Exa um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com
muito prazer, nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex 8 tem
toda a razão, nobre Senador Jutahy Magalhães, quando profliga contra a instituíção
desse abono d.e 3% (três por cento) para os
que ganham até dez salários mfnimos. Isto,
realmente, é inconcebível, no mom~nto em
que todos nós sabemos o desespero que to. ma·conta da classe tiabãTliadciia, CUjo-poder
aquisitivo cai todo dia, ...
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - V.

axa me permite dizer que a medida não atinge os funcionários públicos.
O Sr. Humberto Lucena - ... diante do
recrudescimento da inflação. Além de protestar contra essa nova medida, V. Exn referiuse-também as suas preocupações com o trabalho legislativo. Eu lhe diria, nobre Senador J utahy Magalhães, velho parlamentar como eu, que, nesta ordem de idéias, o que
me intranqüiH1.a nlais é quanto à ilnstituição
parlamentar, é a quebra da palavra empenhada. Tenho assistido, nos ültimos dias, a ratos
deploráveis. Acordos de lideranças celebrados no Congresso· Nacional, envolvendo a
opinião da Oposição e do Governo em torno de projetas da maior importância para a
vida nacional, como foram o Plano de Custeio e Benefício da Previdência Sacia~ com
o Plano de Seguridade Social, o Plano de Sallde, e, já agora, o regime jurídico único do
serViôõr público. Qual não roi a nossa surpresa quando, depois de tudo apoiado unanimemente, surge o veto total, ou o veto parcial
do Senhor Presidente da República. É preciso que se restabeleça, no -Congresso Nacional, o compromisso à. palavra empenhada.
Faz-se mister que os entendimentoS manti~
dos, a nfvel de lideranças, sejam realmente
honrados, porque, do contrário, fica difícil
fazermos novas negociações.
Esteja certo de que, nós outros, estareiria~- também, vigilantes para lutarmos,- por
todõs os meios ao nosso alcance, no sentido
do fortalectmento da instituição pa"flamentar, utilizando os recursos regimentais, a nosso dispor, para exercer o poder de fiscalização do Congresso Nacional dentro de uma
linha de_ oposição patrl_ótica e de <::spfrito píiblico. V. & 8 faz muitO bem em voltar à. tribuna para colocar, com todas as letras, mais
um~ _vez,_ <?isa posição nítida, que é a de grande e expressivo número quanto à definição
de uma política salarial realmente condizente com as necessidades da massa trabalhadora.

O SR.JUTAHYMAGALHÃES-Agradeço, Senador Humberro Lucena. A participãção de V. Ex 8 ao meu discurso· (oi muito
valiosa_ não só pelo seu conteildo, como pela Sua força i>oifiica e pessOal e pelOs' argumentos que traz. V. Ex 3 tem inteira razão.
Temos discutido aqui a questão de como as
lideranças do Governo _estão sendo desautorizadas pelo Executivo, pela área econOmica, pelo próprio Presidente da República,
que ê o responsável maiOr. Os acOrdos aqui
efetivados, desde o tempo do Código de Defesa do Consumidor, as promessas. as propostas feitas e aceitas pelos Srs. Parlamentares. quando chegam ao palácio, são descumpridos com a maior tranqüilidade, semnenhurruf'satisfação às próprias lideranças do Governo. E sã-o V. Exas que são desautorizadas.
V. F.x~ devem ter a autoridade de fazer essas composições; mas elas, quando chegam
ao palácio, são esquecidas.
No caso do regime jurídico (mico, até o
Secretário João Santã-na- esteYe presente, discutiu, participou e fez as propostas finais,
aceitas como uma foimã âe acordo, não por
serem as melhores, mas como uina maneira
de se chegar ao entendimento. Agora a Ministra Zélia diz que S. F..x 8 não lhe havia perguntado nada.
Ora, Srs. Senadores, é assim que são feitos os acordos no Congresso, para que o Executivo diga que não foi consultado? Se o Sr.
João Santana esteve aqui e ralou por s~ S.
EX" não podia dizer que estava falando em
nome do Governo. Se falseou a verdade, se
mentiu- para usar a expressão correta- deve ser responsabilizado por V. Ex"s
Qua_ndo vem aqui a ministra, pessoalmente, antes de ficar afOnica, e diz que precisava daquele projeto de resolução da dfvida
externa e a Comissãõ de Assuntos EcoflO:mlcos concede o que ela deseja para fazer a
negociação, tudo muda.
São fatos cOmo esse qUe precisam acabar.
Retorno, Sr. Presidente, para encerrar,
ao mote inicial do meu pronunciamento.
-rõi- esta nota que ienho em mãos uma
das razões que me troUxe aqUi para falar sobre a questão da Comissão de OrçamenEo.
É uma nota do relatório reseiVado; publicação que todos os srs. senaaores devem- Conhecer, cujo título é:
11

JUDAS

Na quarta-feira da semana passada, consultor de algumas das principais ·empresas do eixo Rio-são
p-auto Br.ãSllii se OODfeSsaVi assustado com o assédio de representantes de parlamentares que oferecem
os préstimos na votação do Orçamento de 1991. De olho no apHoio
futuro das empresas, houve até
quem trouxesse projeto pronto
de emenda que favorecia, de imediato, os interesses dos grupos.
-É uma minoria de maus polfticos,-O mas que pode arrebentar
com os recursos do Tesouro no
anoquevem-constataoconsultor. 11
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Vejam v~ Exas o que declara uma publicação da responsabilidade do relatório Reservado. Faz uma acusaçãõ--gen.érica, mas atinge
uma comissão como um todo. Falam a respeito do que representou a comissão nas últimas eleições.. Ontem, alguém chegou ao
meu gabinete e disse que a renovação do
Congresso como um todo foi de 6~% (sessen_ta e dois por cento) Na QJmissão de .Orça-

A FIEP contesta que a COnfenen fale sozinha pela- esCola particular do Brasil. Essa
contestação, a FIEP a fundamenta na jurisdiçãO ·gtie 6cer-ceosoore-Z/3 das escolas particulares do País. _
Sobre a· <itieStão da livre negociaÇão na
definiçãO da mensalidade escolar, que hoje
está suscitando polêmica- e desentendimentos
enire ·a MiniStérí~ da Educação, os Sindicamento foi de 20% (vinte por cento) e na
tos das Escolas Particulares, as AssOciações
área diretora da comissão foi de 0% (zero -dmfPais de Alunos ou os Diretórios Acildêpor cento).
micos e os próprios Sindicatos dos ProfessoEstou realmente com disposição de procu- res. Cada um destes segmentos defende qma
rar, no próximo ano, fazer respeitar o Regi- sistemáticã- diferente e ninguém até agora,
pelo que se sabe, chegou a um entendimento.
mento das duas Casas, promovendo rodízio
o_ ·cammho da radicalização das partes
na direção da Comissão de Orçamento. Não
não-leva
a lugar algum.
-- - - quero participar, não tenho nenhuma preocu- Bm -iOda esta questão, a vitima é sempre
pação quanto a isto, mas a presidência da
comissão, no próximo ano, tem que ser do o educando. O aLUno que precisa alcançar a
Senado. Não podem continuar Presidência plenitude da cidadania dentro do processos
e relataria sendo da Câmara, como vem sen- ensino/aprendizagem em que ele, burila e
aperfeiçoa sua própria personalidade, seu cado há três anos.
ráter, sua conSCiência moral e profissional.
No mínimo, as nossas lideranças deveriam,
O momento é de reflexão e deve ser conno meu entendimento, inclusive, fazer um ro- siderado como graVe. Requer o estabelecidízio praticamente geral nas indicações dos mento de critérios Claros que visem viabilimembros da comissão. Uma renovação. Não zar a solução da questão, com a participação
·por desconfiar de "A", de "B" ou de "C', mas efetiva de todos os segmentos e partes intedeveria ser o normal, a cada ano, modificar ressadas.
a comissão.
--Há que se abrir o caminho para o entenEsta é a proposta que deixo para a refle- dimento que, sem dlivida alguma, requer saxão dos Srs. Lideres. Vamos modificar um criffcio de todos para o bem da própria edupouco esta questão, para não ficarmos sob cação e do educando, em particular.
o assédio da imprensa, levantando acusações
A respeito da real situação em que a escoque podem ser levianas- esperõ que o sejam la particular se encontra dentro do atual pla-, mas que devem ser apuradas.
no econOmico do Governo Federal, o jornal
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Globo entrevístou, este final de semana,
(Muito bem!)
__ um diretor de colégio, por sinal dos mais tradicióná:iS é -oon:c"citri3dos do Rio de Janeiro,
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sou- o Colêgio Andrews.
cói:õo o Andl-ews, a n:iaiOria das escolas
sa) - Concedo a palavra ao nobre Senador
particulares está na iminência de fechar suas
Antônio Luiz Maya.
portas: algumas até já o fizerâm, por se desO SR ANTÔNIO LUIZ MAYA (PDC cób1irem impossibilitadas financeiramente
- TO. Pronuncia o seguinte discurso. - Sem -de c_ontinuar a ministrar o ensino, com a conrevisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Setra-partidá d6- um VericiinentO razOável para
nadores, a FIEP - Fed6ração Interestadual
das Escolas Particulares -, que congrega os os seus professores.
A crise e a recessão atirigira:m de cheio
Sindicatos dos Estabelecimentos de En_sino
de diversos Estados da Federação, como São a rede particular de ensino e a& m~didas proPaulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catari- visórias baixadas pelo Governo Federal não _
na, Distrito Federal, Ceará, Piauí e Amazo- prop!ciar~rn condições par3 o entendimento
nas, enviou telegrama a nós, senadores, ma- das partes. Tanto que nem matrículas para
nifestando-se al>erta ~ negociação para o es- o ano vindouro muitas, a grande maioria,
tabelecimento das m~salidades escolares, destas escolas ~tão oferecendo. É uma amedesde que, em termos de entendimentos se- aça séria de fechar as portas eol definitivo.
_ Vem, então, um outro problema. As esco~
processem no respeito e acatamento~ Constituição Federal e ao Cócligo Civil Brasileiro. las ~a rede püblica teriam ciiridições de maO acordo que se pretende só se consegui- tricular todo esse enorme contingente de alurá se se assegurar que nos entendimentos se- nos, privados de se matricularem nas escolas
jam realmente ouvidas as partes interessadas particulares?
A resposta parece óbvia e não há outra
na busca de uma solução plausível. ÁS partes, além do Sindicato dos Docentes e da alternativa. O caos parece iminente a se insAssociaç§o de Pais de Alunos, incluem as talar na educação brasileira.
A quem atribuir a responsabilidade pela
próprias escolas, que livremente poderão se
dedicar a cumprir seus compromissos com a _instalação do caos?
A resposta a esta questão, o Diretor do
comunidade a que servem, oferecendo-lhe
um ensino de qualidade a preços-compatíveis Colêgio Andrews tenta dá-la de maneira pecom a real situação da grande maioria das remptória-e inequívoca na sua entrevista, cujos tópicos principais quero aqui ressaltar.
famílias brasileiras.
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- Antes, porém, quero eximir-me de juiz
da questão e de consagrador das opiniões
alheias. Quero apenas e tão-somente trazer
à baila elementos para uma melhor reflexão,
na tentativa de buscar o entendimento em
tomo de um problema, tão sério, quanto grave, de cujas conseqüências irá depender o futuro da educação brasileira.
Flexa RI'beiro, Díretor do Colégio Andrews, analisa o problema sob a ótica de proprietário de escola particular. Sua visão não
é e nem pode ser a dos outros segmentos interessados.
Segundo ele, "o problema educacional
no Brasil, seja no ensino püblico ou particular, seja municipal, estadual ou (ederal, seja
fundamental, secundário, superior ou de pósgraduação, não é a dificuldade de encontrar
um culpado, mas sim achar um inocente". E
Hafinna categOricamente: "Nenhum país chega a vergonha em matéria de educação que
o Brasil alcançou com uma sociedade de inocentes. Todos somos culpados, exceto ascrian·~
ç:as com menos de 14 anos".
___ _
Os jovens maiores de 14 anos são culpados, na medida em que se eximem da responsabilidade de estudar alegando falta de tempo, que é hoje em dia dedicado mais às aulas de ginástica, balé, além de festas nos_ fins
de semana.
O GovernO, diz Edgar Flexa Ribeiro, tem
culpa. A crise da educação vem crescendo
de governo para governo, desde que se criou
a base industrial do Pafs. Seguiram-se, então,
diversas reformas no sistema de ensino, reformulando a estrutura do magistério e das
universidades na década de 60, culminando
com a da escola primária e secundária, em
1971, com a instituição dos cursos profiSSionalizantes para o segundo grau.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex8 me permite um aparte?
. O SR ANTÔNIO LUIZ MAYA ~Com
muito c prazer, nobre Presidénte, Senador
Nelson Carneiro. -O Sr. Nelson Carneiro - Eu estava ouvindo o discurso de V. &a enquanto despachava o expediente, e desejo fazer três observações. Em relação à primeira: V. Ex8 se referiu ao Colégio Andrews, tradicional estabelecimento de ensino do Rio de Janeiro. Quando meus filhos tiveram que ingressar no curso secundáriç, e_ ~lgilns até n-o jardim de infância -- foi o caso da mais bOva :..:., procurei
o conselho do grande Anfsio Teixeirã~- meU
velho amigo, e ele me disse: 11 Matricule-os
no Colégio Andrews". Da~ tiveram a sua for~
mação no Colégio Andrews. Quando vejo
ameaçada a continuação dos trabalhos desse éolégio, começo a temer que as medidas
que se estão tomando nesse .setor possam vir
a prejudicar as gerações nOvas do Brasil A
segunda referência: é quanto à entrevista recente do nosso Embaixador nos Estados Unidos, Marcflio Marques Moreira; que certamente V. Ex8 tem em mãos, que dizia que a
base de _todo o progresso, de todo o desenvolvimento americano- é a educação. Temos
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que seguir o mesmo exemplo, não há outra

seu_ pronunctamed!o. Tanto que era preocuHoje há dois problemas mundiais pação minha pronunciar-~e a respeito nesque nos afetam grandemente: a educaçRo e - ta Casa, mas V. Ex11 o faz com muita sabed0o meio ambiente. .Antigamente era só a edu- ria, aliás, é um profissional da_área. Também
c::tção. De alguns anos para cá, é t3mbém o neste aparte solidarizo-me com V. Fxa e dimeio_ ambiente, o mundo despertou para es- go da minha preocupação e da preocupação
sa realidade. Terceira referência é o fato de que esta Casa deve ter com o ensino nacional. Esta é queStão tão grave que o Senado
o nosso ilustre Colega Ser.3dor João Cal.mon
andar atormentado com a iniciativa gov~rna e o Congresso como um todo deverão dela
mental que toma recursos do salário-educa- tomar parte e fazer com que o Governo se
ção para distribuí-los entre os diversos graus sensibilize. Como dísse o nobre Senador Nelson Carneiro, é uma questão de progresso,
de ensino. Acredito que essa preocupação
deve ser de todos nós. No ano em que se dis- de desenvolvimento nacional. Só através da
educação é que poderemos atingir esse decute tanto o problema da alfabetização, não
podemos desviar nenhum recurso do ensino senvolvimento tão desejado por todos nós.
fundamental. Temos que dar essas possibili- Tanto que os diretores do Instituto São Lufs,
dades às novas gerações., à juventude_ que aí -em Arapiraca, Alagoas, chegaram ~ concluestá, à meninada que está nasCendo; para são de que não vale a pena rrulis h~tar, porque ela, ao menos, compareça-à vida públi- que estão sendo perseguidos como se fossem
ca -com algum conhecimento, no mínimo, -com criminosos, bandidos. É questão tão grave
que eu__ g_ost_.;tria _q~e o prq_nuflciamento dy
o curso primário completo. D_e modo que
V. Ex8 , COmo o de_ outrOs parlamentares dessão três observações, interrompendo o notáta Casa, fosse além, que chegass.e:ão Ministével discurso de V. Ex11, para lembrar as prerio da Educação como um grito de_ alerta,
ocupações que assaltam meu espíritO-Oeste
momento, em que tantos projetes se sucedem como um grito até_ de prOtesto contra toda
es~ .situaçãg em que_s~"enC9ntra a educa,çãQ.
relativos~ edUcação. Muito obrigado a V. & 11
no nosso Pãfs___Fico solidário com V. & 8 _e
O SR ANTÔNIO LU!Z MAYA- Sou agradeço a oportunidade deste aparte.
eu quem agradece, nobre Senador Nelson
O SR ANTÔNIO LUIZ MAYA- Sou
Carneiro, mui digno Presidente desta Casa.
eu quem agradece, nobre Senador João NasO-testem-unho de V. &a se insere no contexcimento, pelo testemunho de V, Ex'", trazento da nossa preocupação maior, -que é exalado o exemplo de um Instituto conceituado,
mente procurar um rumo, um roteiro e um
gabaritado - Instituto São Lu!s -, que ~>_res
caminho para que se solucione de vez essa
ta serviço de primeira qualidade na sua tergrave crise que a educação nacional está atrara, Arapiraca, que agora estou conhecendo.
vessando. É necessário que encontremos esComo diretor, que fui, de ensino, de escola
se caminho. Com o seu testemunho, ressalta públíca: do interior do meu estado, hoje ToV. Ex 0 a importancia de se levar a sério a
cantins, sabia que o_ ensino público era um
educação; ·como- se levava antigamente, na
modelo padrão e que o ensino particular o
época em que representantes do Ministério
seguia. Mas hoje a inversão se constata: o
da Educação, pessoas responsáveis pelo se- ensino_ particular tem melhor qualidade que
ter, aconselhavam V. Ex_a a colocar seus fio ensino público, infelizmente. As causã.s valhos em um colégio particular, porque ali se
mos dizer agora, sobretudo através da entreministrava um ensino de qualidade e V. ExS
visla concedida por Flexa Ribeiro ao jornal
tirou este resultado. Seus filhos hoje, graças
O Globo.
a Deus, ctmseguíram vencer- t :;.das as barreiAgradeço a V. E'x 8 pelo testemunho. Teras, porque tiveram, na educação, a base funnho certeza de que juntos, nós senadores e
damental para enfrentar as dific_uldades da
todos os parlamentares do Congresso NacioVida profissional. Por isso, nobre Senador,
nal, irmanados e congraçados pela mesma
'o1amos tentar um caminim e, quem sabe, o
i4éia, havere_inos de vencer a ºatalha e encaminho _é fácil, desde que se leve a smio 3
centrar um cari:Linho certo para se colocar a
'responsabilidade perante a educação n-ado-- -educação como prioridade nacional, chave
na~ tanto pelo Gov< ~o como pelas demais
que é de todo e qualquer desenvolvimento,
partes interessadas.
seja regiona~ seja federaL
A razão é esta,-nobre Senador._
O Sr. João Nascimento.=... Permite-me V.
:fxll: um aparte?
Naquele momento, Sr. Presidente, foi inoO SRANTôNI() LUIZMAYA- Con- culado na população o vírus da: simulação
cedo o aparte ao nobre Senador João Nascina escola SecunClária, que ou era profissionamento.
lizante ou preparava o aluno para o vestibular. Os dirigentes do País cometeram três cri_O Sr. João Nascimento- Esta preocupa- mes contra a educação. O primeiro foi o de
ção não é só de V. &•, nobre Sen~dor pelo abandonar o magistério, pagando cada yez_
Estado de Tocantins. Temos exemplos, em
menos aos professores; o segundo, foi o de
nosso estado, de educandários que contam acabar com as Faculdades de Filosofia de
com 40 anos de serViços pre8tados e que feformação do magistério, e o terceiro, o abancharão suas portas. No caso de minha cida- dono da escola pública. Além disso, os diride, Arapiraca, o Instituto São Lufs está na
gentes cometeram três atas de estelionato
iminência de fechar suas portas, pelos mes- contra a classe média eÍn matéria de educa-- mos problemas que V. Ex11 está expondo em
ção. Submetida a um processo de achatamen·
solução~-
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to de renda enorme, a classe média foi iludida pelo Governo, que, ao controlar as mensa-

lidades, vende a idéia de que a escola particuIar·pode ser boa e barata.
O colégio particular nunca foi barato,
os salários é que se reduziram a ponto de
tomar as: mensalidades altas para quem as
paga. -Além disso, o Governo tirou da classe
média a possibilidade de descontar no Imposto de Renda o que se gasta com educação.
Se a Constituição o obriga a manter filho
no colégio até 14 anos e se o Estado não ga-rante educação gratuita de qualidade, o mínimo a que o_ cidadão tem direito é descontar
as despesas com o colégio. O terceiro ato
de estelionato foi o Governo fingir que estava dando escola pública para os pobreS e,
por isso, não dava para a classe média. A crise explode agora e quem leva a culpa é o colégio particular''.
Este é o desabafo e a acusação formulados de público pelo Diretor Edgar Flex:a Ribeiro à jornalista _Olga de Mello, de ·o GloboJ que foi peremptório em afirmar que a
escola pública no Brasil é tão ruim "pqrque
maltrataram-na, fizeram- ·política en;t seu nome, ela foi massa de manobra para tudo que
se possa imaginar. A classe média deixou a
escola pública, que acabou virando um gueto dos pobres. E os pobres não dão trabalho
ao Governo, só votam. O Governo nem precisa pagar bem a seus professores porque
eles vão-ensinar aos pobres. Tudo o que está acontecendo é a pré..estréia da privatização do ensino no Pais, que só. será impedida
se a clãsse médiã voltar à escola pública".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, são graves
estas declarações do Diretor do Colégio An-

drews, para quem "só se a classe média, que
foi educada na es_cola p11blica, voltar a ela",
a escola públiCa recuperará sua dignidade
atravéS era qUalidade de_ enSiiú), Com a necessária valorização do professor, a exemplo
do--que ocorreu na Coiéia. em 1955, quando terminou a guerra, ao investir macissamente na educaçã.o, através da melhoria-da
formação e dos salários do professor. Hoje,
a Coréia é um dos grandes tigres asiáticos
da economia mundiaL
Af está a proposta de solUçãõ plausível
para a atual crise da educação no Brasil: recuperar a dignidade e credibilidade da escola
pública em todos os seus níveis, mediante a
qualificação profissional e o vencimento caDdigno de seus professores e o equipamento
necessário das classes para o pleno desempenho da nobre missão de educar.

As escolas da rede particular conferirlhes competência e liberdade para negociar
o vã.lor justo do ensino de qualidade que-ore.:
recem, de conformidade com as regras de livre_ negociação.
Deste modo, dentro em breve estaria superada a crise da educação, com a partícipação responsável do Governo e dos donos de
estabelecimentos de ensino, eqt fianco enten-
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dimento com as partes envolvidas e dircta- o mºmemo que se está vivendo. E fácil fazer
mente interessadas no processo educacionaL , coro a reçlamos difusos que existem por toEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. do o_ País, como se o Governo não estivesse
(M:.uito bem!)
acertando apenas porque atravessa uma faO Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente, se de desgosto majoritário dentro da sociedade civil
_
peço a palavra pela ordem.
Estamos vivendo a realidade da travessia
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- pela qual se empenha um governo legftimo,
sa)- Concedo a palavra ao nobre Senador entre as dificuldades do passado e o_ tempo
Jamil Haddad.
c::;nso_larado a que se quer chegar no futuro.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Na verdade, gostaria de deixar claro que as
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. pesSoas quando critiCam têm quase que o
Presidente, ontem solicitei"~- Mesa me infor- dever de apontar ã-S soluções.
- Este é um país que nunca planejou nada;
masse em que dia termin-ava a retirada de
pauta do projeto relacionado com a negocia- este é. um País que não tem instituições bem
ção da dfvída exten;ta, aprovado na Comissão estruturadas, porque ninguém pensou nisso;
de Assuntos EconOmicos, e que, por iniciati- af eslá iódo o esfarlfih3mento do quadro parva das lideranças desta Casa, havia sido reti- tidário, parece que bem ao gosto de tanta
rado da Ordem do Dia_._ V. :& 0 .me declarou gente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, porque, na verdade, parece que
que entraria hoje na Ordem do Dia.
Sr. Presidente, estou_coropilando a Ordem níngu~m fai fO-i:Ça para eStrUturar Um quado Dia, mas não vejo o referido prójet~_ne árO parTidário realmente credNel, em cima
da hierarq-úf.ã, em Cima da disciplina, tornanla incluso.
do o Estado passivo de ser bem conduzido,
O SR. PRESIDENTE (POmpeu de Sou- um_ Estado moderno. Ninguém se empenha
sa)- A Mesa informa a V. Ex8 _que o proje- em mudanças com a aprese'ntação de soluto está na Ordem do Dia de hoje. Trata-se ções cfctivas.
_ _
do item 15 da pauta.
É muito fácil tecer considerações criticas
O SR. JAMIL HADDAD - Queira-me e dizcr_gue, em face da impopularidade evendesculpar, Sr. Presidente, pois houve um er- tual que -pOSsa estar ocorrendo a um -governO.
-gov-eirió -esrefa errando.
ro de minha parte. Muito obrigado.
PrecisamoS conrpreenaer que eslaii:io"s viO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- vendo uma fãse· excepcionalíssima, em que
sa) - Concedo a palavra ao nobre Senador todas as forças vivas do País, seja na sociedade _civil, orgâ_nica OlJ inorgânica, seja na área
José Ignácio Ferreira, como Lfder,
do Congr~sso Nacioáãl~ tê"rii_que Se unir num
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA propósito: dar govemabilidade ao Presiden(PST -- ES. Como Uder, pronuncia o seguin- te que acaba de ser eleito.
te. discurso. Sem revisão do orador.)_ - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra
O Sr. Jutahy Magalh!cs - V. &a está
para breve consideração, tendo em vista a falando como lfder ou numa breve comunica- _
manifestação do eminente e prazad!ssimo Se- ção? Há condições de aparte? Não ouvi quannador Jutahy Magalhães, secundado pelo Se- do V. Ex:. solicitou a palavra.
nador Humberto Lucena na-iRcursão que fez
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRAao pronunciamento daquele ilustre Senador.
Disse o ilustre Senador Jutahy Magalhães Parece-me que não é possfvel regimentalmen·
qualquer coisa neste sentido -- não é. exata-- te, nobre Senador Jutahy Magalhães.
mente sic, mas a idéia é esta: "o Senado não
O Sr. Jutahy Magalhfies - É por isso
pode colocar-5e nessa posição de abafar re- que estou perguntando em qual condição V.
clamos sociais"; "o Senado não pode ser uõi-- Exa está falando, se há condição de aparte
muro contra o qual a sociedade venha a se ou não.
bater". Disse também S. Ex• que "o Plano
Collor pode ser tão frágil quanto um casteO SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRAlo de cartas. E, se isso é. verdade, é porque Eu gostaria muito de ter até mais tempo para poder tecCr maiores considerações.
o plano não presta".
Sr. Presidente, acabo de sair de uma eleiSr. Presidente, Srs. Senadores, quero deição na qual não fui bem-5ucedido. Poderia xar__claro que tudo que se pregou na campaestar aqui cheio de amarguras, destilando nha política, no largo espectro de todas as
rancores. dizendo que fui trafdo, no meu es- candidaJuras, à direita e à esquerda, realmentado, por setores que me estariam apoiando te começou a
-posto em prática a partir
e não estavam. Poderia afirmar isto, como do d~_16 de março de_1990.
normalmente se faz após uma campanha eleiTodos falavam que era preciso acabar
toral.
com a inflação; todos falavam, neste País,
Venho à. tribuna, Sr. Presidente- dentro que era preciso pôr cobro à ciranda financeide um ou dois dias deverei fazer o meu dis- ra; todos falavam que era preciso onerar com
curso de despedida-, para dizer que não acei- mais tributos, com tributos mais gravosos a
to essa colocaç§.o, porque, afinal de contas, especulação financeira; pregavam o fim do
com o maior respeito que nutro pelos emi- anonimato; todos lutavam para acabar com
nentes Senadores Jutahy Magalhães e Hum- o Estado gordo; todos queriam a privatizaberto Lucena, é preciso que se ~mpreenda ção das empresas do Estado, e tudo isso, à

esse

ser
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direita ou h esquerda, sem qualquer sentido
ideológico, começou a ser Jeito a partir do
dia 16 de março de 1990.
O que está acOntecendo, neste País, que
as pessoas necessariamente não dizem, é que
quem lucra com a inflação se empenha para que ela continue. A inflação vai cair, mas
acontece que as mesmas forças que sempre
lucraram com -ela, que ajudaram a formar a
cultura inflacionária neste País, se empenham
para que ela continue. Querem a indexação,
porque sabem que a indexação lembra inflação, e _querem que não se implante a livreH
negociação. Mas é impossível deter o curso
da História, ainda porque, com todos os trancas e barrancos das dificuldades que a crise
produz, ainda assim a Fiesp recebe os trabalhadores, o que é um espetáculo simbólico
destes tempos em que mudanças de cultura
vão-5e processando. Na década de 70, ostrabalhadores se organizaram e os sindicatos
começaram a ter força. A partir da década
de 80, as centrais sindicais começaram a ter
dimensão, a existir, quer dizer, toda uma realidade que vai sendo impulsionada até pela
crise.
Os fatos gerados em mefo a essa crise são
de absoluta. importância no sentido da evolução da sociedade, das instituições.
É p~eCisÕ --d~Dc:ar- claro, Sr. Preside"ilte,
nesse brevfssimo tempo, que estamos vivendo um momento em que não se pode fazer
oposição, consciente ou inconscientemente,
para produzir a ingovernabilidadc no Pa&.
Estamos vivendo num campo alagado e_ojogo...
O Sr. Jutahy MagalhJiés - Permite-me
V. :& 8 um aparte?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA... para ter continuidade, precisa que todos
nos empenhemos para seCar o campo, para
enxugar o gramado, para que tenhamos, aí
sim, Oposição e -Governo num campo seco,
disputando e fazendo conflito democrático,
que é: absolutamente saudável.
O Sr. Jutaby Magalhães - Permite-me
V. Exa um aparte?

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRANeste momento, ao me colocar, ao me manifestar com ênfãSe, não estou sendo áspero,
nem poderia ser, com o ilustre e digno Senador Jutahy Magalhães.
Sr. Presidente, 6 chegada a hora de raciocinarmos em termos de assegurar a governabilfdade, porque este é u.m GoVemQ legítimo, não há crise de autoridade neste Pafs,
não há crise de poder neste Pafs. Podemos
estar vivendo uma crise financeira, uma crise· econômica, mas crise de poder não há,
crise de autoridade não há neste P.afs.
Temos que conseJVar a situação neste
ponto como está: manter a autoridade do
Presidente, gerar condições para que o_ poder seja exercido como é necessário que o
seja. A solução dos nossos problemas 6 _necessariamente política. É o quê? É a sociedade organizada, que é muito menor que a sociedade inorgânica neste Pafs, que está traba-
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lhando nas reuniões dos empresários, nas reuniões dos trabalhadores. Quer dizer, o lado

orgânico da sociedade-3presentã as suas solu:..
ções, que podem ser, inclusive, de natureza
polêmica. Tenho uma série de discordãnci3s,
respeito

profund!1m~nte,

mas tenho que com-

prcendcr.que a sõc!edadc orgânica está atuando e_existe todo um espaço da sociedade inorgânica sem representação. E a solução, portanto, para, tudo isso tem que ser politica,
porque solu'~o dC óutra natureza seria com
a prevalência de estruturas da sociedade orgânica sobre,~m enorme espaço da sociedade inorgânica sem qualquer representação.
A representação dela está na pessoa do P,residen te, do Poder constituído legitimamente
numa eleição que se deu agora recentemente.
Se tivennos ppOrmnídade, vamos, nesta
sessão, tecer maiores considerações, para
pennitir até, co~q desejo, a oportunidade
de aparte ao ilustre Senador Jutahy Magalhães, que falou, naturalmente expendendo
o seu ponto de vista, que é profundamente
respeitável, mas se oferecer, como me parece que até hoje nlio se fez, nenhuma proposta alternativa para a solução dos problemas
deste País. Ficam af monstros sagrados da
polftica nacional a dizer que a solução do
problema inflacionário se dá pf:lo-desenvolvimento. E todos sabem que não é por a~ mas
fala-se isso ~ boca cheia, como -se fosse esta
a solução para os problemas.
Era o que tiilha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - V. Ex• poderia ter dado licença para
o aparte, se tivesse tempo. O tempo de V.
Ex• já se esgotOU realmente, nobre Senador
José Ignácio Ferreira.
O Sr. Jutahy Magalblcs - Sr. Presidente, pc:tSO a palavra, por ter sido citado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Tem V. Ex• a_ palavra.

tas foram apresentadas, inclusive por mim,
como por outros Srs. Senadores.
Nobre Senador líder do Governo, admitir
que um Senador, especialmente dentre aqueles que não têm nem repercussão fora daqui,
esteja criando condições de ingovernabilidade ao Governo, é porque o Governo é muito fraco.
Qualquer medida que se tome aqui, se
ouve a repetição: se fizer isto, o plano acaba; se fiZer aquilo, o plano acaba. Se isto fosse verdade - eu já declarei -, o plano seria
um verdadeiro castelo de cartas. Bastaria tirar uma peça e o castelo desabaria. Af está
a fraqueza de um plano que não resolve nada. A crítica, nobre Sep~çipr, a continuarei
fazendo. E o farei aqui, dentro do meu direito constitucional de falar nesta Casa a respeito das idéias que defendo. ProcUro apresentar sugestões, não projetas de governo,
porque não tenho condições nem assessoria
para apresentar projetas ~e governo. Sugestões em casos especfficos - tais como o problema energético, problema de agricultura,
problema do Nordeste, problemas da política cacaueira -,tenho-as apresentado. Nenhuma foi- atendida. Tenho apresentado várias.
Quanto ao problema de educação, também
já apresentei sugestões. O nosso papel aqui
ê fiscalizar e criticar os atos do Governo, e
aplaudir, quando ele merece um aplauso, como já tive oportunidade de fazer a respeito
de alguns atos.
Esta, a expgcação que_ queria ~r a S. Ex8 •
Não tem de me ser determinado como
vou fazer oposição nesta Casa. Isto ninguém
tem o direíto- de determinar. Tenho a liberdade de fazê·la como desejar e como achar
que está certo. Criticar continuarei criticando. Pode S. & 8 ter a certeza disto, porque
não serei cooptado. Disto também V. ~
pode ter certeza. Estou pronto a debater
qualquer projeto de interesse nacional. A
minha liderança está af ::tberta para isto, sou
um seguidor.

O SR. JUTAHY MAGAUIÁBS (PSDB
- BA Para explicação pessoal.) -Sr. PresiV. &a fala em fortalecimento de partidente, lamento ter que pedir a palavra nesta condição, porque gosto do diálogo. Nun- do, que os partidos devem ser fortaleCidos.
ca me recuser a dar apartes. Não me julgo ·Mas não Coffio V. p,.Xas estão procurando fadono da verdade, não quero impor ao Uder zer, cooptando elementos de outros partidos
do Governo como S. rx• deva exercer a sua a participarem de um bloco partidário. Esta
liderança, como também não aceito que S. não é a maneira de fortalecer partido. A fideEx• queira imp<;>r a mim como devo o::ercer lidade partidária, os compromissos com as
a minha oposição. Quer dizer, exigir de nós, lideranças dos partidos, compromissos com
simples mortais que participamos da planície o programa de partido. Isso deve ser fortaledeste plenário que façamoS um programa cido, através, inclusive, da formação do estade governo para apresentar como sugestão, tuto de cada partido. Mas como V. Exas esquando aqui quis.eimõs fazer críticas. E que~ tão querendo fazer, segundo a imprensa, procurando modificar toda a praxe do Senado,
rer o::igir demais de nós.
faltando aos compromissos que sempre as
Se S. Ex;• tive~e a preocupação de ler bancadas majoritárias tiveram de respeitar,
os pronunciamentos que faço nesta Casa, ve- não é este o caiÍI.inho para fortalecer o partido.
ria que nesses pronunciamentos, com toda
a humildade, com toda a cumplicidade, consNobre Senador José lgnácio Ferreira, V.
tam muitas sugestões que os ouvidos moucos Ex8 está dizetido fora do microfone que nindo Governo não acatam, não aceitam, dentro guém falou isso, mas estou cansado de ler isdo seu direito- de contestar ou não aquilo so publicado na imprensa e não leio desmenque se apresenta. Propostas tambêm são apre- tidos. Espero que V. rx• tenha razão, que
sentadas, não apenas críticas. Muitas propos- ninguém pense nisso, porque seria o maior
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absurdo, o maior erro se alguém pensasse
em fazer assim.
,
Era o que tinha a diier, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Pompeu de
Sousa, SO Secret.ário, deixa a cadeira, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

O SR. HUMBERTO LUCENA
Sr.
Presidente, peço a palavra para expliCãção
pessoa~ já que fui citado pelo nobre Senador Jos6 lgnácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena.
Espero que o nobre Senador José Ignácio Ferreira na próxima sessão, não cite todos os Senadores presentes. (Risos.)
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
- PB. Para explicação pessoal.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores não estaria nesta tribu~
na se o nobre Senador José Ignácio Ferreira tivesse tido a gentileza de conceder os
apartes que lhe foram solicitados. Mas S.
rxa, embora falando na condição de líder,
preferiu não manter o diálogo, o que me obriga, realmente, a pedir a palavra de acordo
com o art. 16 do Regimento, para explicação
pessoal.
Confesso-me surpreendido com o pronunciamento do nobre Hder José Ignácio Ferreira, porque S. & 8 fez nada mais nada menos
do que tentar censurar o discurso que aqui
proferiu, hoje, no uso de suas atribuições, o
nobre Senador Jutahy Magalhães, que apenas se limitou a tecer considerações, não apenas sobre o funcionamento de alguns setores
do Congresso Nacional, que eslaríam sendo
criticados pela Imprensa, mas também sobre
a postura do seu partido e da Oposição, a
respeito da polftica salarial. Foi a~ justamente, que eu dei um apane a S. Exa para solidarizar-me com a sua opinião, por uma questão
at6 de coerência parlamentar.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, quanto a dizer que a Oposição está contribuindo
para a falta de condição de governabilidade,
foi, apenas, mais urna declaração infeliz do
nobre líder José lgnácío Ferreira, porque a
realidade dos fatos af está. Poucos governos
neste País terão conseguido, no Congresso,
maior índice de aprovação dos seus projetas.
Realmente, todas as iniciativas de interesse público foram sempre acolhidos, tanto
na Câmara quanto no Senado. Não houve
obstáculo a qualquer proposiçã.o que se relacionasse com os objetivos gerais da sociedade. O que tem ocorrido é o confronto natUral, no regime democrático, entre as bancadas do Governo e da Oposição, na Câmara,
no Senado e no C~ngresso Nacional.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, o que
rriais tenho verberado desta tribuna ê contra
o_ descumprimento da palavra empenhada.
O que enfatizei tãmbém, no meu aparte- ao
discurso do nobre Senador Jutahy Magalhães,
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foi justamente o fat9 de que os acordos de
lideranças das bancadas que representam a
Oposição e o Governo, tanto na ca.mara e

no Senado quanto no Congresso, não vêm
sendo honrados. E, como exemplo, lembrei
os casos relacionados com o Plano de Beneffciosda Previdência, caril o Plano de Seguridade Social, com o Plano de Saúde e agora,
mais recentemente, com o Projeto que institui o Regime Jurídico Único do Setv-idor Público, que, depois de aprovados, por unanimidade, na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, foram vetados. total ou parcialmente, pelo Senhor Presidente da República, apesar das próprias lideranças do Governo anuírem à aprovação.
Fo~ sobretudo, contra isso que me levantei e continuo me levantando - e tenho certeza de que também V. hx11 e todos os Srs. Se~
nadares- num esforço que temos que redo~
brar no sentido do fortalecimento desta insti~
tuição parlamentar que, depois da Constitui~
ção de 1988, teve, felizmente, todas as suas
prerrogativas e atribuições inteiramente res~
tauradas, para que pudéssemos divulgar aos
olhos do mundo a notiCia de que, realmente,
no Brasil se restabeleceu, na plenitude, o estado de direito democrático.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Márcio Lacerda.
O SR MÁRCIO IACERDA (PMDB MT. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores. em nome da modernidade, estamos correndo o risco de aniquilar nossa própria soberania. Para moder~
nizar a economia brasileira, a equipe do Governo tem defendido a tese de se privat[zar
tudo, e esse "tudo11 inclui a Petrobrás. Em
nome da modernização, não hesitam em afrontar os princípios constitucionais, em transfe~
rir o patrimOnio público, em abrir mão das
riquezas do nosso subsolo, nem em ceder
aos interesses gananciosos daqueles que lu~
tam contra nossa íinica oportunidade de as~
piração ao desenvolvimento. Falta~lhes a vi~
são do futuro, e a percepção histórica de
que jamais uma nação aviltada atingiu nem

atingirá a liberdade e a independência.
O objetivo é o petróleo. Se, na ·década
de 50, a campanha "0 petróleo é nosso" mobilizou milhares de brasileiros em defesa do
ouro negro, novos tempos sugerem uma nova campanha. A Petrobrás não vai ser privatizada, porque o Brasil é nosso, apesar da
existência de um trabalho articulado para li~
quidar, em favor de interesses alheios, a
mais séria conquista da economia nacional
e da capacidade tecnológica do Brasil - talvez, o principal instrumento de nossa segurança interna e externa e de demonstração
da nossa condição de pafs soberano.
O que realmente se postula, dentro e fo~
ra do Pais, 6 a eliminação do monopólio que
boje 6 princfpio da Constituição brasileira,
inscrito na Lei Maior para proteger os inte~

reases do BrasiL Embora protegido constitu~
cionatmente, o monopólio da pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, como da refina~
ção, importaç§o e exportação, vai ser revisto num futuro bem prácimo, daqui a menos
de Lrb anos. Faz-se necessária, portanto, a
união de todas as forças, para que não prospere a desmoralização da Petrobrás e o conseqüente fim do monopólio estatal do petróleo brasileiro.
Para viabilizar a efetiva ação estatal no
setor, a Petrobrás foi criada com característi~
cas nitídamente empresariais, tendo sido do~
ta da de um modelo administrativo e organizacional semelhante ao das grandes empresas
internacionais. Como parte integrante do sistemã- energético brasileiro, trata-se de uma
empresa de economia mista com atuação pre~
ponderante do Estado, seja regulando a atividade, seja operando em diferentes n1veis.
Dessa forma, os objetivos da Petrobrás são
ditados pelos interesses maiores do Pafs. Sua
missão é a de abastecer o mercado de derivados de petróleo aos menores custos sociais,
contribuindo para o desenvolvimento econO~
mico nacional.
A Petrobrás não recebe qualquer aparte
de recursos do Tesouro Nacional, direta ou
indiretamente, contando apenas com os $CUS
próprios investimentos e com o resultado
da venda dos derivados de petróleo. E se conseguiu atingir o nfvel de 616 mil barris diá~
rios, fortalecendo a esperança de alcançar o
equilfbrio entre a produção e o consumo, a
verdade é que não encontrou, para isso, nem
a ajuda do capital estrangeiro, nem a colaboração do próprio Governo.
Até a· criação do Conselho Nacional de
Petróleo, em 1938, durante o Governo de
Geteilio Vargas, a exploração petrolífera no
País não apresentava restrição à presença
do capital estrangeiro, que, entretanto, sempre demonstrou absoluto desinteresse pelo
aproveitamento das bacias sedimentares que
porventura existissem no solo brasileiro. Diziam que no Brasil não havia petróleo, e a
Petrobrás demonstrou que não é bem assim.
Hoje, as reservas nacionais provadas são de
3 bilhões de barris, e as reservas prováveis
de mais de 5 bilhões de barris. Basta que se
somem competência técnica e vontade poHtica para adquirinnos autonomia na produção
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tos de risco, durante não menos de quinze
anos, resultassem em uma experiência malograda, apesar do prestígio de empresas de
notoriedade intemaciqnal, com 'Seus grandes
técnicos, cuja eficiência foi tantas vezes er:al~
tada, munidos de sondas e perfuratrizes, sob
a direção dos mais capazes especialistas, e
apesar de terem sido prHoporcionados a
eles não somente todos os elementos doses~
tudos e pesquisas já realizados pela Petro~
brás, mas também um espaço com a área de
1.500.000 quilOmetras quadrados do territó~
rio brasileiro. Foram 243 contratos de risco,
que não chegaram a descobrir sequer um po~
ço de petróleo. Não acresCentaram um barril i> produção de petróleo do BrasiL
Senhor Presidente, Srs. Senadores, a atual
crise poUtico~militar que afeta o Oriente Mêdio reforça a conveniência de que o Governo brasileiro empreenda um esforço especial
no sentido de retomar o caminho da auto-suM
ficiência no campo dos combustíveis fósseis.
Tais ac-ontecimentos são um alerta para todos os países que tenham necessidade de importar petróleo, e não deixarão de refletirse na elevação dos preços do barril de um
produto de tanta importância na vida moder~
na. É hora de investinnos cOm mais confian~
ça na nossa capacidade científica e tecnológi~
ca, reduzindo nossa dependência de forças
externas, para que o Brasil não permaneça
para sempre sujeito às crises da região mais
sujeita a crises no mundo inteiro, o Golfo
Pérsico.
Diante dessa realidade, é de se supor que
a grande preocupação govemamental·seja a
de investir na Petrobrás, contribuindo para
a conquista da nossa independência econOmi~
ca. Pasmem,. senhores! O Governo está mais
preocupado em cortar-lhe verbas e reduzirlhe os investimentos, em cObrar~lhe impostos
e reduzir sua capacidade financeira, como
se fosse não uma estatal, mas uma teJDpresa
privada empenhada em auferir lucros.

Porém, nem assim coO.seguem . impedir
que a Petrobrás continue somando realizações e aumentando a riqueza nadOital, com
diversas refinarias em funCionamento; comuma frota de petroleiros que lhe asseguram
o transporte adquirido e os freteS CoiTCSpon~
dentes; com a rede de oleodutos já construí~
dos; e, ainda, dando o.:traordináriO áPniO à
e refi-no de petróleo.
pesquisa universitáriã e aO âeSeiwófVilnento
Competência técnica a Petrobrás já de- tecnológica, mantendo interCâmbio com cer~
mom~trou, em 37 anos de existblcia, atravéS ca de quarenta universidades e centros de
da sua capacidade de responder a inúmeros pesquisa do País, mediante cõntratos, bolsas,
desafios, sobrevivendo a todos os descami~ estágios e cursos. Tudo isso, graças, em grannhos e frustrações que lhe foram apresenta- de parte, ao seu excelente corpo técnico,
dos. Ninguém ignora como é amplo o alcan- que conquistoU uma posição de primazia tec~
ce da empresa, nos campos político, econO~ nológica na operação em águas profundas,
mico, tecnológico e sociaL A Petrobrás sim~ pela sua competência universalmente reco~
boiiza a capacidade realizadora de nossa gen~ nhecida, com uma atuação que poderia revete, e nunca, como agora, quando nossas. re~ lar resultados ainda maiores, não fosse a
servas se aproximam de 8 bilhões de barris, má vontade de governos e governantes que
esteve tão prócima da auto-suficiência.
insistem na sua desmoralização e desnacionaRecorrer à idéia fundamental de que tu- lização.
do fica na dependência do estrangeiro e de
A quem interessa a desmoralização da
sua tecnologia, é condenar o Brasil à inação. Petrobrás e a desnacionalização da econoHouve tempo de sobra para que os contra- mia brasileíra? Estamos convivendo com
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uma política governamental de esvaziamento da Petrobrás, na medida em que, por critérios de fixação artificial de preços dos derivados e por erros na condução da comercialização, faz--se gerar asfodamento do fluxo de
caixa, redução dos lucros e, em conseqüência,
redução do nfvel de investimentos na pros-
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foi comercializado por todo o setor de superEsse ê o verdadeiro compromisso com a
mercados. A Petrobrás é a 183 maior empre- modernidade.
sa de petróleo do mundo, incluindo as estaEra o que tinha dizer1 Sr. Presidente.
tais árabes. Está entre as dez maiores no re- (Muito bem!)
fino e entre as vinte maiores tanto na produção quanto em reservas de petróleo. Por fatuDurante o discurso do Sr. Már~
ramento, é a maior da América Latina, supecío Lacerda, o Sr. Nelson Carneipecção, exploração e refino. Não investir rando a Pelmex, estatal de petróleo do Méxiro, Presidente, deixa a cadeira da
em petróleo significa levar o Brasil a impor- co. Mas, com tudo isso, investe cada vez mepresidência, que· e oCupada pelo
tar mais petróleo. Ao invl::s de se consolida- nos, deixando distante a auto~uficiência em
Sr. Pompeu de Sousa,-.JC'Secretário.
rem as posições conquistadas no mercado petróleo, o que nos custa maís de US$ 3 biO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sounacional e internacional, faz-se justamerite lhões em importações anuais.
o contrário, pautando a política nacional de
Chega a ser estarrecedora a insistência sa)- Concedo a palavra ao nobre Senador
petróleo à margem da realidade, numa per- em uma política que pretende levar a Petro- Nelson CarneirO. manente dependência externa. Resta-nos a brás à total inviabilização, num momento
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB
histórica frase de John Rockefeller, de que em que o Pais se encontra sob o peso de - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
uma insuportável dfvida externa e diante da Presidente, Srs. Senadores, a comunidade cieno melhor negócio do mundo ê uma refina_ría
de petróleo bem administrada, e o segundo possibilidade de confronto com seus credo- tffica nacional vive momentos de grande apreres internacionais. Exatamente quando a Na- ensão. Tal estado decorre de decisão do Mimelhor, uma refiliaria mal admínisini.da.
ção mais necessita de ter em mãos o domínio nistêrio da Sat1de de desvincular o Instituto
A descapitalização das empresas estatais
brasileiras resulta, essencialmente, de uma sobre os setores básicos <1;:1 economia, e quan- Fernando Figueira da Fundação Oswaldo
política económica que pretende combater do mais se vislumbra a proximidade da auto- Cruz e passá-lo para a administração estadual.
a inflação comprimindo tarifas e serviços -pü~ suficiência na produção interna de petróleo,
Essa iniciativa, aparentemente simples,
blicos. No caso da Petrobrás, outras razões com reflexos em seu posicionamento interna- constitui séria ameaça a uma das mais sérias
institui~s de pesquisa e deJormação de retambém contribuíram para o agravamento cional.
Torna-se inacreditável que seja do inte- cursos humanos voltada para a área da sat1das difici.IIdades financeiras da maior estatal
brasileira. Poderíamos citar a elevação do ~ de alguns brasileiros declarar a insol- de, hoje padecendo -como os meios de copreço do petróleo no mercado internacional, vência da Petrobrás, cuidar de sua privatiza- municação não se cansam de denunciar sem a corre;pondente atualízac.ã_o da estrutu- ção e articular- através da revisão constitu- de profundo despreparo e preocupante de~
ra de preços dos derivados; a defasagem de cional prevista para 1993 - a ell:tinção do sorganização.
preços de venda dos produtos. em face das. monopólio estatal do petróleo. Caso tal ameA se concretizar a passagem do instituto
elevadas taxas de in11ação; ã.s vendas do pro- aça se concretize, o Brasil ver-se-á definitiva· Fernando Figueira para a esfera da Secretaduto final às distribuidoras, todas multinacio-- mente privado dos instrumentos Qlais efica- ria da Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
nais de elevado porte, a preços fJXos; -cóiri zes para· assegurar-sua soberania e desenvol- graves e irrecuperáveis prejuízos recairão soprazos dilatados; a existência de subsfdios vimento. Tamanha irresponsabilidade trará bre os diversos programas desenvolvidos pena estru..tura de preços dos derivados e na não somente inevitáveis seqüelas políticas, la respeitável instituição.
"Conta Alcool"; o total devido ao Fundo Na- económicas e sociais, mas -também o total esCito apenas alguns, Senhores, que, embocional de Desenvolvimento; as interferências facelamento de importantes segmentos priva· ra escolhidos ao acaso, são capazes de dar
do Governo na gestão da companhia. inOum- dos que se constituíram, ~custa de pesados uma imagem concreta do futuro que se endo nos desvios de rumos, em direção a um investimentos; para atender a um programa contra muito próximo.
incontida gigantismo.
1. O primeiro - e muito grave, diga--seexplorãtório e operacional criado com o obUsou..se a estatal como avalista do Tesou- . jetivo maior de desenvolver a tecnologia na- é a perda da identidade da instituição. O Esro Nacional, como bode expiatório no comba- cional.
tado, enfrentando enormes dificuldades em
te à inflação, e atê como fundo perdido de
Em tennos de política nacional de petró- gerenciar as suas unidades, que serão acrescontas de combustíveis do se tor público. Dian- leo, o que se espera de um governo moder- cidas da rede de hospitais e PAMS do
te de uma política predatória de preços e sub- no é que abra a:s janelas para o futuro, co- INAMPS, não terá como assmmr e sustentai;', _
sídios, de medidas económicas desastradas, mo os países mais avançados já fizeram. É na sua rede assistencial, as funções de ensido descumprimento dos preceitos constitucio- preciso seguir os passos daqueles que se re- no e pesquisa.
nais e legais em vigor, do desrespeito às ergueram soberanamente da crise energéti2 O segundo prejuízo - não menos gramais elementares regras da atividade mercan- ca e confiaram no avanço da tecnologia pa- ve que o primeiro - é a perda da agilidade
til e do envolvimento em negócios mais volta- ra valorizar suas potencialidades. É preciso com todas as conseqüências que da( hão de
dos para a Jógica pessoal e política do que acreditar no Brasil competitivo e em seus va- advir. De fato, a centralização das licitações
para a lógica emprC$3rial, ê realmente sur- lores, que passam pela Petrobrás, de forma e do pagamento burocratizará as ativídades.
preendente que a Petrobrás continue a pro- a restabelecer sua rentabilidade e capacida- E a perda de oportunidades - vitais, quase
duzir petróleo, não esteja ar11,1ínada, nem te- de de investimento. É preciso dar suporte sempre, ~ concretização de um projeto - senha sido transformado em letra morta o prin- ao abastecimento interno e às atividades in- rá conseqüência natural.
crpio constitucional do monopólio estatal ternacionais da Petrobrás, tanto como impor·
3. Não se pode ignorar, também, que 213
do petróleo. Nenhuma companhia, organiza- tadora de petróleo e exportadora de deriva- dos funcionários do instituto são contratados
da no País ou nO exterior, poderia ter sobrepelo regime da cc-gestão. Ora, com a AIH
do~ _quanto como detentora de tecnologia
viVido nessas condições. __
de ponta em exploração e produção em águas implantada na atual modalidade de convê-nio
público, não será mais possível fazer frente
Entretanto, a Petrobrás, gerando ou pou- profundas, mundialmente reconhecida.
pando divisas, em volume qHue supera US$
Isso, se o GOverno quiser realinhar seus à folha O hospital, então, não terá outra
10 bilhões anualmente, ê responsável por emp-reendimentos para que o Brasil tenha safda senão fechar suas portas, inviabilizanmais da metade dos superávits comerciais veZ no competitivo mercado internacional; do a oferta dos serviços especializados para
obtidos pelo Pafs nos (lltimos dois anos. Con- se ousa_r: defender o património e as reservas a população carente.
4. Merece seria ponderação, ainda, o fatrola 124 companhias, algumas do porte da nacionais; se quiser evitar que, em nome da
Petrobrás Distribuidora, líder no setor, com abertura da economia, uma das empresas sfm- to de boa parte dos projetos de pesquisa se37% no mercado. Em 19~ o grupo Petro.: OOlõâa competência e do arrojo dos nossos rem elaborados com previsão de financiamenbrás faturou duas vezes e meia o que vendeu técnicos seja dilacerada por interesses eStra- to por organismos internacionais. Ora, com
a Autolatina. Em 1989, quase 80% do que nhos ao nosso País.
a mudança proposta, haverá grandes dificul-
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ciades na obtenção de recursos, já que, na
análise de pedido de ajuda financeira, pesa
enormemente o aval de uma instituiÇão de
cccelência em pesquisa como a Fíricruz.
5. Por fim - mas não menos importante
- é a residência médica. Inteiramente remodelada para atender aos padrões de qualidade de ensino da Fiocruz e às necesidades
da rede assistencia~ inclusive em áreas não
ofertadas pelas universidades, ver-se-á inviabili7.ada frente aos intransponíveis obstáculos. levantados peta burocracia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma instituição de referência não se cria por decreto.
Sua construção é longa, requer tempo e muito inveStimento. A histófi3 dO Instituto Fernandes Figueira está ligada à Fumi~çlo Os_waldo Cruz, entidade e renome internacional na área de pesquisa e ensino em ciência
e tecnologia. Por que desmembrá·los, interferindo em sua autonomía e, conseqüentemente, comprometendo o resultado de seus seJViços?
A situação é deveras preocupante, sobretudo se levarmos em conta as dificuldades
por que passa a implantação do SUS.
Por isso, apelo ao Exmo. Sr. Ministro da
Saúde no sentido de adorar a tática esportis-ta: não moc.er no que está dando certo. O
Instituto Fernandes Figueira, apesar de todasas dificuldades inerentes à atual conjuntura de nosso País, mantém-se funcionando
com qualidade. A mesma qualidade que o
Ministério da Saóde vem perseguindo - e
descobrindo - que ela não é alcançável nem
por intenções nem por decretos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Louremberg Nunes Rocha.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senado~ na
dupla condição de parlamentar e de ex Secretário da Educação, tenho constantemente
manifestado minha preocupação com a situação alarmante e vex:atórla em que se enCoii"tra o ensino ptiblico, não apenas no meu Estado, Mato Grosso, mas em todo o Pafs. O
descaso com que o assunto tem sido tratado,
a falta de vontade política para reverter o
processo de deterioração, os parcos recursos
destinados ao setor, e a opção por outras
prioridades deixam antever a iminente falênp
cia do sistema educacional, a menos que se
opere uma completa mudança de mentalidades, especialmente no poder decisório.
Recebi recentemente oficio dos diretores
de escolas pl1blicas do Município matõ-gtossense de Nova Xavantina, relatando as condições do ensino naquela cidade e solicitando
o acompanhamento das ações governamentais relativas à educação. O documento, encaminhado também ao Sr. Presidente da Reptiblica, aos Ministéri08 da EduC'.ação, do Trabalho e da Justiça, e à Procuradoria-Geral da
Reptiblica, protesta contra o atraso no pagamento de professores e funcionários, e lamenta o abandono a que estão submetidas as es-
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colas póblicas. "A $ala de aula - enfatizam Araguaia, foram constatadas, há poucos me~
os signatários do ofício-- está levando o pro- ses, 2.975 evasões, registrando-se o desaparefC$Q.i a fugir do seu ideal primeiro, de edu- cimento de classes inteiras.
cador. Da sua dedicação desmedida não lhe
A inexistência de recursos para pagamen~
advêm sequer o autosustento e a garantia to dos profissionais é admitida pelo próprio
governador, que recentemente, diante da imde educação para os próprios filhos".
O atraso no pagamento de professores e possibilidade de atendê-los, manifestou-se favoravelmente a uma intenção de greve da ca~ncionários torna-se muito mais pernicioso
quando se sabe que os assalariados, quando tegoria. Os- reclamos dos diretores de esco·
recebem pontualmente, já sobrevivem com las ptiblk:as encontraram eco na Q.mara
dificuldades. O des~pero tem levado os pro- Municipal de Nova Xavantina, que por unafissionais do ensino a buscar novas formas nimidade aprovou Moção de Apoio à Clas~
de renda, nã0 para melhorar o seu bem-es- se Docinte -e aoS semaoreS. "Deixar de cumtar, mas_ para manter as mínimas condições prir rigHorosamente o pagamento deStes prode sobrevivência. Esta constatação é corrobo· fissionaiS- salientam os vereadores no docurada pelos educadPres mato-grossenses, que mento- E: contribuir com a deSestniiürii ri:K:Ivolto a citar: "Não estamos falando de luta ral e cultural de um povo, é desrespeitai" ·a
de classes. Já nos falta o essencial. O que condição social destes profissionais e a senos preocupa e-a-cruel indiferença com que mente de nossas futUras &erações,- que- são
vem sendo tratado o assunto educacional. as crianças".
Esta é a dolorosa realidade do ensino
especialmente e:m suas bases".
A baixa remuneração e a impontualida- no Mato Grosso. No en,t;into, é misterencon~
de no pagamento não são as únicas falhas trarmos alento nesse quadro de cores tão tris·
que comprometem a ação governamental tes. Cabe a nós, como a todo a sociedad~
no setor. A elas acrescem-se a falta de habi- exigir das autoriddes a aplicação rigorosa
litação de grande parte dos. professores, já dos recursos previstos nos arts. 212 e 213
que Os ·mais qualificados, buscando melhores da Coristituição,para fazermos do ensino graempregos e condições de trabalho, cedem lu- tuito, democrátíco e Qe gualidade, uma realí·
gar aos inabilitadosj a inexistência de mão- dade. Precisamos, também, agilizar a aprecia~
de-obra especializada, como psicólogos e as- ção da Lei de Diretrizes e Bases da Educasistentes sociais, ·a deficiência ou inSuficiên~ ção, para que o nosso sistema de ensino se<::ia do Programa de Merenda Escolar, que ja normalizado com parâmetros adequados
muitas vezes representa a base da alimenta- à nossa realidade e às nossas necessidades.
ção di_ária das crianças carentes, a falta de
Na condição de ex-Secretário da Educamaterial didático, especialmente odontológi- ção, vejo melhores. perspectivas para o meu
co .e oftalmológico.
estaâo; a partir do ano que vem, com a posRelacionamos, até agora, parte das falhas se do governador e vice~governador eleitos,
que comprometem o ensino público, especial- Júlio Campos e Osvaldo Sobrinho. Te_~hp,
mente no que respeita aos recursos humanos. aliás,absoluta convicção de que o ensino e
Há que se combater também as dificuldades o tratamento dispensado aos profiSSionais
ambientais e de espaço ftsico, notadamente da área vão melhorar consideravelmente não
a falta de conseiVação do patrimônio, a su- só pefas propostas do governador e VÍce efeiperlotação de salas- de aula, a ausência de tos, mas também por conhecer o admirável
bibliotecas e laboratórios, as instalações sani- trabalho desenvolvido por Osvaldo Sobrinho,
quando este era Delegado Regional do MEC,
tárias inadequadas.
Essas deficiências no_ çnsino, Sr. Presiden- e eu, Secretário de EdUcação.
Conhecedor dos compromissos políticos
te, não ocorrem apenas no meu ·estado. As
dentincias que nos chegam, formuladas pelos de Osvaldo SobrinliO,- e testemunha de sua
diretores de escolas. públicas de Nova Xavan- competência e de sua longa experiência na
área da_educação, tenho certeza de_que um
tina, renetem uma situação nacional, contras~ papel da maior importância lhe será tesetVatando, pateticamente, com a cruzada que ora do pelo futuro governador.
_ _
se levanta para erradicar definitivamente o
Os males do _n~ ~ist~ ~e ensirio, _con·
analfabetismo, no intuito de cumprir os distudo, são muitos e complexos. Derivam de
positivos da Constituição. Mas- perguntocauSas variadas,· com forte comp-onente estruse o G_ovenro empenha-se no cumprimento
tural, e têm raízes históricas. Agravados pedo que determina a Lei Maior, como é possível atrasar salários de professores e funcioná~ la crise econdmica, penalizam com maior ririos? Acaso não dispõe a Constituição que gor os segmentos mais pobres da sociedade
a distribuição dos recursos ptiblicos :se dará brasileira, contrariando os princfpios de uma
com prioridade para as necessidades do ensi- educação democrática e universal, e afrontan~
no obrigatório? Pode um País que paga mal do a própria dignidade das. pessoas. Por tu- quando paga - seus professores almejar a do issO, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
Legislativo, o Governo em todas as suas esfeeducação para todos?
Disse e repito que as deficiências no ensi- ras, e os. setores organizados da sociedade,
n_o pdblico ocorrem a nível nacional. Em al- não devem se furtar à luta por uma educaguns estados, porêm, e entre eles o Mato ção- melhor. Nessa luta, precisamos zelar peGrosso, a situação beira a calamidade. Para la destinação dos recursos em conformidade
se ter uma idéia, em seis mil matrículas efe- com a Constituição. Precisamos, também, va- tuadas ano passado, e.m municípios do médio lorizar a figura do educador, com remunera-
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ção decente e condições adequadas doe trabalho. Ao mesmo tempo, não podemos prescindir de um modelo participativo e democrático, que faça do sistema educacional a alavanca psra a promoção humana e para o progreso brasileiro;
Ao fazer um apelo l'ts autoridades fe$ponsáveis paraque dêem rápida solução aos problemas imediatos dos educadores de Mato
Grosso e de todo o Pafs, quero reforçar minha convicção de que, com uma mudança radical de mentalidades, com inabalável vontade polftica, e com a indispensável participação da comunidade, o sistema educacional
acabará por superar esses impassses. reforçando sua importância basilar na construção
de um Pais sadio, soberano e rico. (Muito bem!)

dos estados e principalmente dos munidpios.
O SUS, portanto, promoverá uma integração
das instituições federais, estaduais e municipais de sa(lde, com a conseqüente descentralização da rede de assistência e de ececução.
Enquanto pelo SUDS, que antecedeu o SUS,
repassavam-se verbas para os estados, que
ãs remetiam-para os mlinicfpios, pelo SUS a
União o faz diretamente a esses, os municípios. Resulta óbvio, por conseqüência, que
o SUS defende prioritariamente a- municipalização da saúde, tese há anos sustentada pelossetores mais progressistas da área da saúde.
Os vetos presidenciais, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, inviabilizam os princípios fundamenta_is que a Constituição adotou e, o
SUS cristaJiz_ou n_a.__sua regulamentação, quais
sejam, a descentralização administrativa e fi~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- na_nceira, bem como a garantia do controle
sa) - Concedo a palavra ao nobre Senador social do sistema. Collor de Mello, com seus
Nelson Wedekin.
vetos, abortou os avanços conquistados por
O SR. NEUiON WEDEKIN (PDT - essa le~ dC$caracteri_~ndo a s~ própria esSC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre- sência, de vez que a municipalização por ela
sidente, Sr.s. Senadores, os recentes vetos prevista tomou-se inaeqüível através dos reapostos pelo Presidente Collor à lei orgâni- feridos vetos a dispositivos que previam reca que regulamenta o Sistema Único de Sa- passes diretos de recursos aos municípios.
t1de ensejam-nos a oportunidade de tecer al- O estigma- autoritário, centralizador_>! retró·
gumas considerações pertinentes a esta maté- grado do atual Presidente da República faz
ria, Uio importante em sua esstncia, porque permanecer intocadas todas as característidiretamente ligada ao tema saúde.
cas deploráveis do atual sistema de saúde,
Setor dos mais afetados negativamente- tal como a ausência de participação popular
pela política econOmica dessas duas últimas e a dependência dos municípios em relação
décadas, a saúde, no Brasil, evidencia cristali- aos estados e destes do Governo Federa~
na inadequação entre a necessidade assisten-_ tendo Sido retirada pelo veto, insistimos, tocial da população e a estrutura pública de da a autonomia financeira dos municípios.
prestação de serviços. É vexatória a nossa si- aos quais foi cortada, pela caneta de Coltor
tuaç;lo no que diz respeito aos modelos, até de Mello, a transferência de 45% das verbas
o presente adotados, de organização da Saú- destinadas à s.a(lde pievistas na lei regulamende Pública, que têm gerado unânime descré- tadora.
dito, rept1dio e descrença por parte da popuSem autonomia de verba, Srs. SenadOres,
lação.
os municípos continuarão à merc~ dos estaOra, Srs. senadores, atento a esta circ-UnS- dos. E- responsáveis pela exe_cução do atenditancia que configura verdadeira desordem mento, os municípios não poderão desempesocial em relação :à saúde, o Congresso Na- nhar seu papel de agentes da Saúde Püblica.
clona~ dando efetiVIdade ao disposto na noua- ·mesma formã; os vetos presidenciais gava COnstituição de 88, aprovoU, em -agostO rantiram a manutenção dos critérios político
próximo passado, a Lei Orgânica da Saúde, /eleitorais que sempre sustentanJ:m os repasque logo no mês subseqüente foi inteiramen- ses de verbas de secretarias estaduais de sate fulminada por 15 vetos, alguns totais, ou- Cide para os municípios. E há ainda que se
tros parciais, de autoria do Palácio do Pla- referir a-o veto ao plano de cargos, carreiras
nalto. A possibilidade que tlnhamos, todos e salários, que inviabiliza não só o projeto
os brasileiros, de concretizar o preceito cons- de proftssionalizaçáo do pessoal do setor de
titucional de que "Saúde é direito de todos Saúde no serviço público, bem como a valorie dever do F..stado" (arL 196, CF.) residia zação dos recursos humanos.
extamente na instituição do SUS, que a PreA manutenção do statua quo, em relação
sidência da Repóblica aCaba de mutilar e efi- à saóde, que os brasileiros não queremos,
dir, impedindo, ipso facto, a sua exeqüibilida- mas que a desastrada vocação antideQJ.ocrátide. Retrocedemos, com o veto presidencial, ca do inexperiente e afoito Presidente da
à mera formalização do texto constitucional, Rep6blica quer preservar, remete-nos a uma
isto é; a norma-prevista na Constituiç§o- uma conclusão realmente alarmante, no que diz
vez mais não se cumprirá na prática e pennii- respeiHto la infecção hospitalar, que vitima,
necerá letra morta. A lei orgânica que insti- no Brasil, 580 mil pacientes por ano. Cerca
tuiu o SUS propõe e estabelece, na sua es- de 75% dos hospitais brasileiros não dispõem '
se:ncia, a descentralização ·da União, para de recursos para controlar esse mal. E a sua
os estados e os municípi~ de todo o servi- gravidade é _tão grande que ela, a infeiCção
ço de atendimento, e deixa para o Ministério hospitalar, está catalogada como a segunda
da Saúde somente a definição de diretrizes maior causa da mortalidade no Brasil (a prie prioridades, vale dizer, este órgão definirá -merra, como sabemos, são as. doenças cardioa política nacional de saúde e as normas téc- vasculares). Podemos inclusive asseverar que
nicas; a gestão do sistema ficará por co-nta ela é responsável por aprox:imadamente 70
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mil mortes anuais, o que significa mais ou
menos 12% das 580 mil vítimas que contra·
em: infecção hospitalar a cada ano. Esses números foram conclusão do II Congresso Brasileiro. sobre Controle de Infecções Hospitalares, realizado no ano _passado em Belo Horizonte. Se o Governo implantasse um sério .
programa de controle da infecção hospitalar
em nosso pais, 35% a 50%- do_s casOs poderia"in ser evitados, como acontece nos EUA
O limite tolerável de infecções suport-a índices de 3% a 5%, mas, no Rio de Janeiro,
por exemplo, essa taxa começa já nos 10%,
com incontida_ tet:tdência para se elevar. _ _
- Os êeclirsoS- para a saúde são escassos,
todos o sabemos, e mal direcionadOs, aqui
n~ pars, com evidentes d.CsperdfdoS.
CorrespODdem exatamente, entre nós, a um
gasto p6blico de 2,74% do PIB, segundo documento editado pelo próprio Ministério da
Saúde!, qUe prometeu aumentar tal gasto para 10% do PIB, embora não tenha esclarecido como pretende atingir esse objetivo.Há
de se observar ainda, relativamente a esse
percentua~ que apenas parte dos 2,74% ~o
PIB é dirigida realmente às ações ·conside~
das básicas, constatando-se evidente prioriz3.çã.O dC iiWi!stimentos eim hospitais de grande porte e em equipamentos sofisticados.
Em confronto com outroS países, a performance do Brasi~ nesse setor, é desprezíveL
A média dos pafses desenvolvidos e de alguns nossos vizinhos da América Latina é
de 8% contra os no~ escassos 2,7% e, segundo dados do Banco Mundial, a nossa destinã.ção orçamentária para a saüde nos coloca atrás até de alguns países africanos e asiáticos. A solução para o Brasil, no campo específico da saüde que ora estamos tratando,
recomenda a incrementar a qualidade e a
eficácia da aplicação dos 2,5% do PIB que
se destinam ao atendimento público da saúde.
O emprego racional do percentual do PIB
relativo à saüde, Srs. Senadores, permitir-nosia. por ocemplo, uma economía de 8 a 12 bilhões ao ano, se efetiy_amente fosse cumprido um programa de controle da infeoção hospitalar. Em verdade, o custo do tratamento
do paciente infectado é 3 vezeS. superior ao
valor gasto com o paciente comum. Em 75%
dos nossos hospitais, repetimos,não se adota nenhuma medida tendo.em vista o controle epidemiológico. Calcula-se que seria necessário -inVestimento anual em torno de US$
15 milhões para esse controle. E, em contrapartida, essa soma importaria redução de pelo menos :20 vezes do que é atualmente gasto com pacientes infectados, proporcionando um retomo estimado entre Cr$ 7 a 11 bilhões anuais. Mas, com o SUS mutilado, atrofiado, atropelado pela insensatez palaciana
-é de se perguntar- como sairemos "desta
situação de verdadeira tragédia sanitária 11?
- como oportunamente questiona o eminente sanitarista Sérgio Arouca, que presidiu
até há pouco a Fundação Osvaldo Cruz.

em

Sr. Presidente e Srs. Senadores, só uma
política voltada para os municípios, em prol
da população de baixa renda, pode vir a re-
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verter o caos hospitalar presente. Procede
lembrar, arrematando estas considerações,
ainda na esteira do ensinamento do insigne
Dr. Sêrgio Arouca, que o Brasil compromissou--se junto ~ Organização Mundial de Saóde, durante o governo Médici, a ofere<::er "Sa-

úde para todos11, no ano 2000. Todavia, previne o proficente sanitarista, "corremos o risco de chegar lá oferecendo epidemia para
todos".

Era o que tinha a dizer, Sr.
(Muito bem!)

P~dente.

Durante o discurso do Sr. NeJson Wedekín, o Sr. Pompeu de
Sousa, 30 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Odacir Soares.
O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO.

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a crise brasileira realça e põe em relevo tema que corresponde a
antigo anseio das classes produtoras deste
País: o fortalecimento institucional do Ministério da Agricultura. Nossa tão decantada
vocação agrícola, confirmada por natureza
exuberante e pródiga, acaba tendo como adversária, no curso de nossa História, justamente quem por ela tem o dever profissional de zelar nossos administradores pó.blicos.
Não há como fugir a esta evidência: só
realizaremos plenamente nossa vocação agt1cola de celeiro da humanidade quando a instituição incumbida de gerir o setor ? no caoo~ o Ministério da Agricultura -tiver dimensão e meios compatíveis com a magnitude
de sua missão.
Faço essas ponderações porque julgo que
o atual Governo C$tá imbuído de ânimo modernizador e sinceramente disposto a romper círculos viciosOs, que- nos aprisionam
em erros do passado. O Presidente Collor
tem dado demonstrações de firme crença na
necessidade de fortalecimento da agricultura. Prova disso é ter escolhido para comandar osetor um jovem e bem-sucedido produtor, o Ministro Antônio Cabrera.
Tal circunstância, entretanto, não invalida uma constatação: a agricultura ainda está longe de ctispor dos mecanismos institucionais necessários para que cumpra o papel
que lhe é destinado., no desenvolvimento nacional. Faço essa ressalva. antes de entrar
no tema central deste discurso, que é a defesa de uma nova política econômica para a
borracha.
O GoVerno acaba de constituir grupo de
trabalho incumbido de traçar diretrizes para uma nova política da borracha. E. para
espanto geraL deixou de fora desse grupo
de trabalho justamente o Ministério da AgriCÚitura. A portaria intenninisterial que criou
o grupo de trabalho nele incluiu apenas representantes do Ministério da Economia e
das Secretarias do Meio Ambiente e de As-
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suntos Estratégicos da Presidência da Repó.- res. Os cinco estados com maior área de planblica.
tio são, pela ordem, Mato Grosso, Rondônia,
Ora, o que isso significa?
São Paulo, Bahia e Pará, que somam 71%
Significa a exclusão do setor produtivo (sentean e um por cento) da área brasileira
desse processo. O grupo de trabalho, ao defi- de hevca.
O cultivo da seringa se estabeleceu em
nir a nova política para a borracha, o fará
tendo em vista o desenvolvimento do setor duas regiões distintas. Uma oferece sérios
produtivo e sua compatibilização com o uso problemas fitopatológicos., até o momento
racional dos recursos naturais renováveis. É sem respaldo de conhecimento científico papois, inconcebível que o faça sem a presen- ra confrontar o 11mal das folbas", causado peça da Pasta que traça as políticas que sinali- lo fungo Microcyclos ullei, com maior umizam o setor agrtcola produtivo - isto ê, o dade relativa e sem -perspectivas de alta proMinistério da Agricultura e Reforma Agrária dutividade. É o caso dos Estados do Acre,
O que se busca, afinal, é um caminho Rondônia, Pará, Amazonas e Bahia.
- que .ãtenda aos aspectOs económicos, sociais
A outra região, não sujeita a :severos atae ecológicos, subjacentes ao processo produ- ques do fungo, configura a área de "escape"
tivo da borracha natural, sem perder de vis- -e abrange os Estados de Mato Grosso, São
ta a atual política industrial do Governo, que Paulo, Espírito Santo e Maranhão. Para meobjetiva a liberdade de mercado e a competi- lhor ilustrar este pronunciamento, faço anetividade, claramente necessárias à indústria xar tabelas do lbama que traiam da área plantada com seringueira no Brasil, bem como
brasileira.
É preciso. por exemplo, evitar que, em mostram quadro de produção e consumo da
nome da modernidade industrial e da inser- borracha e sua comercialização por região.
ção da ecOnomia brasileí&d no mercado inter- São dados importantes para quem queira se
nacional, se sacrifique o setor produtivo da aprofundar no estudo da matéria, emtx;.ra
borracha, que tem caráter dualístico, englo- enfadonhos para citações em-plenário.
Há, entretanto, uma citação que julgo funbando !i.imultaneamente Os seringais e:<trativistas da Amazônia e os seringais de cultivo damental. RefirO-me aos nó.merõs de produção e consumo da borracha no Brasil. Entre
racional.
O setor e:<trativista predomina nos Esta- 1979 e 1989, a produção passou 'de 24 mil e
dos do Acre, Rondônia, Amazonas e Pará. 959 toneladas paa 30 mil e 657 toneladas,
Já a produção de seringal de cultivo tem enquanto o consumo evoluiu de 75 mil e 942_
maior ecpress!o nos Estados de Mato Gros- toneladas para 124 mil e 038 toneladas. Ou
so, Bahia, São Paulo e Espírito Santo, em seja, aumentamos nossa dependência- exterque pesem as áreas de seringais de cultivo na do produto. Até 1985, atendíamos 41%
implantadas atrãvés dos Programas de Incen- (quarenta e um por cento) do consumo intertivo à Produ~~ de Borracha Natural (PRO- no. Hoje, a produção é inferior a 30% (trinBOR). nos EStados da AmazOiüa.
ta por' Cento) de nossas necessidades. IroniA borracha natural é um produto estraté- camente, somos hoje importadores de borragico, essencial ao desenvolvimento da civiliza- cha do continente asiático, pârâ onde exporção. Por essa razão, sua produção não Pode tamos essa cultura. Nossas importações já
ser primazia de poucos países, sob pena de beiram- as 100 Iilil toneladas anuais.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, é precriar-se perigoso cartel. O berço da heveicultura é a Amazônia, que perdeu a liderança ciso que se enfatize que a ptoduçio extratimundial desde que a Inglaterra levou semen- va originária dos seringais nativos da Amazôtes da seringueira para a Malásia e transfor- nia vem caindo substancialmente. Chegou a
mou aquele pam em maior produtor mundial atingir algo em torno de- 35 mil toneladas
de borracha natural. Hoje, Malásia, Indoné- em 1985 e hoje ccibe patamares entre 18,
sia e Tailândia são responsáveis, em conjun- 16 e 14 mil toneladas - ou seja, metade, no
espaço de meia década.
to, por três quartos da produção mundial
de borracha, que, em 1989, foi da ordem de
Em 1979, a Produção oriunda dos serincinco milhões de toneladas.
gais nativos era de 89% em relação ao total
No B~il, além dos ~tingais extrativistas geral d_e borracha natural produzida no Pajá mencionados, tentou o Governo., através
~. Hoje, representa pouco mais de 50% e
do Pro_bor, ampliar a área de plantio. Esse
se encaminha para o desaparecimento, não
processo começou em 1974 com a meta de
obstante os projetes que estão sendo proposimplantar, até 1980, 18 mil hectares. O Protos pelos seringueiros autônomos do Acre e
bar II foi mais ambicioso: almeja, entre 1982 Rondônia, com o apoio do Incra, do Institue 1989, nada menos que 120 mil hectares. E
to de Estudos AmazOnicos _e diversos sindicao Probor III mais que duplicou essa meta:
tos, notadamente após a morte de Chico
almeja, entre 1982 e 1996, plantar 250 mil
Mendes e dos assentamentos extrativistas,
hectares. O total disso tudo significa uma
elaborados com a aproVação d6 BarlCO Munárea de_ 388 mil hectares adicionais antes doH
dial, denominados PMACI - ProjetO de Profim do século.
teção ao Meio Ambiente e das Comunidades
Indígenas. O objetivo do PMAO é nitidamenAté abril dete ano, de acordo com inforte preservacionista. Sua filosofia está ex:presmação da Gerência de Heveicultura/Divisão
sa no documento que o . êriou. Diz ele:
de _Silvicultura do lbama, a área plantada
/
com seringueiras, no Brasil, incluindo os plan"(... )o projeto deverá consistir na
tios do Probor, alcança :415 mil e 810 hectaecploração de forma racional e econô-
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mica dos recursos naturais disponíveis
das florestas, sem niodificar os sistew
mas ecológicos da região, proporcio~
nando às populações delas dependentes bases económicas auto-sustentá~
veis, de modo a ordená·las e integrálas ao processo pro-dutivo nacional".
Com base nos _dados do lbama, sobre a
superfície plantada com seringais de cultivo,
na Amazônia e fora dela, faz-se uma projeção de produção de borracha natural, entre
1995 e 200Q.,. entre 6S rm1 toneladas e 136
mil toneladas de borra:cha seca. Admitindose a mesma taxa de crescimento de COJ;lSUmo de hoje, ainda que sejam alcançadas as_
predições do lbama quanto :à produção, não
se alcançará a auto-suficíênda, se mantiver
a atual capacidade instalada dos seringais
de cultivo.
Vejamos, agora, o panorama internacional
Até 1995, espera-se um equilíbrio entre
a produção e o cõnsumo mundial _de borracha. Todavia, a partir desse período, se não
houver implantação de novas áreas e se não
se renovarem áreas em processo de decadênw
cia, as relações estruturais de oferta/demanda indicam que a tendência dos preços é.atingir patamares elevados. Desnecessário dizer~
o que isso representará para países dependentes de exportações, como o BrasiL
A Malásia, sozinha, detém 28% da produ~
ção mundial, com 1,4 milhão de toneladas
em 1989. E, para agravar ainda mais esse
quadro, tem adotado tendência de industrialização, preferindo e< portar produtos roanu.faturados, ao invés de matérias-primas.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-nos suicida insistir em uma política de dependência do mercado externo da
borracha. Mais ainda se levarmos em conta
a dimensão continental do Brasil, sua diversidade ecológica e o potencial heveícola que
apresenta -e que notoriamente não foi ainda ativado com a competência e a seriedade
necessárias.
CUriosamente, informações científicas
onundas da Embrapa e do próprio Ibama sugerem que o Brasíl não poderá desperdiçar
as oportunidades do setor produtivo da horracha. Dão conta, essas informações, das van~
tagens oferecidas pela heveicultura para o
reflorestamento da Mata Atlântica (da Bahia
ao Espírito Santo) e seus aspectos sóciO-econômicos, principalmente no que diz respeito à utilização de mão-de-obra que é de um
homem para cada três hectares plantados,
em comparação coiri a pecUária ae cOrte dã
região da Bahia e Espírito Santo, que empre-:.
ga um homem para cada duzentos hectares.
Além desses dados, fornecidos pela Asso. ·-dação dos Seringalistas da Bahia, registrese o grande dinamismo do setor nos últimoS
dez anos, na região Planalto Paulista, que
já caminha para os quarentã. mil hectareS
de plantio.
-Na Amazônia, até que novos conhecimentos sejam adquiridos pelos pesquisadores da
Embrapa, os assentamentos extrativistas parecem o mais adequado procedimento.

São ainda muito drscutidos e questionados, sob o argumento de que, embora apresentem uma alta sustentabilidade agronómica e ec-ológica, exibem babr:a sustentabilidade econOnlica. e -sOCiaL De qualquer forma,
as reservas extrativistas podem apresentar importância no sentido de retardar a expansão
da fronteira agrícola e redimir alguns problemas de Injustiça social decorrentes -de expulsões -de" sen:n:gueiros de suas áreas, tangidos
pela pecuarização da Amazónia.
Para as próximas gerações, a tendência
inevitável será o desaparecimento gradativo,
uma vez que a sustentabilidade está sendo
obtida de maneira exógena via subsídio de
preços regionais, quando comparados aos
preços internacionais.
A respeito das reservas extrativistas, o
pesquisador Alfredo Kingo Oyama Hommai,
daEmbrapa, de Belém, faz a seguinte análise:

nezerribro âe 1990

Um goveriio progressista leva-tá "à aaõçãó
de políticas que procurem elimiriar subsídios
que protejam o l:neío ambiente. Esse quadro
torna ainda mais complexo o quadro da produção da borracha natural e está a exigir profunda revisão da atual política económica
da borracha.
Não se pode perder de vista a realidade
económica da heveicultura brasHeira e o profundo alcance social que representam os seringais nativOs.. Segundo dados do lbama,
50 mil famílias respondem por cerca de 60%
da produção nacional e cerca de 13% do
atual consumo. Apesar de suas extremas limitações e da qualidade de vida d6 seringueiro, o seringal nativo da Amazônia é uma forma auto-sustentada de manutenção da floresta, sem devastações ou modificações no ambiente.
É um sistema tecnicamente víável_e podeA idéia das reseiVas extrativistas
rá até desenvolver aumento da produção e
. foi !eceOida pet:a c-omunidade internaprodutividade, além de melhoria do produCional -ecologistas, artisra-s, políticos,
to, muito embora pesquisadores prevejam, a
goveriios-·estrangeiros, instituições inmédio prazo, falta de sustentabilidade econóternacióilãis, soCiedade civil, entre oumica.
tros - como ·solução ma:gistrat para
Já os seringaiS de cUltivo, com 215 mil
evitar o ·ctesmatamento da Amazônia.
hec!ares plantados, representam investimenA morte de Chico mendes foi o preto da ordem de 750_milhóe:S de dólares, aprotexto que favoreceu o desenvolvimenximadamente. Empregam diretamente 110
to dessas idéiasa pela mêdia naciOnal
mil pessoas e produzem em torno de 136 mil
e internacional, Completamente descow
toneladas de borracha por ano.
nhecedoras do problema."
De _qualquer forma, tanto o seringal de
cultivo quanto o e<trativista necessitam, paE ainda:
ra serem competitivos, de- alguma proteção
"0 vazio insti:Cucicinal que caractequanto a preços, assim como urgente desenrizou o Governo Samey e :o descaso
volvimento tecnológico- em relação à formacom a questão ecológica favoreceram
ção de seringais e quanto a métodos de santambém a expansão dessas idéias. O
gria e exploração. Necessitam também de popr6prio-sarney foi considerado pelos
líticas de investimentos póblicos e privados,
movimentos ecológicos cOmo «muito
compatíveis com o longo período de matura11
"sensfvel a pressões internacionaís.
ção da atividade.
Vejam-se, por exemplo, os atas que
-Nesse sentido, o setOr' está defasado.
criaram regulamentaram as reservas
Toda a poHtica da borracha, natural e sinw
extrativ1Stás, no óltimo dia de seu mantêtica, é regid"a pela Lei n° 5.227,- de 1967.
da-to. 11
Seus mecanismos, quase três décadas depois,
Prossegue a análise:
mqá não são-apliCáveis Otf foram desvirtuados. As transformações ocorridas no setor
"A crição de reservas extrativistas
reclamam adequação nos mecanismOs de podeverá ser a tónica dominante dos pró~
lítica e na forma de intervenção do Estado.
xii:noS goVernoS, por sua simplicidade.
Uma nova política económica para a borElas envolvem reduzidos gastos, em
racha d~e e~tar embasada em alguns fundacomparação com os programas de comentos:
lonização .. E o público interessado já
-ry á polftica comercial e induStrial recense encontra presente, prestando.-se
tenleilte definida e medidas já aprovadas sow
muito bem ~s finalidades de desempebre a matéria;
nho administrativo, além de servir pa2) a lei agrícola ~ln tramitação no _Cong~
ra acalmar as pressões da comunidaw
so Nacional:
de interna-cional. O recente protoco3) a política do meio ambiente;
lo entre o Ibama, o Instituto de Estuw
Não parece justificável, na perspectiva
dos Amazónicos e o Conselho Nacioatual, manter legislação abrangente- sobre a
nal de Seringueiros, que pretende imborracha natural e a borracha sintética, de
plantar, nos próximos quatro anos,
ori~ns nacional _e esfr3r1geira,- COmo o faz
uma área superior a 25 milhões de
hectares de reservas extrativistas na ·· a Leí no 5.227,- ilo seu- ariig"O 4°. O que o bom
senso sugere -é a fõrmul<içáo de política espeAmazônia, constitui uma indicação
cífica para a produçãO 'apenas da borracha
nesSe Sentído. 11
natural, deixando-se que as questões relatiSr. Presidente, Srs.- senadores, o futuro vas à polftica da borracha sintética sejam trado ectrativismo vegetai está a_ depender nititadas no contexto das políticas de caráter indamente da tendência política do Governo.
dustrial;

e
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A política económica da b_orracha conta
com dóis mecanismos básicos de proteção
do produto nacional:
1) o contingenciamento; e
2) a qualização.
O cOrifingenciamcnto é, sem dúvida, ins-

trumento essencial d,e proteção e controle
do mercado. Caso não se modifiquem profundamente _os objetivos da política econômica,
ocontingenciamento deverá permanecer, ainda que com algumas alterações em seu funcionamento. Já a equalização dos preços, instrume_nto _coadjuvante, que facilita a ação
do contingenciamento, é questionado por al-

guns.
O contingenciamcnto cm forma simples
significa -o controle, em períodos do ano fiscaVde produção, das importações, ajustandoas à produção da borracha natural, extrativista ou de plantio. Até há algum tempo, por
razOes políticas, havia certa preponderância,
do setor extrativista da Amazónia, em relação aos ditames da legislação específica.
Não se podem ignorar a organização e o
poder das indústrias nacionaisO e, sobretudo, estrangeiras, como força de pressão, no
Congresso e nos diversos setOres da economia brasileira.
Pelo art. 21 da Lei n° 5.227, ficou instituída a Taxa de Organização e Regulamentação
do Mercado de BoiTacfia;-"de ria-tu-reza específica e incidenteSObre as borrachas e látices vegetais e químicas nacionais e eStrangei.:
ras". A taxa decorre da aplicação do principio de equalização e é um mecanismo de proteção da atividade de produção da mat~ría
prima, mas tem efeito diverso" em relação :à
indústria de artefatos (pneumáticos, sobretu-

do).
A desproteção :à indústria é proporcional
:à incidência da borracha natural, no custo
final do artefato. E pode ser efetiva ou não,
dependendo do nível geral das tarifas de importação lia borracha natural.
No período anterior, de modelo fechado,
em que funcionava a economia nacional, não
existiam dificuldades na aplicação
dessa taxa. Mas, com as recentes orientaÇÕe$ de política econômica, de abertura e redução de tarifas, a aplicação da Taxa de Organização ao nível de equalização tornou-se
impraticável, no critériO dos técnicos governamentais.
Registre-se iqualmente que as finalidades
da política vigente, em matéria de aplicação
dos recursos da Taxa de_ Organizaçã-o, nem
sempre foram atendidas. O _F_undo Especial,
previsto no artigo 40, da Lei n° 5.227, nunca foi constitufdo.
Os críticos da Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado de Borracha afirmam que a economia gumífera extrativísta
da Amazônia só existiria em função dela,
que aumenta os preços das borrachas importadas da Malásia em até 200%,- gerando aproximadamente 2,5 milhões de dólares ao mês,
deixando grandes questionamentos na aplicação dos recursos destinados ~os Probors.

Da cole ta de informações junto a produtores (especialmente da Associação dos Seringalistas da_ Bahia) e extrativistas, constatase que é grande a preocupação diante de eventuais modificações na atual política económica da borracha. Acha mesmo a Associação
dos Seringalistas,__ que congrega produtores
que foram responsáveis por 25% da produção -nacional em 1989, que "a heveicultura
do País, pelo menos na fase a tua!, não suporta a retirada do diferencial entre os preços
mtl!mo e externo da borracha natural".
Diz amda -o documento da Associação
dos Senngalistas:

-"6 eSforço elnpreendido nos dois
últlmos anos na administração do& seringais, visando principalmente :à racionalização do uso da mão-<le-obra, tem
sido abosorvido pela elevação dos custos socíats. O aumento da produtividade dos seringais não se fará de imediato, .mas advirá da entrada progressiva
em produção de novas -áreas, conl clones mais prodUtivoS:. Uma mudança
na política dos preços no mercado interno inviabilizará a exploração de empreendimentos que constituem hoje
uma das opções dignas de trabalho
p.o .meio rural."
Para a ~sociação dos Seringalístas, soment<;": quando atingirmos patamenares de
produtividade de 1 mil e 200 quilos;hectare
/an-o poder-se~á admitir a equalização dos
preços entre os mercados interno e externo.
Isso, no caso dos seringais de cultivo. No caso dos seringais extrativistas da Amazônia
(Acre, Rondônia. Amazonas. Pará e Mato
Grosso), ao contrário, a supressão da equalização signíficaria a completa destruição, levando ao desemprego cínqüenta mil famílias
(cerca de trezentos mil pessoas), que hoje
se dedicam_ na__AmazOnía a essa atividade_.
Faço, portanto, Sr. Presidente, Srs. senadores, um apelo para que o Governo reveja
a constituição do Grupo de Trabalho Interministerial, incluindo neles técnicos da Erubrapa e do MiDistériÕ da Agricultura, de modo a tornar mais abrangente o universo temátíCOaser- estu:ãado.
Numa segunda etapa, esse grupo de trabaw
lho deve ser ainda mais ampliado, de modo
a incluir segmentos representativos do_setor
da borracha- entre os quais o Conselho Nacionaldos Seringueiros e o Instituto de Estu~
dos da Amaz;ônia, além de representantes
dos povos da floresta.
Todo cuidado é pouco na formulação da
política da borracha. Não ê demais lembrar
que iridústrias transnacionais de pneumáti- cos - Firestõne, Goodyear, Pirelli, Michellin
- são detentores de grandes plantações, com
referencial técnico e de produtividade no
mais alto gra~ no continente asi_ático.
·
A liberação pura e simples dos preços
poderá significar a desorganização da ainda
incipiente produção brasileira, em troca de
milhões de dólares destinados à aquisição
dç_ pt_:odutos lá Jora, gerando desemprego e

agravando a crise social Estamos conOantes
nos objetivos de modernização do Governo
brasileiro. As críticas e .ponderações que
aqui frzemos têm objetivo construtivo. Nos·
so interesse é o fortalecimento do sctor, especialmente de suas instituições de pesquisa
- como a Embrapa e o INPA - bem como
a·defesa de uma nova política de crêdito que
efetivamente ampare o produtor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTOAQUESEREFERE O SR. ODACIR SOARES EM
SEU DTSCURSO'

QUADRO!

Área plantada com seringueira no Brasil
-posição de abril- 1990 (inclui os plantios
do Probor nem sern e extra Probor).
Unidade Federada

Área Total
a

Acre

8.996

Amapá

291

Amazonas
15,039
Bahia
23.:WO
Espfrito Santo
10.954
Goiás
955
Maranhão
5.450
Mato Grosso
52.965
Mato Grosso do Sul
1.950
Minas Gerais
3.608
Pará
17.687
Paraná4.670
Pernai:nbuco
5.220
Rio de Janeiro478
Rondônia
39.967
Roraima
25
São Paulo
23.S:W
Tocantins
535
TOTAL
215.810
Fonte: Instituto Brasileiro- do Meío Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- Gerência de Heveicultura/Divisâo de SilvíCUitura.
QUADRO 2

Prodl;lçãO, consumo e importação de borracha natural no Brasil.

Ano
1979
1980
1981
1982

1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989

Produção Co:Õ.sumo
(Too.)
(Too.)

Importação

75.942
81.060
74.365
67.764

51.654
56.ZJ.6
44.464
.3&099
35.194

24.954

27.813
30.257
32.795
35.220
36.006
40.371
32.646

70.219

26.638

8&678
97.637
105.601
115.378

32.917

125.325

124:1)3&
3o:657
Fonte: Ibama} Diren/ Decoro..

autorizada

59.233
6U224

82.542
85.848
94.716
8&747
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QUADR0.3

Produção de borracha natural comercializada por região.

Seringal

Participação de Cultivo

Participaçãg

Total Geral

relativa

Nativo

Ano

Região AmazOnica (a)
1979
22.230
24.115
1900
1981
26.987
1982
27.849
30:000
1983
1984
30.304
34.540
19'85
1986
23.518
1987
14.413
1988
18.096
16.901
1989
Fonte: Ibama/Díren/Decon.

Região AmazOnica ~1)

1.238
3.603
4.524
2.144

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL
--SE. PrOnuncrã o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a solenidade de
formatura dos médicos da 1()8 tunna do Curso de Especialização em Oftalmologia realizada em Belo Horizonte, no Instituto Hilton
Rocha, no dia 7 de dezembro passado, transcorreu com brilhantismo e significativa repercussão social.
São os seguintes os médicos integrantes
dessa turma: Altair Rosa Almeida, Durval
Selva Valença Filho, Humberto Mariano Rodrigues da Cunha, Laura Emilia Nascentes
Coelho, Márcio Zisman, Marta Halfeld Ferrari Alves, Miguel Laudelino Fernandes, Sérgio Gomes da Silveira.
Sumamente honrado, na qualidade de paraninfo da turma, pelo convite que recebi,
notadamente de uma turma que certamente
muito contribuirá para ampliar e consolidar
o crescente prestfgio de uma instituição cujo fundador, o eminente Professor Hilton
Rocha, já logrou conquistar repercussão internacional, como uma das maiores expressões culturais e científicas do continente, solicito que sejam incorporados ao texto deste pronunciamento o discurso do Patrono,
Dr. Ricardo Rocha, o do orador da turma,
Dr. Humberto Mariano Rodrigues da Cunha
e o que proferi, como paraninfo da turma.
Eram estas as considerações que desejava fazer nesta oporturiidade. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SEREFERE O SR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:

Discurso do orador da turma ~
Dr. Humberto Mariano Rodrigues
da Cunha.

SETE DE DEZEMBRO DE 1990!
Esta é uma data única, por demais importante, marco histórico na vida de oito jovens

Região não

Amazônica
2729
3.698
3.360
4.946
5.160
5.702
-5.831
7.890
8.622
10.Z97
11.612

~

Total

(C)

QU
2729
3.698
3.360
4.946
5.160
5.702
5.831
9.128
12225
14.821
13.756

riiédicos. Oito personalidades distintas que
Ol:'iundas de di'{ersos pontos geográficos des~
ta Nação um dia vislumbraram a possibilidade de serem Oftalmologistas.
Após um longo período, se prepararam
e lutaram intensamente para chegar a esta
situação profissional tão desejada que significasse a redação, a conquista mais importante e a garantia de um futuro melhor para
eles e suas futuras famílias.
E foi desta maneira que nos finais de
1988 após um. árduo e tenso cohcurso é formada, em um dos maiores centros de oftalmologia da atualidade uma turma de pós-graduação para o bíênio 1989 e 90. O sonho destes
jovens, inebriados peta ânsia de vencer, tornava-se realidade.
De infcio, ainda estupefatos perante a nova situação, os membros deste grupo, culturalmente heterogéneos porém ideologicamente idêntiCos. tomavam consciência das responsabilidades e deveres inerentes a esta nobre,
bela e emergente profissão: a oftalmologia.
Eufóricos e_ emocionados comportavamse quase que como crianças apaixonadas por
uma vida que lhe mostrava uma nova face.
É assim amigos, com emoção e orgulho,
venho anunciar a graduação a 10a turma do
Curso de Especialização do Instituto Hilton
Rocha de Oftalmologia.
E em nOme desta turma, que me orgulho
em COUJpor, venho lhes falar esta noite.
Carf:ssimos fundadores deste instituto,
Prof. Hilton Rocha, Drs. Christiano Barsante, Paulo Gaivão e B.mvr Soares.
Ilmo. Sen. Lounva·l Hapllsta, paraninl·o
da turma.
Prezado Dr. Ricardo Rocha, nosso patro-

no.
Senhores chefes de departamento e membros do Staff médico
Autoridades presente
Queridos familiares e amigos convidados
Minhas senhoras, meus senhores
Boa- noite
Sejam bem-vindos a nossa casa.

2A.959
27.813
30.347
32.795
35.220
36.006 .
40.371
32.646
26.638
32917
30.657

a/c

b/c

%

%

89,07
86,70
88,90
84,92
85,35
84,16
85,56
7204
54,11
54,97
5513

10,93
13,30
11,10
15,08
14,65

15,84
14,44

27,96
45,89'

45,03 44,87

Hoje estamos vivendo uma nova era, mudou o planeta, mudaram os tempos, faltam
apenas 10 anos para o ?!' milênio.
Modernizou-se o padrão da vida. Homens e mulheres hoje pensam, planejam e
agem no futuro.
O stress agora é uma constante.
A competição tornou-se acirrada, vence
quem merecer, vence quem for o melhor.
A sorte perde cada vez mais o seu sentido dando lugar à competência e determinaR
ção individuais.
A realidade nos proporciona momentos
agradáveis, mas por outro lado, nos faz lutar
contra situações nem sempre desejáveis porêm indispensáveis a nossa experiência e aprimoramento.
Sobrevivemos às crises económicas e sociais, recessão, instabilidade política e até
mesmo a pos.-;ihilidade de uma terceira guerra mundiaL Todos estes problemas e a insi&tente determinação em vencê-los cada vez mais e
mais rápido movem os homens da atualidade.
Fazendo parte de todo este contexto a
medicina experimenta alterações de grande
magnitude.
Ao lado daquela medicina de antigas origens preocupada em salvar comunidades de
enfermidades que as dizimavam, surge uma
nova preocupação: o respeito não só pe~a
manutenção da vida, mas também pela quali__
dade desta vida humana.
Assim sendo criou-se um conceitO imperativo ~e prevenção às doeHnças e informação
aos povos como também incentivo à ciência
e vontade política.
Metas fundamentais para cura dos males
que afligem a afetam os homens.
A oftalmologia, por sua vez, não poderia
jamais ficar alheia a este proc-esso evolutivo.
E justamente a( que surgem, nas cidades
mais importames, centros especializados em
oftalmologia dedicados em resguardar ou recuperar o-que temos de mais belo em nossos
sentidos.
Visão, peça fundamental para que de
uma maneira mais hannônica e composta
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possamos analisar e apreciar o mundo e as
pessoas que nos cercam.
Pesquisa, conhecimento e participaÇão
em grupo aliados à sofisticação tecnológica
caminham juntos na eterna busca deste ideal.
Desta fonna é justamente aqui em Belo
Horizonte, no coração das Minas Gerais,
mais precisamente no sopé da Serra do Curw
ral, que este brilhante homem, o Pro~. Hilton
Rocha, associado a três também bnlhantes
e fiéis companheiros, CriStiano Barsánte,
Emyr Soares e Paulo Gaivão _c~~ram_ a mais
perfeita obra oftalmologia do País, o Institu~
to de Olhos, nome que instantaneamente passou a Instituto Hilton Rocha, homenagem
ma1s do que justa a quem tudo fez pela oftalmologia brasileira e muõdial.
Este império oftalmologico com 35 médi-

cos do _Staff (26 dos quais

oftalmo_l_ogistas~,

300 funcionários entre instituto e

ru,nda~o,

14 Fellows e 18 residente$ do 1"' e 2° anos
não limitou-se apenas às suas proporções faraOnicas, houve sobretudo a preocupação
de reunir os melhores protissionais de cada
área. a maiona com tese de doutoramento,
para que na clínica diária e na super especiahUtçào não ~ divorcaassem da pós-graduaçào. ou seJa.da residência médica.
E c Justamente da 1° tur~ deste curso
de residência que surge um discfpulo de sangue e de alma do nosso mestre.
Dr. Ricardo Rocha nosso grande especialista em estrabismo, ãrea cuja clientela ê co~
posta em sua maioria por crianças às guats
dedicou sua carrreira e com elas tem um relacionamento todo especial e a(etuoso.
Este nosso competente e jovem patrono
adotou e desenvolveu_ durante todos estes
anos o departamento de estrabismo deste
hospital e ao contrário do que inicialmente
pensaríamos nunca obteve facilidades ou_qu~l
quer tipo de privilégio por ser fiJho de Hilton, mas sim o oposto, exatamente por sê-lo.
Ao nosso amigo Dr. Ricardo Ra:ha nos-.
sas homenagens e sinceros agradecamentos ·
pela dedicação à pós-graduação e à instituição corno um todo.
E ao Senhor, nosso limo. Paraninfo, ou
deveríamos chamá-lo de limo colega Dr. Lourival Baptista, pois também é médico, gostadamos de dizer-lhe o quanto faz falta em
n0$80 meio, porém quando recetroced.emos
em sua vida püblica atestamos a excelência
e importância de seu trabalho tomando-o
pedra angular no cenário poUtico brasileiro.
Este baihano radicado em Sergipe, estado
que o acolheu, iniciou sua carreira política
como prefeito de São Cristovão, chegando
a Governador, passando por deputado federal duas vezes e atualmente cumpre seu terceiro mandato como Senador da Repíiblica.
Este homem mesmo tendo atuado de forma polivalente nos nossos maiores problemas sociais dedicou especial atenção à saüd.e e ao bem-estar de seu povo, lutando principalmente contra o fumo, tanto que hoje
ocupa o cargo de Presidente do Grupo Assessor do Combate ao Tabagismo do Ministé-

rio da b.ducaçao, sendo para o Brasil o que
José Feldman é para Minas Gerais.
Sr. Senador, é para nós uma honra tê-lo
como paraninfo e membro dos mais atuantes
do nosso COnselho _de Curadores, desde o
seu intcio.
Srs.. convidados, durante a elaboração
deste diScurso prometi a mim mesmo g ue seria brevet porém não poderia finalizá-lo sem
antes agradecer a algumas _pessoas que de
forma direta contribúíram para o bom aildamento das atividades d_o Instituto e Fundação Hilton Rocha, bCin cOmO da Residência
Médica.
Gostarfamos entJo de agradecer inicialmente a todos os funcionários, lembrando
de Marluce Freitas Costa que sempre gentil
e prestãtiva contnOui CQm a diffci_l tarefa de
secretariar os trabalhos da fundação.
~À Maria Cecília Vargas Campos pela
importante habilidade em gerenciar o Bloco Cirttrgico, equacionando de forma democrática e correta os horários de nossas cirurgias.

-

-A Antônio Marques Filho, companhei-

ro dos plantões sempre tornando-os mais agradávejs,
-A AntOnio da Silva Pinto que dono de
uma bÕndade cürema esteve :seinpre ao nosso !3do nos m-omentos nos quais de sua ajuda necessitamos.
=----Às nossas· simpátícas Vera Ltícia Salera e Dorotéia Eugênio Pinto pelo paciente
e meticuloso auxilio a nós prestado na biblio-

teca.
-À Silvana do Nascimento peta. constante preocupação na organização dos. at~dí
mentos do Projeto Urbi nas cidades do anterior,_ bem como com o conforto dos residentes.
--À- pedagoga Ângela Brini que com sua
equipe de psicólogos e assistentes sociais_realiza um grandioso e C$Sencial trabalho junto à reabirilaçáo de nossos cegos e pacientes
com visão subnonnal, tornando-os aptos a
viver e produzir em nossa sociedade.
- Ao Dr. Francisco Américo Manos de
Paiva que com um carátersem mácula e grande capacidade aglutinadora formou um grupo de gigantes, os amigos da Fundação Hilton Rocha, que contribui substancialmente
no suporte da nossa fundação.
-Ao Sr. Geraldo Dinis Rezende que com
entusiasmo e coragem trabalha religiosamente e com invejável disposição na administração da fundação. Sem ele certamente não
funcioriã.rfa:mõs.
--Ao nosso grupo de anestesistas que
mesmo nos momentos mais diffceis deram
provas mais do que suficientes de competência profissionaL segurança e amizade aos te·
sidentes.
-Agradecemos aqui de forma muito especial aos chefes de departamento e médicos
do -corpo cUnico, pessoas às quais devemos
todo o nosso aprendizado, pois por desconhecerem o significado do egoísmo profissional
dedicaram-se a ensinar e compartilhar seus
conhecimentos com os membros de nossa
turma.
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- Rendemos também especiais agradecimentos aos nossos 4 fundadores.
Os Srs. nos receberam em sua casa e
aqui nos ofereceram moradia e condições ideai$ para que assimilássemos da melhor forma os ensinamentos oftalmológicos.
Foi urna fase inesqilecfve.! e g ue definitivamente mudou a nossa vida.
E para finalizar, pedimos licença aos nossos convidados para homenagear e agradecer àquelas pessoas que por nós sempre torceram e certamente mu itodesejaram a chegada deste dia.
Os pais de Marta, Laura, Márcio, Sérgio,
Durva(, Aftaír, Miguel e os meus pais.
Estive pensando o que poderia dizer-lhes
como forma de agradecimento, porém cheguei a conclusão que da mesma forma que
não se pode precisar ou definir o que os
pais sentem por seus filhos seria para nós impossível manife~tar de: forma C<mt:rcta o quanto somos gratos ao que por nós t'ize-rarn.
Com este raciocínio pareceu-me válido
participar-lhes uma comparação que reflete
o interesse e o cuidado dos país para com
seus filhos.
,
seria ·mais ou me nós aSSiin: o amor que
os pais sentem por seus filhos é como o sentimento de um jardineiro sente por uma muda que acaba de- plantar. No início todos-os
cuidados são prestados à jovem muda.
Sua terra é constantemente adubada e
regada, uma hâste mais resis~ente é aCixada
para que o vento não lhe quebre, às vezes
até uma proteção extra é colocada em seu
redor.
A jovem muda começa então seu desenvolvimento.
Todos a mimam. Todos a acham linda.
De repente, surgem os primeiros galhinhos e o jardineiro de uma forma que pareceria impiedosa os poda, como se lhe amputasse os membros. Cruel e insensfvel são os
primeirOs adjetivos usados pelos mais desavisadoo.

Não se observa porém que a seiva foi desviada.
Cerne, ápice e rafzes são alimentados.
O tempo passa e já um pouco maior no.:
va crueldade, nova amputação; de novo entra
em cena o cruel jardineiro.
Por esta época o ápice está mais alto, xlle.ma e tloerna fortaléCéiáffi-se, as raizes engrossadas ramificam-se e aprofundam-se· no sólo.
E assim, repetidas vezes, segue a seqüêncfa das tais ínjustíçãS e Incompreensões da
parte do jardineiro, que apesar de amar a
piarita, sabe que deve assegurar-lhe um futuro mais seguro.
Finalmente é chegada uma fase em que
o até então _maltratato vegetal começa a adqúirfr sua maturidade plena. E portanto, este jardineiro retira-lhe os pontos de apoio e
proteção e não maiiS realiza podagem.
A muda agora é árvore, que altiva e imponente OoreceH e gera frutos.
O vento não mais ameaça seu cerne, também não é mais necessário adubá-la e regála. Nesta hora, após u~ longo período de de-
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d1cação _e carinho, o Jardineiro cansado aposenta suas ferramentas e realizado descansa
na certeza de um trabalho bem feito e da alta suficiência da átvore que ajudou a crescer.
Queridos pais, agora somos como -estas
árvores prestes. a gerar frutos.
Hoje temos uma profissão digna e honesta.
Graças ao seu apoío estamos aptos a en-

carar o mundo de cabeça erguida.
Aos senhores devemos a gratidão de toda uma vida.
Foi difícil, mas valeu a pena.

Muito obrigado.

Discurso do patrono _ Dr. RJ_ç.ardo Ro~a

.

Caros colegas
Queridos foi'I!Jandos

Sr", Srs.
"A razão leva-nos ao silêncio, o coração
nos obriga a falar".
Nada me poderia ser mais honroso do
que o reconhecímen"to SiilCero e leal daque-

les que foram realmente meus amigos.
Juro-lhes que aceitei este convite trêmulo e emocionado, mas ao mesmo tempo feliz
porém, interrogando-me sempre se seria eu
o melhor indicad_Q para recebê-lo. A escolha
de meu nome para patrono enche-me de orgulho e em muito me enva_ide.ce. _. _
Se por um lado, não herdei de meu pai
o gen literário e muito menos- a sua capacidade de um fantástico orador, fui capaz de assimilar e absorver algumas de suas virtudes
dentre elas a sinceridade e a gratidão.
Para ser dC"signado patrono, não me foi
preciso ser e::.critur nem mesmo um grande
poeta, mas antes de tudo um grande amigo,
que viveu os mesmos dramas e as mesmas incertezas, compartilhou das mesmas alegrias
e das mesmas emoções, auxiliando-nos mutuamente na tentativa de um acerto e na convicção ainda maior de uma amízade sincera e
duradoura, sem interesses, sem vaidades, sem
prepotências e oom o máximo de respeito
humano.
Fiel e agradecido, consciente de todas
as minhas limitações só poderia dizer a vocês, formandos, o meu muito obrigado.
Para se saber o que temos é necessário
saber o que tínhamos, se ontem eu n§.o tinha
nada, hoje, queridos fonnandos, vocês me
proporcionam tudo. Sucesso a todos vocês.
Obrigado.
Discurso do paraninfo, Senador Lourival Baptista
Dos sentidos humanos. certamente a visão destaca-se em relação às demais. Todos
são importantes, mas a visão nos dá informações mais completas quanto ao mundo maravilhoso que nos cerca. A vis,á·o é a cor, é a
dimensão, é a distancia. É a possibilidade
de avaliação do peso e da quantidade~ A falta da visão, ao contrário, é a treva, é a escuridão, é a insegurança, é a incerteza quanto
às belezas e aos perigos que nos cercam, a
cada momento de nossas vidas.
Estas palavras servem para demonstrar
a todos os presentes nesta noite gloriosa e

de prêmio o quanto considero importante o
trabalho daqueles que se dedicaram a melhoM
raras condições de visão dos seus semelhan~
tes, a corrigir defeitos e distorções, a resta belecer, quando possível, a visão que falta.
Devo con(essar~lhes, meus jovens forman·
dos que conclufram seus cursos de especialiM
iilÇãO- como residentes no Instituto Hilton
Rocha, a minha enorme satisfação por estar
aqui, nesta solenidade de formatura.
Dois motivos sobrelevam-se aos demais
para me -dar este contentamento: primeiro,
porque sou médico. Formado em 1942 pela
Faculdade de Medicina da Bahia, mínha terra natal, fui no ano seguinte para o Estado
de Sergipe, terra que adotei no coração, a
fim de clinicai- na eX:.capital do estado, acida- de de São Cristóvão. Era o único médico da
cidade. Era clfnico, pediatra, cirurgião, ginecologista, otorrino. obstetra e até dentes eu
octrafa. Mas não fazia oftalmologia. Tal fato, porém, não me impediu de reconhecer
como de suma importância esta especialidade da Medicina, a qual tem conquistado avanços surpreendentes, graças à dedicação dos
que a ela se devotam, em todo o mundo e,
especialmente, no BrasiL
Em segundo lugar, a minha satisfação
por ter sido escolhido seu paraninfo reside
_,sem qualquer trocadilho com a residência
médica de vocês - no fato de ter sido cliente do Professor Hilton Rocha em duas oportunidades; uma neta_~ _y_m neto meu necessitaram de atenções oftalmológicas e as quais
encontrei aqui, no melhor grau. _Outra vez
sem trocadilho.
Estreitei meu relacionamento e o transformei em muito estimada amizade, porque
fundamentada no respeito, na admiração que
dedico a este grande brasileiro de saber reconhecido em todo o mundo, e também à instituição que fundou e dirige, a qual retine o
que há de mais expressivo no campo da oftalmologia no nosso País.
O Instituto Hilton Rocha, que vocês tiveram o privilégio de conhecer por dentro, como médicos residentes, "é· magna instituição
especializada que se projetou no cenário nacional e em todo o hemisfério, na vanguarda das pesquisas, da ciência e da técnica.
Atrevo-me a assinalar que, no decorrer
de uma larga trajetória como médico, a princípio, _e._ depois, como polftico, esta terá sidõ- Um3 das-mais comovedoras homenagens
que já recebi.
Gostaria de evocar, entre outras, uma circunstância que muito me emocionou. No ano
passado, em Aracaju, no prédio da Associação Médica de Sergipe, era convidado para
a posse dos presidentes dessa associação,
do Sindicato Médico e do Conselho de Medicina.
Depois da solenidade, um grupo de médicos eméritos, jubilados pela Associação Médica Brasileira, comunicou-me que eu havia
sido incluído entre os jubilados. Um dileto
amigo e colega insistiu para que eu falasse.
E cu o fiz. acentuando a import!incia daquela homenagem no decorrer de minha vida
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pública de 43 anos. como deputado estadua~
prefeito, deputado federal, governador e senador, cargos aos quais ascendi em função
de· minha atividade inicial como médico.
Era a Medicina, naquela ocasião c.omo
agora, uma ciência mestra. Sim, temos que
reconhecer que entre as virtudes humanas
está a satisfação de receber com humildade
uma distinção tão marcante, e tão cheia de
energia, por ser do fundo do coração.
Tenho a convicção de que é uma autêntica consagração pessoal, esta homenagem que
me prestam, escolhendo~me como seu Paraninfa. A honraria eleva-me pelo fato de integrar, há muitos anos, a Fundação Hilton Rocha, participando, com entusiasmo, de suas
nobres atividades.
As pessoas aqui presentes, ligadas de•
uma forma ou de outra a esta instituição, sabem muito bem da importância da Fundação
Hilton Rocha, cujo venerandO fundador e
presidente conquistou, pelo seu imenso valor
pessoal, invulgar competência técnico-profissional e admirável cultura como médico, educador e escritor, um merecido, sólido e. crescente prestígio dentro e fora das nossaS, fronteiras.
·
De fato, Hilton Rocha pode ser considerado como um incomensurável património
moral e intelectual do Brasil e do continente, viabilizando, com o seu instituto, suas realizações e empreendimentos, uma obra imperecível, das vastas proporções, motivos pelos quais nós, seus admiradores e aiHunos,
jamais nos cansamos de enaltecê-lo.
Privilegiados aqueles que, como eu, têm
a oportunidade de conhecer, privar da amizade e do convívio, trabalhar ou estudar com
um homem de valor do Professor Hilton Rocha. Feliz daquele que, como eu, vem a Be·
lo Horizonte, a Terra das Alterosas. para re·
ceber de vocês tão significiltiva homenagem.
Os mineiros são sempre muito generosos.
Recordo-me de amigos que fiz, na Câmara
dos Deputados e no Senado Federal, todos
de Min3s. como Bi!ac Pinto, Pedro Aleixo,
Milton Campos, Tancredo Neves, Israel Pinheiro, Jucelino Kubitsheck, José Augusto
Ferreira Filho, Oswaldo Piuruietf, Gullher~
mino Oliveir3, Dinard Mendes e outros que
Deus já reuniu lá cm cima e ainda os que
estão_entre nós, para nossa felicidade, como
Magalhães Pinto,- Oscar Didas Correia, Homero Santos, Rondon Pacheco, Guilherme
Machado, Elias Souza do Carmo e tantos homens que deram importante contribuiçãO à
nossa Pátria na polftica, fazendo a boa polftica.
Juntamente com as expressões de meus
profundos agradecimentos por ser seu paraninfo - uma turma de autênticos valores em
suas especializações-, assinalo, Deste inõlnento, que sintO emoÇão idêntica à que me foi
proporcionada na Sociedade Médica de Sergipe, em Aracaju.
Agora, vou concluir.
Antes de concluir, porém, peço-lhes uma
reflexão: temos visto, ouvido e lido, na imprensa, crfticas muito duras a dois segmentos importantes da vida nacional; um. os políticos,
quê agem no campo fértil das idéias, buscan-
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do o__ melhor para a s_ociedade, pela vla do
entendimento; outro, os médicos., que atuam
no campo da salvação_ do corpo e na estabili~
dade da mente.
.
_. _
- -Essas críticas- e agora faço uma autocri-

ta tribuna solicitar mais rapidez do Conselho
Federal de Educação no exame de uma carw
ta-consulta da FURJ - Fundação Educacional da Região ãe Joinville, que está pleiteando funto àqtiele organismo a sua transforma-

tica - procedem, em parte.
A imprensa critica e condena quando os
erros se avolumam e explodem. em prejuízo
da própria sociedade. O erro, porém, está

ção eõl uriiversidade _que receberá o nome
de Universidade da Região de Joinville UNlVIL.LE..
O ensino superior começou a ser implan-

na generalí:r.ação. Enquanto houver dois ho·
mens, haverá dois procedimentos. Um, pode~
rá ser bom; o outro, poderá ser mau. No
Congresso, como na Medicina, há pessoas
que vêm de todos os $Cgtnentos da sociedade; há :.cres humanos pas:.fveis de falhas e 0
Congresso não pode discriminar os representantes que a própria sociedade escolhe e ele~e nas eleições pelo poder do voto. o que 6
Importante, o que urge é que nós estejamos
conscientes para a importância do bom procedimento, cumprindo, sempre, com 0 nosso dev~r, acima de tudo. Não me arrependo,
um só Jnstante, de_ ter, ao longo de minha vida_como mêdico-e-como homem público, cumpndo fielmente com o meu dever, com dedicação, patriotismo, honestidade, abnegação,
devoção. Não busco elogios, nem reconhecimentos, pois a minha cons<:i!ncia está leve
e tranqüila. Mas procuro transmitir a vocês,
meus jovens médicos, que concluem seu curso de especialização no Instituto Hilton Rocha, que o bem sempre prevalece sobre 0
mal. E que o sacrifício e a dedicação em
prol do semelhante gratifica- sempre e muito mais. Há sempre, e-durante toda a vida,
umretornogratificante,emuitasvezescomovent~, tanto quanto inesperado, 9uando, a
semço do ~em e do amor ao próxuno, pra ticamas, desmteressadamente, o altrutsmo, a
cafidade, e solida_ri~~de humana.
Decorrente da minha longa atividade médica e poUtica. quando menos espero, me
chega uma generosa manifestação de apreço e reconhec_imento, que tenho, no meu fntimo, como a mais valiosa compensação pelo que dediquei de minha vida e de minha luta ao serviço do País e dos meus comp"atriotas.
Aos {onnandos que, durante dois anos,
. como residentes no Instituto Hilton Rocha
se especializaram, aprimorandóseusconbecimentes e técnicas, façO questão de formular
sinceros votps de êxito integral - pessoal e
profissional- e muitos anos de uma bem sucedida e iluminada experiência técnico-profissíonal, amenizando_ o sofrimento de seus
semelhantes, permitindo-lhes, pelo sentido
da visão, operada pelos olhos, que são as janelas da alma, continuar apreciando as maravilhas extraordinárias da criação, acessíveis
a todos aqueles que têm a felicidade da luz.
~uitas felicidades ê o que lhes deseja este maduro companheiro de v~

tad'? em Joinville- cidade mais populosa de
Santã. Catarina e a maior arrecadadora de
impostos estaduais e federais - em meados
da década de 60, visando basicamente a atender à população da microrregião, calculada
torno de 570 mil (segundo projeções de
1987). Assim, durante mais de duas décadas
vem formando profissionais tanto para as empresas que atuam na cidade, quanto {ornece professores que se vêm engajando na educação dos jovens.
Antes de mais_ nada, é bom deixarmos
bem claro, aqui, o potencial econOmico da
região que será atendida pela futura Univille. A nossa Joinville é a cidade mais industrializada de Santa Catarina_ c funciona como
sede de várias empresas de grande porte, exportadoras, como Cônsul, Embraco, Han:sen
_ lf>J· ú: Jinamismo do processo econOmi<. Jaqueta parte de Santa Catarina também
repousa nas atividades de 600 empresas de
mició e médio portes.
Com r~laçãC?: _ao recOlhimento de Impos~
to sobre Circulação de Mercadorias, devese destacar que no ano de 1987, quando a
receita total do Estado de Santa Catarina
foi da ordem de 22 bilhões de cruzeiros, só
a região capitaneada por Joinville contribuiu
com 6 bilhões de cruzeiros.
Como se vê, a região tem todos os requisitos básioos- população e riqueza - para a
iin{.Hantaçáo de sua universidade._ Por isso,
pedimos ao Conselho Federal de Educação
· que, sem demora, analise a carta-proposta
em que se pleiteia a criação da Uníville. Acontece que só com a universidade é que canseguiremos dar o salto de qualidade que a complexidade dos tempos atuais está a exigir de
nós, joinvilenses, no campo da educação.
O assunto, devo acrescentar, vem sendo
estudado com muita seriedade. Desde o final de 1988. grupos de estqdos vêm_ elaborando o projeto de transformação q~e ora está
sendo submetido ao Conselho Federal de
Educação. Participaram dessa tarefa lideranças. politicas, econOmicas e educacionais da
região.
_Pela proposta feita ao Conselho Federal
de Educação, a Univille será uma universidade pequena, original e basicamente voltada
para o atendimento das demandas da microrregião, nos campos da educação, da administração e da tecnologia. Um fato que deve
ser destacado é o desejo, desde já flilDado,
de que essa universidade se preocupe intensamente ~1!1 -~ qu~st~ ecológicas porque
o acelerado processo_ de indu~trialização de
Joinville teve, é claro, impactos formidáveis
sobre o meio ambiente.
Tendo em vista suas condições de funcionamento. desde os primeiros tempos, de _es- _

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Márcio Berezoskí. -

O SR- MÁRCIO BEREZOSK! (PSDB
- SC Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, venho hoje a es-

e:m
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treita ligação com a comunidade, a Univille
continuará voltada no sentido do desenvolvimento sócio-econômico, do aperfeiçoamento tecnológico- e dos desafios educacionais
ou ainda ambientais d~ nossa região.
Quando se f3la que a Univille será uma
univen.idadc peqUena e orig"iriâ.T-femos que
relatar a sua situação atual para que se possa ter uma visão bem clara do quanto este
centro _de_ enSino será "enxuto", pai-a usar
uma palavra que está na moda. A Fundação
Educacional da Região de J oinvílle tem a_tualmente apenas 437 colaboradores, sendo 351
profissoi"ei
_
O mesmo se dá com o Centro de Ciências Tecnológicas, da Universidade para o
Desenvolvimento de Santa Catarina, que (un·
ciona em Joinville desde 1965, e que conta
atualmente com apenas 1Zl professores.
Unindo-se os dez cursos da FURJ, que
são Letras, História, Geografia, Educação
Artística, Educação FISica, Administração,
Economia, Direito, Qências Contábeis e Comércio Exterior, com ~ quatro do Centro
de Qências Tecnológicas da UDESC, que
são. Engenharia Civil, Engenharia Mecânica,
Engenharia ElétriCa e Processamento de Dados, temos af a uniVersalidade do ensino e
do saber, condição essencial para a existência da nossa Univille.
Além disso, prev1?mos, a curto prazo, a
abertura de cursos de Química, Biologia, Engenharia Quúnica- e -Biotecnologia. Da mesma fonna, serão ampliados os cursos de cctensão e ,intensificada a área de pesquisa.
Já existe, inclusive, um plano para ampliação
das instalações físicas da nova universidade.
Por tudo isso- Sr. Presidente- Srs. Senadores - acredito que o Conselho\f-ederaf de
Educação vai apreciar com a maiOr brevidade possível esse pleito da comunida~ joinvilense. (Muito bem!)
l

I
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Áureo Mello - Ronaldo Ara1ão - Amir
Lando --Moisés Abt:_ão - Hugo Napoleão Cid Sab6ia de Carvalho - José Agripino Marco Macie:l- Carlos Lyra- Gerson Camata - Nelson Carneiro - Fernando Henrique
Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges Iram Saraiva - José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro);... A Mesa recebeu comunicações de vá~
rios Srs. -senadores, infrafirmados,integrantes de representações partidárias com assento no Senado Federal, com o seguinte teor:
''Venho comunicar a V. Ex8, para
os fins e efeitos de direito, nos termos
do disposto nos arts. 61 e seguintes
do Regimento Interno desta Casa, a
formação de Blqço Parlamentar com
a denomi!lação Movimento Parlamen·
tar Social Liberal. A LíderaJlça e Vice-Liderança do bloco ora. forma_do
serão exercidas pelos atuaiS Uder e
Vice-Uder do Governo nesta _Casa."

8054 Quarta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

A Mesa não pode receber esses requeri-

mentos, porque não estão de acordo com o
texto regimental. O tecto regimental diz:

ró) - Cada partido deve reunir-se, resolver
internamente e, depois, comunicar, como
partido, porque são as representações partidáriaS e nãO os senadores.

tar que represente, no mfnimo, um

Só quero dizer a V. && -não pretendo estabelecer diálogo....; que; como V. & 8 não decidiu, simplesmente manifestou o não-conhecimento da espécie, ela fica numa posição com
a qual também não acordamos, nem discordamos do que V. Exa disse.
A minha visão íntima, pessoa~ é discordante, mas não a enuncio, porque V. Ex 8
não entrou em mérito e este a~unto pode,
naturalmente, ser enfocado numa oportunidade subseqUente, inclusive na prócii:Da sessão.
-- Muito obrigado a V. Ex11

Quer dizer, cada partido deve reunir-se,
tomar essa d.eliberação e eru:aminbaro resultado dessa deliberação :à Presidência da Casa, e não os senadores isoladamenEe. E iodos
comunicaram isoladamente, sem referir sequer que eles representam uma deliberação
interna de seu partido.
Ademais, incorrem em outro erro, quando indicam para Uder e Vice-Uder do bloco os a ruais Líder e Více-Uder do Governo,
quando o texto regimental diz expressamente:
"An. 62 O Bloco Parlamentar terá Uder, a ser mdicado entre os lfderes das representações partidárias que
o compõem."
Evidentemente que o Líder do Governo
não é uma representação partidária.
Por estes motivos. a Mesa deixa de receber o requerimento e não o submete ao conhecimento dos Srs. Senadores. (Palmas.)
O Sr. Jo~é Ignácio Ferrc:irã - Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem

O SR PRESIDENTE (NelsonCarneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. & 8 , de certo modo, ao tomar a sua decisão - e não pretendo dialogar com V. Ex'\ nem poderia-, atendeu a um apelo que eu iria fonnular, porque
me pareceu que V. &. 4 não indeferiu o requerimento, seria o caso, não é?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não. Eu não tomei conhecimento.

O SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA-

v. exa não recebe o requerimento!

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não o recebo.

O SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Mas V. f!x8 não conhece o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não. Não conheço.

O SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRAEntão, é exatam.ente neste ponto que as coisas estão ... r

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Sim, cada partido deve reunir-se.

, p

}

SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA-

evidentemente, -como V. Ex• não emitiu
~nenhum juízG de mérito, as coisas ficam para'

'

O SR PRESIDENTE (Nelson Gamei-

"Art 61. AJ> representações partidárias poderão constituir Bloco Parlamentar.
Parágrafo único. Somente será admitida a formação de BlOCo Parlamendéc:vno da composição do Senado."

~

das-por aÇ enqui:t.i:ttO"-Se tomam as providências que venham a ser consideradas cabíveis.

O SR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA-

O Sr. Mário Covas -Sr. Piesidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O --SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei-_
ro)- Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR MÁRIO COVAS (PSDB- SP.
Para questão_de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu queria, de início,
um esclarecimento de V. Exa
Acabo de ouvir o Lfder do Governo dizer que V. Ex• não entrou no mérito da questão.

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-· Ainda não.
O SR. MÁRIO COVAS - No instante
em que V. Ex• não toma conhecimento do
requerimento é porque o identificou do ponto de vista regimental.

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - É verdade.
O SR MÁRIO COVAS - Portanto, V.
decidiu não tomar conhecimetito, mas isso significa entrar- no mérito.
&

8

. O SR PRESIDENTE (Nelson Carnei.rCi) ;... Sim, nos termos em que está redigido,
a· Mesa não poderia receber o requerimento, poique São· os senadores que pedem e
não os partidos; é uma preliminar.
- O SR MÁRIO COVAS- V. Ex• não
recebe o requerimento porque não satisfaz
as condições regimentais.
Estou inteiramente de acordo com V.
& 8 - é uma preliminar referente aõ-mérito;
se satisfizesse essas condiçõeS, V. Exa o receberia. PortantO, não é que V. &a não tenha
entrado no mérito. V. Ex 8 constatou que o
requerimento não satisfazia uma condição
regimental e. portanto, entrou no mérito.
Dizer que -não entrou no mérito é uma força de expressão para mudar a decisão de V.
--&a Na realidade, V. .Exa defmiu-se quanto
ao mérito, pelo menos quanto ao mérito regimental.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ~A Mesa esclarece que-realmente aceitou a preliminar que ela própria· criou- não
estando o requerimento nos termos regimentais, não lhe podia dar andamento. Quando,
porém, o outro problema for oferecido, em
termos regimentaiSt a Mesa aceitará ou não.
Ai é que entro- no mérito da qu-estão. No
momento, fiquei na prelimiriar, é como se tivesse recebido um requerimento sem assinatura. Evidentemente não iria discutir o mérito, apenas recusaria o requerimento, por não
estar assinado, como não poderia aceitar aquele em que fosse exigida a assinatura de cinco senadores e apenas três o assinassem, eu
deixaria de receber o documento. Portanto,
não entrei no mérito da controvérsia sobre
a constituição ou não constituição regimental do bloco; apenas entendi que, tal como
está requerido, esse bloco não existe nem
pode ser examinado pela Mesa, porque não
foram as agremiações que se reuniram e pediram a constituição do bloco :- porque isto
é regimental-, mas os senadores., pois começa dizendo: "Os senadores ínfrafirmados. .."
De modo que eram eles, infrafírmados,- que
vieram pedir. É como se dez senadores de
diversos partidos tivCssem pedido. Evidentemente, não poderia aceitar, porque esses dez
senadores teriam que estar integrados em
partidos que, somados, tivessem dez senadores. De modo que fiquei na preliminar.

O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente, só para o meu conhecimento...

O SR PRESIDENTE (Nelson Carnei·
ro) - A conclusão é a mesma.

O SR MÁRIO COVAS- Não, Sr. Presidente.

O SR PRESIDENTE (NelSon Carneiro)- Não estou discutindo ainda a constituição do bloco. Há uma questão de ordem que
afronta esse problema que V. EJcl examina;
foi_ suscitada pelo nobre Senador Cid Sabóía
de Carvaih_o, cujo ~~pacho já tenho pronto,
mas ainda não li, porque S. Ex11 não está presente, e só decido as questões de ordem quando presente quem a argüiu. De_ modo que
apenas fiquei na preliminar do documento
que recebi.

O SR MÁRIO COVAS - Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer, porque realmente me sinto confuSo a respeito. V. & 8 só não
recebeu o documento por uma razão: porque ele-iiáo atendia aos r~uisitos-que oRegimento -deiermína--para efeito- de -se constituir bloco. Ora, se V. Ex~ não atendeu, pOi-que não satisfazia, a rigor, indeferiu, julgou
inepto o requerimento. _Nã~ ~trata simPlesmente de colocá-lo no limbo. V. &a, para
dizer que o requerimento não satisfazia o
Regimento, foi obrigado a examiná-lo do
ponto de vista regimental. E é porque ele
não satísfaz as condições que o Regimento
determina que V. & 8 não aceitou. Bloco é:
uma figUra visualizada no Regimento. V. Exa
recebeu um requerimento para a constituição de um bloco; o Regimento não profbe.
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V. Bx8 só não acettou porque o requerimento vem vazado em termos diferentes daque-

les que determina o Regimento. Portanto, o
que V. Ex 11 fez não foi não tomar conhecimento. Se V. Exa nãõ "tomasse :conhecimento, não podia sequer dizer gue ele não satisfazia o Regimento. O que V. Ex' fez foi considerar o requerimentO inetHo,-- incompetente, porque feito não por partidos, como determina o Regimento e, sim, por- bloco::;.. E
para poder dizer isso V. & 11 entrou no mérito do requerimento. V. Ex 3 não teria como,
a não ser despachar favoravelmente, se o requerimento tive:.se preenchido todas as condições regimentaiS.- Não cabe à Presidência
da Mesa a liberdade Para negar a fonnaçãode um bloco, se o requerímento preencher
os requisitos de natureza regimental.
Portanto, o que V. Ex" fez foi ocaminar
se eles satisfaziam; ao constatar que-não satisfaziam,. indeferiu o requerimento. É até
uma generosidade de v. rxa dizer que preferiu não tomar conhecimento. Mas, se não tomasse conhecimento, não poderia dizer que
não estava de acordo com o Regimento Interno. Não entendo como V. &• não tomou
conhecimento. O que V. Exa-rez fo1 indeferir
o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Mesa não tomou conhecimento porque não está vazado de acordo com os termos regimentais.
O SR. MÁRIO COVAS- Como V. Ex'
descobriu isso?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Constatei desde o início.
Há, evidentemente, um conflito entre o
advogado brilhante que V. E.xD ê, tendo passado pela Escola de Engenharia, e o pobre
engerlheiro que sou eu1 tendo passado pela
Escola de Direito...
Fiquei na preliminar.
O Sr. Joa6 Fogaça - Sr. President~ peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a. palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, V. &a tem inteira razão.
Em primeiro lugar, porque a foimação
de blocos pode ser feita,_ :(inica e exclusivamente, através das representações partidárias. O Regimento Intern-o é claro e expresso nesta matéria.
- Blocos não são blocos de senadores; são
blocos de partidos. Portanto, são os partidos
poHticos que devem dirigir-se à Mesa e comunicar.
V. Ex9 tem inteira razão ao indeferir, ao
não conhecer, ao não acolher o documento.
Em primeiro lugar, porque está agindo com
inteira sobriedade. Esta é uma derísão grave, pois o Regimento é claro; a formação
de um bloco substitui os partidos políticos.
O bloco não convive com o partido político

que o compõe; o bloco elimina o partido político nas atfvfdades parlamentares permanentes da Casã. De modo que os partidos políticos que vierem a integrar possivelmente um
_bloco farão cOm que os s.eus líderes passem
a integrar o colégio de vice~lfderes do possfvel e eventual bloco que venha a surgir. E
esses pãrtidos poUticos deixam de ter a vida
parlamentar normal e permanente: presidênCia de cOiriissão, lideranças, os cargos das lideranças, as vantagens das lideranças; enfim,
o bloco substitui os partidos - isto é claro,
ocpressõ, irrétorquíVel no Regimento Interno. Portanto, é uma decisão gravfssima, uma
decisão- furi.da, pesada, da maior envergadura e da maior importância.
Sr. Presidente, V. Ex está agindo com a
sobriedade, com a parcimOnia, com a ponderação que caracteriza as suas decisões. Porque, se v. rxa não exigisse que os requisitos
fonnais fossem amplamente preenchidos., nós,
possivelmente, teríamos muitos problemas
pela frente. Como essa é. uma decisão muito grave desses partidos., v. exa tem inteira
raZão; dá tempo a eles para meditarem, dá
tempo a eles para ponderarem, para analisarem com muito critério e com muita sensibilidãde- eSsa- decisão.
É uma decisão que os partidos políticos
que asSim desejai-em tomarão. Mas, no momento em que ·se constitui um bloco de partidos, desaparecerem os lfderes partidários;
conseqüentemente, desaparece a liderança
como instituição _e tudo o mais que ela representa, enquanto apoio- material. O bloco ê
bloco de partidos e substitui os partidos. Os
((deres dos partidos passam a íntegrar um co~egiado de vice'-U:deres do bloco. E a vida parlanlerú3i" pãSsa a-ser exercida atravês do bloco, sob pena de, se continuarem a existir os
partidos polfticos como entidades para a atividade parlamentar e o bloco, na verdade, o
que .estão fazendo é formar um partido a
mais ila tã.sa, O-_ que rião é possível. NO entanto, em que as representações partidárias integrarem o bloco, essas representações se subsumem no bloco que integram.
11

De modo que V. Exa dá uma_ demonstração de sabedpr'ia parlamentar e política. V.
_rxa·não aceita que o requerimento venha
assinado individualmente por senadores. Porque, se for assim, não atende ao sábio requisito do Regimento. Se pudéssemos formar
aqui blocos por indivíduos e só por senadores, poderia haver, dentro de uma representação partidária, posicionamentos diversos. Se
o lfder do PFL - vou usar um exemplo que
é meramente questão eventual e retórica se o ffder do Pl<L t1casse fora da assinatura
desse requerimento e outros membros daBancada do PFL o assinassem apenas individualmente. não se plenificaria a exigência
do Regimento. Porque, no momento em que
esse Hder assina o pedido de formação do
bloco, ele, como líder, passa a ser somente
um vice-Uder do bloco e s-e subsume no processo de forma_ção do btoco. Isto é o que está claro, expresso. irretorqufvel, cabal, iodes, mentfvel no Regimento Interno da Casa.
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De modo que, mais uma vez, cumprimento V. E,x'l Blocos são blocos de partidos. Foi
esta a decisão da Assembléia.Nacional Constituinte, e isto é o que está espelhado no nosso Regimento InternO.
CUmprimento V. Exa

O Sr. José Ign.d.cio Pereira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, inclusive
fui referido por V. Exa e pelos oradores.co.-.
mo Uder do Governo, porque apresente~
juntamente com outros, o requerimento.
Então, parece-me, que V. Exa teria a generosid_ade de ouvir~me, assim como a_ qtsa._
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST - ES. Pela ordem. S_em revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex8
que, ao contrário do que colocaram alguns
ilustres Senadores - e eu sempre me abstenho de dialogar ~m _V. E'Jc'l, pelo respeito
que tenho por- V. &.8 e por toda a- Casa, e
v. eca sabe disto -, talvez os que discordam
disso nem culpa tenham, mas· o façam por
outra embocadura, por serem profiSSionais
de outro ramo.
De qualquer mãneira, a· que ocorre neste mom~nto é _a_ fonnulação não de um requerimento, e sim de urliã_ comunicação. v;
rxa concordará com isso, seguramente. Não
é um requerimento, mas uma comunicação.
Segundo, vai-se aferir a procedência ou
não da decis_ão de V. Ex 8 , isto é, se, pa sua
de<:isão, agiu ou não com acerto. Inclusive
porque da decisão de V. Exa, agora anunciada, não fluem prazos. V. :Ex", afinal de con~
tas, não entrou em m~rito de nada. Na verdade, V. rxa não recebeu, não conheceu, não
entrou no m~to; poderia ser um requerimento em que faltassem assinaturas, cOmo
V. Ex11 bem disse, um requerimento entregue
a V. Exa e dirigido ao Presidente do Congresso Nacional- seria, assim, o destinatário errado.
Então, a decisão de V. Ex8 não tem ne~
nhum sentido constitutivo, não constitui, não
tero nenhum sentido desconstitutivo, não descon5titui, não tem sequer um sentido declara~
tório, porque _não entrou em mérito. O que

temos realmente que -colocar agora é que o
que V. Exa fez foi deixar de examinar uma
comunicação, não lhe deu seguimento, inclusive -porque não poderia indeferi-la.
Não é um requerimento, ninguém pediu
a V. Ex11 nada. O que V. Ex8 fez foi -apenas
recusar-se a receber, enquanto n~o sanadas
as irregularidades que entreviu na peça e
que são evidentemente polémicas, porque
eu, pessoalmente, discordo de V. Ex8 no ültimo, e não _externo essa discordância, que seria polemizar com V. Ex8
Portanto, o ato de V. Ex 8 pode, amanhã,
ser perfeitamente revistõ, e V. Ex11 receber
essa comunicação sem deferi-la ou indeferila, porque ê apenas uma comunicação; inclusive, Sr. Presideme, o Regimento se refere
à rePresentação p-artidária e não que partidos polft:icos poderão constituir blocos parti-
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Partidária no Senado Federal. Representação Partidária não é partido político, senão
o Regimento Interno do Senado Federal teria referido partido político. Então; o que
as representações partidárias podem é consti-

tuir um bloco parlamentar. Então, a representação partidária, não o partido político.
No_caso especffico do requerimento apresentado a V. E>é", co_mo signatário desse requerimento não está nenhum Parlamentar do
PSDB, nem do PMDB, nem do PDT, nem
do PSB. Os signatários dessa comunicação
devem ser a totalidade dos Parlamentãres -

aqueles que ainda não assinaram vão fazêlo - do PTB, do PDS, do PST, do PRN, do
PMN, do PDC, inclusive encimados pelas as-

slnaturas dos seus. Jíder~--'--De maneira que, no meu íntimo profunw
do, discordo da manifestação de V. F.xa. que
não chegou, sequer, a ser uma decisão consw
titutiva, declaratória, desconstitutiva; porque
não entrou em mérito algum; apenas recusouse a receber o requerimento nesta oportuniw
dade, por entender, a seu modo, com a lucidez que tem, de determinada maneira, aquilo que lhe parece, no íntimo, ser acerto absoluto.
De maneira que, numa oportunidade subseqUente, sem dialogar com a Mesa, como,
aliás, eu não poderia fazêwlo, teremos_condição de forcejar junto cóm V. Ex8 , junto à lucidez de V. Ex'-, com lógica, com argumentos
de boa sustentação e com base no Regimento Interno; para que possa aceitar as ponderações que se contenham na comunicação.
O Sr. Maurício Corrêa -Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Já darei a palavra a V. Ex_ll
Como foi dito, a _Mesa tçye_ o cuidado
de ler o texto regimenta~ que diz:
"As representações partidárias. .."

As representações partidárias são exataw
mente as bancadas de cada partido no Senado Federal. Essas bancadas é que se devem
reunir, cada uma, e manífestar através do resultado dos se~ ~ntendimentos, o prop_9sito
de _constituir, ou nãO, :o bloco parlam~tar.
E não convocar o partido para deliberar.
São as representações partidárias no Senado.

O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREIRAMas, se todos assinam, Ex:111...
O SR. PRESIUENTE (Nelson Carneiw
ro) --São assinaturas individuais.

-

Diz:

---EStes-- são aqueles que têm legitimidade
ativa, como se diz no Direito. E nós, que somos bacharéis, tínhamos legitimidade para
propor. Por mais numeroso que fossem _os
senadores., isoladamente não teriam essa legitimidade.

__o Sr. Maurlcio Corraa
peço a palavra pela ordem.

O Sr. Hugo Napoleão - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei~
ro) "':':' Darei_ a palavra, depois, a V. & 8 '"
·Estamos perdendo muito tempo, quando
temos uma longa pauta a ser apreciada. Peçp aos Srs. Senadores que sejam breves, porw
que· a pauta ê imensa e estamos na última
serilãna desta Legislatura.
Vou conceder, priineii"o, a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa; depois, a V.
& 8 , Senador Hugo Napoleão.

O SR- MAURÍCIO CORR~ (PDT DF._ Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, se bem me recordo, quando
v. & 8 dava explicações a respeito do requenmento, foi peremptório ao afirmar que devolvesse o requerimento, que desse conhecimento ao requerente, em virtude de nele constar equtvoco, diria erro crasso, que impedia
a devolução ab initio. Es.ta, a verdade. Foi
um requerimento inepto, do ponto de vista
técnico.
- É um requerimento endereçad-o à Mesa,
a res.peito da for;m~ção de bloco parlamenw
tar. E um requenmento.
Sr. Presidente, estamos atravessando, no
Brasil, uma quadra difícil; tivemos, primeiro,
o Plano de Custeio e Beneffciosda Previdência Social, que foi discutido, o Governo quew
ria assumir uma postura de entendimento conosco e deu no que deu. O Regime Juridíco
Único do s~rvidor público foi _trazido aqu~
negociado, coletaram.-se assinaturas, havia
um empenho, foi sustentado em plenário que
o- Prcsjdente não o vetaria e os jornais estão
dizendo que será vetado.
Agora, os partidos que defendem o Go~
vemo apresenta--~ Mesa um documento (or~
malmente errado, totalmente sem base regimental.
Qpe Governo é este, Sr. Presidente do
Senado"! Onde estamos'!
É por isso, Sr. Presidente, que o Plano
Collor realmente não deu certo e seguramente 'n.§o vai d:ar certo.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro).:..- Corp_ a -pãlãvra o nobre Senador Hugo
Napoleão.

'i()s denadores abaixowassinados. ..''
Se dissesse: Os partidos tais, tais, etc.
O Sr. José Fogaça- As representações
partidárias.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-_ As representações partidárias do PSD,
·do PTB, ou quem fosse ...

- Sr. Presidente,

--

-

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, obviamente, quando considera a
impropriedade na indicação dos Uderes, V.
&a. o faz embasado em decisão regimental.
Ocorre, todavia, que os requerimento encaminhados a V. Exa, ainda que possam não
tel" a for':n:i.iAUe determinada representação
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partidária requer a formação de um bloco,
na substância a matéria está correta, porque
foi apresentada em requerimentos diversos,
originários de reuniões de Bancadas..
Venho, por exemplo, de uma reunião da
Bancada do meu Partido, da representação
partidária da minha agremiação polftica, em
função da qual tomou-se uma decisão. É bem
verdade que não assina apenas o Uder; assina o seu Lkler Marco Maciel e a quase unanimidade de ~eus Senadores.
De modo que, acredito, sob o ponto de
vista formal, possa o endereçamento do rew
querimento ser redigido de forma diversa,
comunicando pelo Partido, mas, intrinsecaw
mente, o requerimento me parece procedente.
Apenas aduzo, Sr. Presidente, o meu entendimento relativamente :as alegações aqui
feitas pelo nobre Senador José Fogaça, de
que desaparecem os partidos para a formaw
ção de um bloco.
O Regimento diz que "os lideres dos partidos serão preferencialmente vice~líderes
do líder do bloco", mas o termo não é exclUdente; portanto, o líder poderá, por decisão
partidária, permanecer líder do seu partido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço a palavra para um eSCiaredmento.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Apenas para um eclarecímento, porque
o problema não está em debate; a decisão
já- fõi tomada.

O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS.
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, tenho uma dóvida em relaw
ção à decisão de V. Exa.
Diante da inépcia regimental do documenw
lO que foi apresentado à Mesa, a inda~a:ção
que faço é se já pOdemOs consíderar constitufd9 ou não o Çtloco par!a!fient.ar do Governo. O meu entendimento é que este bloco
não eslá formalmente constituído, de modo
que ainda os. líderes ainda podem gozar e
de outros Paitidos, esses lfderes ainda podem
gozãr das-prer-rogativas de liderança, das prer~
rogativas parlamentares de plenário- e das
Comiss6es Permanentes.
Sr. Presidente, uma vez constituído o blo~
co, se isto eventualmente vier a acontecer,
esses líderes não poderão maiS gozar das prerw
rogativas próprias das lideranças., lanto no
plenário quanto nas comissões permanentes,
sob pena de termos aqui a possibilidade de
inventar noy~_pa_~id~; reremos superposiw
ção de partidos.
Isto é absolutame_nte anti-regimental
Ao dizer que os líderes serão preferencialmente vice-lfderes, o Regimento não diz que
eles continuam sendo líderes; eles desaparecem enquanto lfderes. e, se quiserem, passario a incorporar-se no colegiado de vice-líderes do bloco. Mas, enquanto Uderes, perdem
todas as prerrogativas do plenário e das comissões permanentes, sob pena de, aqui, constituirmos um bloco do PSB e do PT, que bre-
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vemente será representado nesta Casa, críando uma nova liderança. Não é só mais gasto
para o Padamento, isto até seria mínimo. É.
isto sim, a poSSibilidade de .se formarem

Quero dizer a V. Ex" que algumas considerações feitas pelo ilustre, brilhante Senador José Fogaça não têm respaldo no Regimento. Quando o ilustre Senador f.alou que
poderiam constituir-se dezenas de blocos enaqui dezenas de blocos conVIvendo com dezenas de partido~ S"r::" Prestde:nte.
_
tre os quirihentos e tantos deputadoS fedeImagine V. Ex<~ blocos e partidos super- rais, disse que isso criaria um tumulto muipostos na Câmara com mais de 500 deputa- to grande; S. Exa tem razão quando fala a
dos1 Seria o caos, e lião creio que os in tegran- este respeito.
tes. do bloco, só porque querem formar a·Mas o Regimento do Senado, e que logibloco, queiram transformar o Senado na pas- camente será transladado para a Câmara,
sarela do samba, no sambódromo do Brasil quando for regulamentada essa questão apeou na Marquês de Sapucai
nas permite a formação de dois blocos: o bloAqui não, Sr. Presidente. Aqui o que se _co ~- maiOria e o bloco da minoria. O blOterá é obediência ao Regimento, ou seja, forco da minoria será o maior bloco constituíma..se um bloco eventualmente. possivelmen- do depois do bloco da maioria. Então, só pote, mas no ato da formação do bloco subsude haver dois qlocos parlamentares, conformem-se os partidos e os seus líderes.
me o Regimento.
Esta é uma questão.
Evidentemente, no que toca às suas prerA outra se refere às líderanças dos partidos.
rogativas de liderança, os panidos continuam
O Regimenro prevê que a composição
existindo como entidades, mas as prerrogativas de liderança desaparecem e só um. aq ue- do bloco é feita pelos partidos e que os vice-Ude_res serão, preferencíalmente, os lídele que for escolhido como líder do bloco, é
res dos partidos que o compõem.
que passa a exercer essas prerrogativas em
É apenas uma sugestão, como disse o Senome de todos os demais. Os lfderes dos partidos, se assim o quiserem, poderão tornarnador Hugo Napoleão, não é excludCnte.
se _vice-líderes do bloco. No entanto,º tem- Se é constitu(do pelos partidos. os partidos
po de liderança, no ex.pediente parlamentar continuarão a existir na sua inteireza, com
do Senado, no plenário, passa a ser um só.
todos os seus direitos e as suas prerrogativas.
Não haverá mais um tempo de expediente
Esta e a segunda questão.
para o PRN, outro tempo de liderança para
E
a terceira, a constituição do bloco é
o PFL, outro tempo para o PST e seja lá pauma decisão poUtica de alguns partidos., e
ra o que for. Desaparecem as prerrogativas
de liderança dos partidos que integrarem es- não da Mesa. Os partidos que querem conste bloco. Sr. Presidente, V. & 11 sab_e dissQ._e tituir o bloco apenas comunicam :a Mesa da
Casa a sua cOnstituição. sem que a Mesa ené por saber disso que indeferiu, considerou
inepto, descabido, desqualifiCado o documen- tre no mérito da sua formação._Ela apenas
recebe a comunícação e, a partir da~ mercê
to que chegou :a Mesa.
da decisão e da vontade dos pariidos que
O bloco, portanto; não estã C:Oristitufdo
quiserãm constituir o bloco, ele passará a
e os líderes dos partidos ainda gozam das
e:<istir regimentalmente como bloco partidáprerrogativas parlamentares.
rio da Casa.
O Sr. Raimundo lira - Sr. Presidente,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
em seguida queria fazer uri:Ja Cóinunicação.
O SR- PRESIDENTE (Nelson CarneiO SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ...;. A Mesa pede aos Srs. Senâdores que
ro) - Nobre Senador J osê Fogaça, a argunão discutam o mérito. Não estamos discutinmentação de V. Ex- diz respeito ao mérito
do ainda as facilidades, as atribuições dos
e a Mesa não examinou o mérito. Ficou ape- blocos quando eles existirem-. Estamos ape-nas na falta de legitimidade dos que requere- nas examinando quem pode requerer a forram a formação do bloco.
, maÇão de um bloco, que são as representaDe modo que, no momento oportuno, a
ções partidárias e que devem ter, no mfniMesa examinará, inclusive está convocada
mo, 10% (dei. por cento) dOs mMembros da
para isso, por uma·questão de ordem levanta- Casa, ou seja, no atual momento, S (oito) se-.
da pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carva- _ na dores.
lho e que só não é decidida nesta oportunidade porque, de acordo com a orientação da
O Sr. Mário Covaa- Peço a palavra, Sr.
Mesa, só decide na presença do senador que
argüiu a questão de ordem, para não surpre- Presidente, pela ordem.
endê-lo.
. O SR- PRES_IDENfE ,(l'lelson CarneiO nobre Semidor Raimundo Lira quer
ro)·-·-concedo a palavra ao nobi-e_ senador
fazer uma declaração. Tem a palavra V.Ex 8• Mário COvas. ·

O SR- RAIMUNDO URA (PRN- PB.
Para 9-eclaração. Sem revisão do orador.);;..;.-'""
Sr. Presidente, com relação a essa questão
do bloco, existem duas análises a serem feitas. Uma, é o que consta do Regimento; ou~
tra, é aleatória, é a vontade das outras pessoas de que o_ bloco _seja feito dessa ou daquela forma.

O SR- MÁRIO COVAS (PSDB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Prc::sidente, não ·vou falar sobre o mérito:
volto a falar sobre o que disse no início.
O Regimento Interno prevê a existência
de bl~ a discussão sobre a mecânica relativa aos partidos ocorrerá no seu tempo oportuno. O bloc_o não é algo novo neste Pars; o
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bloco começou a ser constituído a p~rtir do
parlamentarismo e é algumas coisa que se
tomou emprestado do parlamentarismo; ali
a minoria, é uma exigência permanente.
Em 1962, os_ Regimentos da Câmara e
do Senado já incorporaram a palavra ''blocos11, até que a Coristituição de 198& o incorporou. São alianças de partidos, de representações partidárias. O próprio Regimento diz

isso.
Quanto às conseqüências a Cãda partido
ao fazerem parte de um bloco_. é tema para
discusSão posterior, reconheço. Mais do que
isso, acho que o partido pode dividir-se fazendo essa dicotomia: maioria ou minoria.
Ele não pode f: transferir essa divisão para
a composição da Mesa e para a composição
das presidências de comissão, porque a Mesa é alguma coisa que sobrepaira acima da
luta chamada situação e oposição.
No caso específico, o que perguntava a
V. &a iniCialmente era que V. &_a dizia que
não tomou conhecimento do requerimento.
O requerimento não pedia a V. Ex 8 nada. O requerimento dizia o seguinte:
''Os senadores infrafirmados,
integrantes de representação partidária, com assento no Senado Federal, vêm-comunicar a V. Ex11, para os fins de efeito de Direito, nos
termos do disposto no art. 61, ... a
formação de um bloco."
Em outras pálavras, oS signatáiiOs desse
documento pretenderam, ao fazê,Jo, que se
cumprisse totalmente o Regimento. Portanto; não ~deram a V. Exa o direito de julgar
sobre o seu recebimento Ou- não; EI..C$ não
lhe pediram para aprovar o bloco. No pressuposto de que estavam satisfazendo a uma demanda de natureza regimental, eles fizeram
uma comunicação. Era como se um líder de
bancada encaminhasse a V. &a um requerimento: ··'Co"ffiunico .a.. in.di.cação do_ senador
tal_ para fazer parte da Comissão tal.
Sr. Presidente, _a V. ~~só cabe negaressa reivindicação nas seguintes hipóteses: de
já haver um t:epresentante naquela_ comissão;
o partido não ter representante naquela comissão; ou já haver um representante o_cupante legítimo do lugar.
Ora, no instante em que V. Ex9 não recebe esse cfocumento, o que_ Y. & 3 faz é não
aceitar a comunicação. Um fato, que sendo
regimenta~ o que demanda é uma comunicação e não um pedido; tanto que os signatários "vem comunicar a V. & 3 ".
Portanto, não vejo como V.
não possa. tomar çonhecimepto - prendo-me a uma
palavra de natureza técnica - V. Ex 3 simplesmen!e rejeitou o requerimento. _
Rejeitou porque ele não s_a_tisfez :as cOndições que são necessárias para efeito de se
constituir um bloco: v; ~:. só poderia ter
feito desta maneira. Primeiro, porque é verdade. em segundo lugar, porque V. Exa examinou a questão.
Assim o que V. Exa fez? Prendo-me ai
ao detalhe. A mim me parece importante

rxa
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saber se V. Ex" ao ra;r.er

isso, não tomou, meramente, conhecimento;
ou se tomou conhecimento -e teve que to-

mar- porque isso era uma mera comunicação.
Para rejeirar _a _Q}QlUnicação, V. &a tem
que dizer não. Não é que V. r:xa não receba o documento, é que V. Ex"' rejeita um comunicação que lhe toi feita. Ao rejeitar uma
comunicação, qUt::i_JR_u porque ela não satis-

raz aos requisitos que o Regimento

exige~

Portanto, não se trata, no meu modo de
entender, do não conhe~imento; trata-se da
rejeição do requerimento.
O requerimento é inepto, porque não satisfaz às condições regimentais. Deveria satis-

fazê-las, e era natural que se esperasse que
os seus signatários soubessem disso.
A rigor, o que V. Ex- fez foi rejeitar ó
requerimento .o.u. não tomar conhecimento
da comunicação.- A comunicação foi feita e
V. & 11 dela não tomou CQnhecimento. Ao
não tomar conhecimento, V. Ex11 está rejeiM
tando o requerimento.
Digo isto poYCfue, no futuro, este probleM
ma irá voltar. AohistOria de bloco n.§o se esM
gotou com a apresentação desse requerimento, evidentemerire.1rn chegar o instante em
que teremos que discutir as limitações, as dimensões e as prerrogativas do bloco.
Neste instante, ·a decisão de V. ExD tem
o seu peso. É evidente, não estou discutindo quanto ao mérito. Todo mundo sabe, e
está muito claro no Regimento, nos arts. 61,
62, 63, 64 e 65, que o _bloco é a assodação
de representações partidárias e não de senadores.
__
A rígor, prendo-me ao fato especffico. V.
& 11 diz "não tomei conhecimento. Não, não
tomei conhecimento da comunicação..."
Não tomou conhecimento da comunicação, por quê? É a mesma coisa que lhe pedir uma questão de ordem. V. Ex 11 não tem
que tomar ou não conhecimento. V. Ex._ tem
que me conceder a questão de ordem. Ao
longo da minha~elaboração, V. Ex11 pode, então, me dizer; '~Exa está saindo do que é
uma questão d_e ordem; portanto, lhe tomo
a palavra de volta".
Sr. Presidente, 'V. Ex' ou toma conhecimento, porque o Regimento determina, ou,
então, não toma conhecimento desde logo,
porque o Regimento nega. V. Ex11 não deixou de tomar conhecimento.
V. F.xll, desculpeMme a interpretação do
engenheiro. V. Exa no meu modo de entender, rejeitou, indeferiu o requerimentO. A
razão não ~ porque não existam blocos preM
vistos no Regimento, mas, sim, porque a maneira pela qual os blocos estão previstos no
Regimento não for·satisfeiJa ita elaboração
desta comunicação-:
Volto a insistir-com V. Exa, Sr. Presidente, sobre este aspecto.

O Sr. Iram Saraiva - Peço a palavra peM
la ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Um momento. Vários Srs. Senadores
estão falando. Estamos por enquanto, discu-
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tindo coisa nellhuma. s"e o doCumento não aprovada fora da Mesa. Apenas a decisão é
existe para a Mesa, não há por que discutir. comunicada a V. Ex~, que se manifestou sem
Estamos, como se chama em Direito - e uma decisão formal, sem entrar po mérito
aqui presentes vários advogados -, na preH- da questão- diria até que nem meSmo apreminar do mérito. Não se aceitou, porque à liminar, porque V. Ex 3 simplesmente declaprimeíra vista, desde logo, colidia com o tex- rou que não conhecia da espécie, porque esta regimental. Não era possfvel aceitar uma sa é: a outra questão.
comunicação que colidia frontalmente com
Nesta condição, V. Ex'\ exonerou-se atê
o Regimento, inas para isso era preciso ler de examinar os signatários da peça, porque,
a comunicação. Não receberia se fosse u~ se V. Fx" tivesse examinado a relação dos sigcomunicação assinada por deputados. Neste natárlos, veria que a representaÇão, na Cacaso, não tinha de recebê-Ia. No entanto, se sa, de cada um desses partidos está integralifor assinada por um nWn.ero bastante de se- zada nessa assinatura. _Quer dizer, o PRN
nadares, tenho que lê-la e dar ou não aque-, assinou todo, o PST todo, o PSC todo, o
les efeitos de direito que eles reclamavam. PTB todo, o PDC todo, o PDS todo. Então,
que está no próprio requerimento. E, ainda. Sr. P~_id_ente, não h.á como não_ aceitar a
aceitar ou não a indicação do Hder e do vi- consutu1çao do bloco, tendo em VIsta o fato
CeMHder que constava do documento.
~e que as rep_resenta~ aqui, de ~da par-É uma preliminar de mérito que nós, os tido, na sua I~tegraltdade, se mamfestaram
bachai-éis, conhecemos e que ainda não se através de assmatura.
o_ Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peensina nas escolas de engenharia, ainda que
seja um engenheiro da experiência e da am- ço a palavra pela ordem.
plitude intelectual do nobre Senador Mário
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. ?.resiCovas.
dente. sei da altitude intelectual e cultural
De modo que podemos encerrar este asM de V. Exa no plano do Díreito. Estou tentansun to, porque estamos no fim da sessão.
do colocar para V. Ex• que a tomada dessa
O Sr. Carlos Alberto - Sr. Presidente,
decisão, que, af sim, V. Exa decidirá, tem que
peço a palavra para uma questão de ordem.
ser precedida de um exame de quem assinou
O Sr. J~ Ignácio Ferreira - Sr. PresiM esse requerimento, para que V. &•, então,
dente, peço a palavra para uma questão de President_e Nelson_ Carneiro, conheC6td0 os
seus signatários, não -defira a existência do
ordem.
b~oco, porque não lhe compete deferir. V.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei&•, inclusive, é incompetente, no sentido-juro) --- Não posso mais dar a palavra para se
. rídico, para decidir se o bloco deve ou não
discutir s_obr~ o g_ue não existe.
o:::istir, mas o requerimento foi posto para
o_ Sr. Jos_é: lgnácio Ferreira -Sr. Presi- que V. & 8 admita que a decisão da constidente, mas não se trata disso.
tuiçãq do bloco foi tomada com acerto pelas
representações partidárias que estão aí elen0 SR. PRESIDENTE (Nelson Camei- cadas e pelas assinaturas de cada um dos
ro) - A decisão foi simples. O documento que integram as representações.
não está de acordo com o Regimento Inter- .
Quer dizer, V. Exa, a partir de agora, pasno. Não o estando, a Mesa não pode rece- sande a conferir que os três senadores do
bê-Jo e dar-lhe andamento. Só isso. Não en- PDC assinaram, que os senadores do PDS
trou no mérito, não negou, apenas estranhou assinaram, que tOdos os ·senadores do PRN
que esse documento, que deve ser enviado assinaram, assim como os senadores dos depor rc_:pres~nt:a~ões partidárias, talvez o te- maiS partidos que estão completos na sua re!nha Sido, mdividualmente, pelos senadores presentação, V. & 8 , a meu ver - e, a~ pasque compõem essas representações.
so a colocar essa questão para evitar que
O Sr. J~ Ignácio Ferreira _ Sr. Presi- amanhã haja distorções naquilo que não era
dente, é este ponto que eu gostaria de aboi"- uma decisão de V. r.xa ainda -, deve aceitar
dar. Levanto, portanto, uma questão de or- a conseqüência da constituição do bloco. que
dem absolutamente necessária, tendo em vis- foi comunicada a V. 1--x", pelo menos daquela os desdobramentos desse episódio que,
Ies partidos que integralizaram as assinaturas das respectivas. bancadas.
aliás, está sendo tomado como de abertura
de uma facção aqui dentro, como se fosse
V. &a não tem, eu diria respeitosamenum antagonismo aberto com outros que, rete, competência jUI1dica. para exigir que se
manescendo, não estivessem nessa facção.
faça uma reunião desses partidos., quando
Não se cogita aqui de Mesa, de comissão;
as suas representações assinaram esse reque~gita-se_ de explicitação dos nomes que ~:Sterimento..
jam com o Governo FederaL
Pelo menos, Sr. Presidente, quanto a es11
Q que quero colocar-a V. Ex , tendo em
ses partidos que, pelas suas representações.
vista prevenir o que possa ocorrer amanhã,
subscreveram na integralidade o requerimené que, na verdade a constituição de bloco to, V. Ex11, a meu ver, lelJl o dever de aceitar
não ê levada à decisão de V. e:.xa, isto é, ela
essa comunicação e dar conseqüência a da
não é solicitada. O que se faz é uma oomuni- Ela não é: um requerimento.
caç§o de que-se constituiU um bloco. A ori- ·
V. Exaestá-sehavendocotn absoluta seregem, o fato gerador do bloco e, portanto, a
nidade, como, aliás, sempre se houve. Mas,
geração da sua materialidade, é discutida e -num momento como este, faço um apelo a
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V. Ex" para que-. Como a comunicação ainda não entrou, porque V. Exn. não permitiu
-reveja a·quadro das assinaturas e, assim fa-

zendo, verificará que houve a integralidade
de determinadas representações e, então, poderá deferir a constituição do bloco; pelo
menos daquelas representações que, na sua
ihtegralidade, estão com os seus signatários
postos aí.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Se V. Exll relesse os documentos enviados :à Mesa, veria que começam dizendo:
"Os senadores infra-finnados, integrantes
de representações partidárias com assento
no Senado Federal...''. Nem diz integrante_
do PST, integrante do PFL. De modo que
atê os lfdere~ como V. E.x", não assinam José lgnácío Ferreira.
Senador, se eu fosse examinar, verificaria,

por exemplo, que o nobre Senador Meira
Filho -ao que eu saiba - ainda não comunicou ~ Mesa a que partido pertence. O que
ocorre é que não diz o documento: os senadores infrafirmados, integrante& do partido
Social Democrático, ou qualquer partido,
nem isoo.
O Sr. José lgnácio Ferreira -Isso é diligência da Mesa, Sr. Presidente. O que estou
fazendo, penso que tenho o dever de lutar
para que uma coisa que é comezinha...
Sr. Presidente, estou dialogando com alguém que grita na retaguarda, que aponta a
inépcia em um requerimento que não é inepto.
Peço a V. & 8 - e, em momento algu~
dialogo com V. Ex8 - , uma vez que já não
aceitou, que determine à sua assessoria confira as assinaturas para ...

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiNão.

ro)~

O Sr. JosE lgnticlo Ferreira - Então, se
V. &a vai querer...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Amanhã ou hoje, a qualquer hora, o
partido da Frente Liberal comunicará que
integra o bloco e assi_n_a, o PST é uma repre~ntação partidária..•
O Sr. José Ignacio Ferreira -Ela toda
assina. na maioria dos partidos...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Nenhum desses documentos refere sequer o nome do partido que integra.

b Sr. José Ignticio Ferteira - Os do
PDS assinaram, logo o PDS passa a integrar
o bloco; o PRN assinou ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Estamos gastando a sessão com a preliminar, não chegamos sequer ao mérito e já
perdemos duas horas discutindo uma coisa
que é comezinha. Todos _estão de acordo
aqui que os documentos não referem sequer
o partido dos que o assinam. e o Regimento diz: 11As representações partidárias". Cinqüenta senadores de diversos partidos não_,
podem formar um bloco, mas dez, de duas
representações, podem formar um bloco,

mas que s<:jam duas- rcpresenlaçõcs- partidárias, essa ê a diferença. O ntimero não importa, desd.e que sejam -dez e que sejam de
duas representações. Dez senadores avulsos
não_ podem form~r um bloco parlamentar,
mas dois partidos de cinco podem formar
um bloco· parlamentar, isso é a representação partidária. Quem não tem partido não
tem representação partidária, portanto, não
pode integrar.
É simples, é só ler o Regimento.

O Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente;

peço a palavra pela ordem.

mo sempre, voQcola_borar. E: apenas uma comunicação inadiável, como Líder de Partido,
porque o__~unto aflorou no Plenário.
O importante, Sr. Presidente, é que bloco parlamentar não pode ser mOtivo para
dividir a nossa Casa. Eu me preocupo, porque, vejo que, quando começo a falar em bloco, os ânimos se o:B.ftãm. Não há motivo pa-

ra

isso.

..

_

-~ ~"~-·

.. . .

Falo em nome da minha representação.
Vemos bloco parlamentar como instituto constitucional. O bloCO-_(Q_l firmadó em 1988- na
Constituição, foi dêlãlhado no Regimento
do Senado, e está a_gtii o Relator ·do Regimento, o Senador Feirnando Henrique Cardo-

so.

Pretendemos; como bloco, aferir e organizar as forças do Senado. Não estamos nunca úp.aginando bloco_s_uprapartidário, Sr. Presidente; estamos pensando em _blocos interpactidários. em blocos _que devem fortalecer
os partidos, em bloco·s que devem definir
O SR. IRAM SARAIVA (PDT- GO.) maiorias e minorias, porque é assim que en- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. tendemos o que está _escrito nos artigos do
Presidinte, ê exatamente porque V. Ex"" já Regimento, e queremos cumprir o Regipienprolatou a decisão. Acho que discutir é en~
to, que_se defina o que é e o que não é, e
trar no mérito. A Mesa não pode mais discucomo se exercem as liE!~ranças, porque pre~
tir com o Pienário.
tendemos fortalecer õs· partidos e fixar a corEu queria fazer um apelo a V. Ex1\ por- relação de forças. - _
que é uma pauta extensa, e estamos discutinDe modo que, Sr. Presidente, não podedo o mérito. E V. Ex"" já decidiu. Acho que mos colocar aqui problemas de bloco, porcon-ceder mais qualquer questão de_ ordem que foi muito divulgado pela imprensa e houou a palavra pela ordem é procrastinar. Não ve até discursos nesta Casa --aos quais quis
devemos pennitir mais.
responder e não tive oportunidade -, mas
ninguém pretende dar golpe na Casa. O que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- se pretende é cumprir-O Regimento, ·querero)- Muito obrigado a V. Ex"", inclusive pe~
mos ter lfder de maioria e 11áo Uder çle Go~
la concisão.
· Concedere"i a palavra ao nobre Senador verno, porque a figura de lfder do Governo
foi criada por um projeto de resolução tran~
Jamil Haddad.
si tório, enquantO não conse·guramo~ cumprir
O SR. JAMIL HADDAD (PSB-- RJ. o Regimento da Casa.
Pela ordem. Sem revi&ão do orador.) - Sr.
É isso que pretendemos, e por isso estou
Presidente, há um detalhe que há de ser colo- falando.
aido com todas as letras. Eu não queria entear nessa discussão, porque estou saindo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneido- Senado para a C!mara dos Deputados. ro) - Peço aos nobres senadores encerrem
Mas esse bloco das 29 assinaturas, que foram o debate. porque temos vários assuntos a deapostas, 12 não retornarão, não continuarão cidir, inclusive a apreciação do nome de váno Senado, não interferirão, inclusive, na elei- rias autoridades que estão sujeitas à manifesção da futura Mesa. Então, que bloco é es- ~ção do Senado, ainda na sessão ~e hoje.
se em que 12 dos parlamentares que o assi- As 18 horas e3;0 miilutõS, ímprorrogavelmennam não retofnarri?-- o-u fião concorreram, te, teremos que iniciar·a- sessão do Congresou foram derrotados, ou foram para a amara. so Nacional.
Não quero discutir o mérito, V. Ex"" já
Faço um apelo aos Srs. Senadores para
decidiu. Vamos entrar na Ordem do Dia, que dêem por encerrado este assunto. Se alque é o que interessa, maf que fique bem gum dos Srs. SenadQres_insistir em falar, que
claro que 12 assinaturas cus-tentes aí são de o faça em breves palavras. (Pausa.)
parlamentares que não retornarão ao· SenaO Sr. Joio Menezea - Sr. Presidepte,
do no pr{t(imo ano.
peço a palavra pela ordem.
O Sr. Affonso .Camargo _,Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Com a palavra o nobre Senador João
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- Menezes.
ro) - Nobre Senador Affonso Camargo, peO SR. JOÃO MENEZES (PDS- PA
ço a V. Exa, como se;mpre, a sua habitual
Pela _ordem. Sem revisão_ do orador.):-:-_ Sr.
concisão.
Presidente, gostariã. de -um esclareciniCnto,
O SR AFFONSO CAMARGO (PTB ape:sarde todos os -que já foram dados, por- PR. Como Líder. Para uma comunicação. que V. Ex~ recebeu uma comunicaçãQ e pareSem revisão do orador.)- Sf. Presidente, co- ce· que vai devólvê-la.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .;.; N~bre Senador Jamil HaPdad, te11ho
que dar a palavra ao Senador Iram Sariiva,
que a está soRcit~ndo há mais de meia hora.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameí-

ro)- A Mesa não tomou conhecimento, porque não era uma simples comunicação, um
simples "eu vou viajar". É uma comunicação
que pede que, nos termos do art. 61 e seguintes do Regimento Interno, eu aceite a comunicação: Se não--tivesse essa exigência, se não
tivesse também a lii.dicação de líderes e vicelfderes gerando direitos, a Mesa teria que receber.
O SR. .'JOÃO MENEZÊS - Trata-se -de
uma comumcação, Sr. Presidente. E essa comuntcação V. &_a não recebeu. V. Ex 8 vai
devolvê-la. Agora se faz uma discussão muito grande em torno da representação par'tidária._Entretanto, está aqui no Regimento lnterno, o parágrafo único do ar. 61, diz:
''Par~grnro
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úriicii·-·somenie--se~

admitida a fonn3ção de bloco parlamentar que represente, no míriimO,
um décimo da composição do Senado."
0- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Mas V. Ex 3 não leu o caput
O SR JOÃO MENEZES- Sr. Presiden··
te, o artigo refere-se à composição do Senado, fala em senadores._O que tem que aparecer em assinaturas 15: o nome de senadores,
não são representações políticas.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Este ê:,o parâgrafo único.

O SR JOÃO MENEZES- Na representação de V. l:'x", que não é_ a minha, V. & 3
interpreta a composição partidáriã, e não_ é
isso o que o Regimento quer. Téimor~:_ ão {;
que depois não estabelece, logo abaixo. a formação de minorias e maiorias, que não são
nada de representação partidária, são formadas pelos representantes do Senado. Af é
que está a questão, e V. Ex" levou exclusivamente para a representação partidária. Mas
não, Sr. Presidente, trata-se de uma composição do Senado, trata-se da composição de
senadores, _eles é que representam nes:;e requerimento de comunicação.
Assim, parece que V. Ex 11, apesar do seu
conhecimento e do seu espfrito público, não
interpretou bem esse pedido feito à Mesa.
Não se trata, de maneira alguma, de requerimento, como quer e insiste o Senador
Mário Covas; não s_e trata de requerimento,
mas de comunicação, que- pode ou não ser
aceita pe-la Mesa.
O Sr. Carlos Alberto - Peço a pã.lavra
pela ordem, Sr. Pre.!tidente.

O SR PRESIDENTE-{Nelson Carneiro) --A Mesa não vai dar mais a palavra sobre este assunto, porque não é possfvel que
se demore para contestar o que não existe.
O nobre Senador João Menezes desloca
o artigo do parágrafo único e abandona õ
caput O parágrafo acompanha o caput
O Sr. Carlos Alberto - Peço a palavra
para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não é questão de ordem, não dou mais
a palavra para questão de ordem. Tenha paciência:! Assim. o Senado vai ficar responsável por ter gasto uma sessão inteira, quando só tem quatro ou cinco st::ssões até o final deste ano, para discutir o sexo dos anjos,
porque o que temos que decidir são numerosas questões. que interessam à sociedade. Vamos passar o dia inteiro discutindo isso?
O Sr. Carlos Alberto- Peço a palavra
para uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Carlos Alberto.

·· O SR CARLOS ALBERTO (PDC
RN. Para questão de ordem. Sém revisão

do orador.) -Sr. Presidente, quero indagar
a V. Exa quantos Srs.__ senadores subscreveram---o documento.
-, O SR. PRESIDENTE (Nelson Camei~
ro)- Se eu não tomo conhecimento do documento, pouco importa. Se V. & 11 deseja contar: .. Não serei eu que~ í~ contar.
&

8

O SR CARLOS ALBERTO - Mas V.
chegou a ler o documento.

. ·o SR PRESIDENTE "(Nelson tamei·
ro) - Li o texto. Evidentement~. não quis
usar a palavra que aqui se tem repetido sempre, mas. ..
O SR CARLOS ALBERTO - É exalamente esta a questão, saber quantos Srs. sefiadores assinaram o documento, porque, então, Sr. Presidente, V. & 11 teria que acatar
a formação do bloco. Ora, Sr. Presidente, se, na verdade, os senadores do PDC assinaram, se os senadores
do PRN assinaram o documento, se a maioria do Pfl. assinou o documento, se os senadores do PMN assinaram o documento, então, não entendo por que V. E:é- não o acata. Não sei por que tamanha celeuma em torno da formação de um bloco, Sr. Presidente!
Acredito ser até :salutar para este Plená~
rio, é salutar para o Senado, explicitar a maioria e a minoria, Sr. Presidente. O que estão
querendo aqui, o que _estão querendo colocar na formação do bloco é que este tenha
anlanhã a condição de influir na formação
da Mesa, o que é um engano, o que é um
erro, até porque uma grande parcela dos senadores que subscrevem o documento aqui
não estarão para votar ou decidir sobre .a
fonnação da Mesa.
__
- P-õrt3nto, V. --Ex..~na hor3: em que não
acata o documento, está tomando uma decisão autoritária, porque o mesmo está subscnto pela maioria do PDC, pela maioria do
PFL e pela maioria do PRN. Então, existe
a fonnação do bloco, Sr. Presidente.
No entanto, se a decisão...

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro)".:...-o tempo-de V. Ex 11 já esgotou.

O SR. CARLOS ALBERTO -V. Exa,
autoritariamente, não aceita a formação do
bloco._

O SR PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - A Mesa responde a V . .Ex" dizendo o
seguinte: se dez senadores de diversos partidos fizerem um requerimento constituind·o
um bloco parlamentar. a Mesa não aceitará;
se setenta e cinco senadores assianarem um
documento individualmente constituindo
um bloco parlamentar, a Mesa também não
aceitará. Só acatará um bloco parlamentar
constituído por representações partidárias.
porque isso é o que -está escrito no Regimento Interno aprovado pelo Congresso Nacional e pelo Senado Federal. De modo que a
argumentação de V. Ex 11 não p_rocede.
_
O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, pe·

ço a palavra para uma questão de ordem.
O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
Para questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para que não transite
cm ju-lg-ido nesta Cas.a, repito o que disse o
Senador João Menezes _e_o que aqui reiteradamente afirmou o Senador José Ignácio
Ferreirã.: as representações partidárias poderão conseguir bloco parlamentar. Aplica-se
ao líder do bloco parlamer~;tar o disposto no
art. 66. Pelo!. art!o. ui e 44. H liqutdu c ngorosamente certo, Sr. Prestdegte, que o bloco
só pode ser integrado por representações
partidárias e não por senadores, individualmente.
Em segundo lugar, o bloco Substitui a representação partidária, as suas prerrogativas
parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Este é o mérito que a Mesa não decidiu.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, íi:ltimo a se pro~
nunciar, de vez que o PSDB ainda não se
manifestou.
O SR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -SP. Para questão de ordem
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, V.
EJél, ao tomar essa decisão, na prática, disse
o seguinte; voltem em termos. Tem V. Exa
toda a razão. Têm que voltar em termos. É
preciso submeter essa_ comunicação aos termos do Regimento. O bloco será constítufdo, há níi:mero suficiente, é uma questão de
formalidade. Acredito que V. &• decidiu.
Voltem em termos é o correto. Fui o autor
desse Regimento. Voltem em termos., querendo. A interpretação correta é esta: voltem
em termos. Não precisamos perder mais tempo com isso. Todos voltarão em tempo e
em termos.

O SR PRESIDE!o.'TE (Nelson Carneiro)- Sobre a mesa, projetes de_ lei que serão
lidos pelo Sr. 1o-secretário.
São

lidos ós seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 236, DE 1990
Dispõe sobre o cr&Jito fundiário.

O Congresso Nacional decreta:
ArL 1° Esta lei fiXa os critérios fundamentais para o crédito fundiário, objetivando o
financiamenlõ da aquisição de propriedade
nua~ por produtores e trabalhadores rurais,
destinada a exploração direta pelo aquirente e sua famt1ia.

Art. 2° São beneficiá_rios do crêdito fundiário, os produtores e trabalhadores rurais
que:

I - não sejam proprietários de área rural,
limitada a aquisição a 5 (cínco) módulos fi~ is;
U - sendo proprietários de área rural,

desejem adquirir área- contfgua~ limitada a
aquisição à diferença entre-à área da propriedade original e o limite referido no incíso I.
Art. 3° Os recursos para o crédito fundiário serão oriundos de:

a) dotações orçamentárias;
b) parcela dos depósitos compulsórios realízados pelos bancos comerciais, junto ao
Banco Central do Brasil;

c) parcelas do Fundo de Garantia do Tem-po de Serviço - FGTS, do Imposto Territorial Rural - ITR, e do Imposto de Renda
de pessoas físicas e jurklicas ligadas ao setor
rural;
d) parcela dos recursos destinados ao crê•
dito rural. nas instituições governamentais e
privadas.
Parágrafo único. O _Poder Executivo-regulamentará os percentuais aplicáveis às alineas b, c e d deste artigo, bem como definirá
os agentes financeiros operadores do crédito fundiário. -- --------=----Art. 4°Na concessão do c~dito fut1diárlo,
serão obedecidas as :S_eguintes COt:Jdiçôes:
1 - limite de fínanciamento: 100% (cem
por cento) do valor da terra nua e das benfeitorias úteis e necessárias;
II - prazo de tTnanChirilento: de atê 20
(vinte) anos, com 2 (dois) anos de carencia;
III- valor a ser financiado: calculado com
base em avaliação da ~erra e das benfeitorias
tlteis e necessárias, efetuada pela &ataria
Estadual
Art. SOO ressarcimento do valor financiado será efetuado pelo adquirente em parCelas anuais, iguais e sucessivas. após o ténnino do período de carência, observadas, ainda, as seguintes condiyões:
I - Serão aplicados, a cada parcela vencida, reajustes iguais ao do preço mfnimo do
produto agrfcola referencial, assim definido
como aquele cuja cultura seja predominante na propriedade financiada;
II -cada parcela vencida poderá ser quitada, alternativamente, com a entrega d.o equivalente em produto agrícola referencial, in
natura, ao agente financeiro.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. ?<>Revogam-se as disposições eDicóntrário.

Justificaçlo
A nova ConstÜ.uição, no arL 50 do Ato
das DispoSiÇões Constitucionais Transitórias,
assim estabelece:
"Art. 50. Lei agrícola a ser promul·
gada no prazo de um ano disporá,
nos termos da Conslituição, sobre os
objetivos e instrumentos de política
agrícola, prioridades, planejamento
de saf~, comercialização, abasteci~
mente interno, mercado c:< temo e ins~
tituiÇâo dei crédito fundiário."
liveram os comUituinteJ> a preocupação
de__explicitar o crédito fundiário como instruménio fundamental de política agricola, já
que permite a ftxação do homem à terra, revertendo o grave problema do êxodo rural.
' De forma complementar à desapropriação por interesse social, abrangida· pela reforma agrária, o crédito fundiário é um mecanisffio importante de geração de produção
agrfcola e com as restrições a ele impostas
no 'presente projeto, contribuirá significativameh,te para o aprimoramento da estrutura
fundiária nacional.
Consideramos fundamental a fixação de
limfte para aquisição em 5 (cinco) módulos
fiscais rurais, que pennítem a implantação
de qualquer lavoura em nível de produtividade competitivo, mantendo-5e outrossim a possibilidade _de trabalho para uma famfiia de
agricultores com uso de mão-de-obra temporária quando dos picos de plantio e colheita.
Em função das profundas modificações
organizacionais Ocorridas e em ocorrência
no Poder Executivo, ao lado de particular
preocupação com a política monetária e fiscal bem como com os orçamentos públicos,
deixarrios ~quele poder a decisão sobre os
. aspectos operacionais da implantação do crédito fundiário, bem como sobre o montante de recl.l:~_ p~ssfveis de serem alocados.
Ressaltamo-s; tlnalmente, a elevada significação social do presente proje~ pelo que
esperamos contar com o apoio e a contribui~·
ção dos parlamentares_
Sala das Sessões, 11 de dezembro õe 1990.
-Senador Nelson Wedetin.

. · LEGISLAÇ~O OTADA
CONS1TI1JIÇAO FEDERAL
DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA
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do pagamento das tarifas de energia
elétrica.

O Co~gresso Nacional decreta:
ArL 1° Ficam isentas do pagamerito _das
tarifas de energia elétrica as eil:tiá.ad~ fflan-

trópicas declaradas de utilida,cte pública.
Art. zo Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as_disposíçõe:s em contrário.
--Justificação
O objetivo d,o projeto qUe ora se apresenta é o de atel)_uar as dificuldades hoje enfrentadas por aquelas eritíd3des filantrópicas que
são declaradas de utilidade pública.
Elas, na prática, substituem diversas das
funções do Estado no campo social e, no en~
tanto, freqüentemente se vêem obrig~as a
funcionar em condições precárias por· falta
de apoio financeiro. Nada mais justo1 portanto, do que aliviar parte de seus ônus.
A dispensa do pagamento das tarifas de
ene:rgia elétrica, no entanto, se recomenda
sobretudo pelo fato de que toda sociedade
será beneficiada, e particulannente os segmentos mais carentes. Isso porque essas entidades filantrópicas-não raramente cumprem
sua miss.ão social de fonna mais _eficaz e menos dispendiosa do que faría OEstado.·
Tendo em vista a oportunidade e a conveniência da proposição ora apresentada, espera-se que ela seja acolhida por parte dos ilustres membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Wedekin.

(À Comissão de Assuntos Econô·
mjcos _ decisão termin.atjva.J _

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro) - Os projetes lidos serão publicados e
remetidos à comissão competente.

O Sr. Nelson Carneiro, Presíden~
ce, deixa .a cadeira da presidência,
que é·ocup.ada pelo Sr. Iram Saraiva,

1° Vice~Pre.sidente
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)A Presidência solicita às pess<>as que estão

no ·plenário, à exceção dos Senador~ qJ.Ie.
-por gentileza; não" pern:rãneç:rm no recinto,
porque a Mesa está tendo dificuldade em de·
finir quem é Senador.
Art. 50. A lei agrícola a ser promulgada
Os Srs. Deptuados podem permanecer.
no prazo de um ano ~isporá, nos tennos da Os funcionários que não estejam a seryiço
ConstituiçãO, s·obre os objetivos e in~trumen da mesa, por gentileza, não pennaneçam
tos de política agrícola, priorjdac!,~s, pfarieja- em plenário.
mento de safras, comc;rcial~ãçã9, abasteciO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) mento interno, mercado externo e instituição
Sobre a mesa, redação final que, nos termos
de crêdito fundiário.
i
do art. 320 do Regimento Interno, se não
houver objeção do Plenário, será lida pelo
(À Comissão de Assu~tos Econó- Sr. 1° Se~Lárío, (Pausa.)
micos_ decisão terminat v.a.)
E lida a seguinte
1

"''··--·-------·-1--..- ...-

PROJETO DE LEI DO ~ENADO
N• 237 DE 199<(
.

---- Insenta as entidaddl filantrópicas declaradas de utilidade páblica

PARECER N° 443, DE 1990
_ Da Comissão Diretora
Rcdaçlo final do Projeto de Resolução n° 64, de 1990.
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A Combtl.ão Diretora 3presenta a redação final do Projeto de ResoluçáQ n° 64, de
1990, que suspende a execução dos arts. 84
e 89 da Lei D1) 2454, de--17 de outubro de
1977, -do Município de São Caetano do Sul,
Estado de São Paulo.
Saia de Reuniões da Comissão, 10 de novembro de 1990. - Alexandre Costa, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Anto-

nio Luiz Maya _ Nal>or J11nior.
ANFXO AO PARECER
N° 443r Db 1990

Redação final do Projeto de ResoluçAo 0° 64;- dC -1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou e eu, Presidente, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte.

RESOLUÇÃO N" , DE !990
Suspende a cxecuç§o dos arta.
84 e 89 da Lei n°2454, de 17 de outubro de 19T/, do Município de SAo
Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
O Sehado Federal resolve:
Artigo tínico. É suspensa, em virtude de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do RecursO Extaordinário n°
120391-9, a exeCução dos arts. 84 e 89 da
Lei n° 2.454, de 17 de outubro de 1977, no
Município- -de São CaetanO do Su~ Estado
de São Paulo.

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) O parecer vai ~ publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N° 491, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e _votação, da redação
final do Projeto de Resolução n° 64, de 1990",
que suspende a execução dos arts. 84 e 89
da Lei n° 2454, de 17 de outubro de 1977,
do Município de São Caetano do Su~ Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1990.
- Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)Aprovado o requerimento, passa-se :à apreciação da redação final.
Em votação.
Em discussão. (PaUSa.)
Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, ést.á encerrada a discussão.
Em votaÇão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário. _

cia, a matéria deverá ser apreciada antes do
item 4.

__É lida a seguinte
COMUNTCA:ÇÃO

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) Sobre a mesa, req ueriment que se~ lido pew
lo Sr. 1°-Secrefário.
- -

Nos termos do art. '?, § 2° do Regimento Interno do Senado Federa~ comunico a
minha fi_.tiação ao Partido da Frente Uberal
- PFL, a partir_ da presente data, onde continuarei a velar pelos ideais democráticos.
Brasllia, 11 de dezembro de 1990.- Senador Meira Filho.

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) A comunicação lida vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que
a COmissão Diretora aprOvou, em reunião
de 4 do corrente, o Requerimento n° 423,
de 1990, de autoria do Senador Marco MadeLe outrOs Srs. Senadores, solicitando arealização -de sessão espedal conjunta com a
finalidade de comemorar o centenário da
primeira Constituição republicana.
_Devendo a matéria sei apreciada também
pelo Plenário, passa-se à votação do requerimeDia.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência conSultará a Câmara dOs
Deputados sobre a realização da referida sessão.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) A Presidêpcía recebeu os Ofíciqs Q 0 s S/65 a
sn4, de 1990 (n°s 445 a 454/90, na origem),
atravêsrlos quais o Diretor de Política Monetária do Banco Central, nos termos da Resolução n° 94, de 1989, solicita-aUtorização para que os Estados de Santa Catarina, Bahia,
Minas Gerais._ Rio Graqde_do Sul~ Espírito
Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio
de Janeiro possam emitir e colocar no mercado, através de o(~rtas públicas, Letras Financeiras do Tesouro daqueles estados.
As matérias serão despachadas à comissão de Assuntos Econômicos.
Q_SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)A Presidência recebeu o Oficio n° sns, de
1990 (n° 547/90, na·ongerri), atravêS do qual
o Diretor do _pepartamento da Dívida Póblica e de Operações Especiais do Banco Central, nos termos da Resolução n° 94, de 1989,
_solicita ·ai.üOrização para 'que--o Estado do
Rio de Janeiro possa emitir e colocar no
- mercado, através de ofertas póblicas, Letras
Financeiras do Tesouro daquele estado destinadas a reaplicação no res&ate das 270.000.000
de letras vencíveis em 15 ·do corrente.
A matéria Serà-O.espachada à Comiss.ão
de Assuntos Econômicos-:
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)Esgotado o tempo de:stinado ao EXpediente.
Passi-se à
ORDEM DO DIA
A Presidência _comunica_ a_q_ PleQáfi_o que,

por lapso, o Projeto de Lei do Senado n° 5,
de 1989, consta da Ordem do Dia como item
11. Todavia, por estar em regime de urgên-
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É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N" 492, DE 1990
Nos termos do art. 175, alfnea d, do Regimento Interno, requeiro inversãO da Ordem
do Dia, a fim de que a matéria constante
do item 4 seja submetida ao Plenário em primeirO lUgar.
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Senador Ney Maranhão - PRN.

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, será feita a inversão solicitada.
O Sr. Jutahy Magalhães - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iran:. Saraiva) ConcedQ a palavra a V. & 0

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
- BA Pela ordem. Sem reviSão do orador.)
- Sr. Presidente, V. Ex 0 acabou de declarar
que o Projeto de Lei do Senado n° 5_, de
1989, estava colocado equivocadamente na
pauta como item 11, que deveria estar colocado antes do item 4. Se for antes do item
4, como estamos fazendo a inversão do item
4? Qual é o número que pega esse projeto.
É o item 4, o item 5 ou 3-A?
, O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) E o3-A
O SR JUTAHY MAGALHÃES - O
3-A Foi a solução.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) &ato.
O SR JUTAHY MAGALHÃES - Ai,
então, o primeiro não é "o item A; que Vãi ser
lnvertído.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) O quarto, em virtude de aprovação do requerimento.
O SR JUTAHY MAGALHÃES - Vai
haver inversão.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)O requerimento de inversão foi aprovado.
O SR JUTAHY MAGALHÃES - É o
Projeto de Resolução n° 94, então?
c

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)É o Projeto de Resolução n° 66.
O SR JUTAHY MAGALHÃES --Projeto de ResoluÇão n° 66, de autoria: do Senador Ney Maranhão.

O SR PRESIDENTE (Iram
Certo.
·

Saraiva)~

O SR JUTAHY MAGALHÁES - En-.
tão, este passa para que nómero?
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O SR PRESIDENTE (Iram saraiva) Este pãssou par'á o pnineiro, em razão do
requerimento aprovado pela Casa.
O SR JUTAHY MAGALHÃES - É
acordo de Lideranças?
O SR PRESIDENTE_(lram Saraiva)&ato. Concorda V. &-n?

O SR JUTAlJXMAGALHÁES - Estou perguntando se é acordo de Lideranças,
porque tenho que atender ao meu lfder.
O SR PRESIDENTE (lram
Já foi votada, ê matéria vencida.

SaraiVã)~

O SR:, PRESIDENTE (lram Saraiva)Item 4: ..
PROJETO DE =OLUÇÁO
N• <>ó,DE 1990
(Em regime de urgência, nos
termos do art. 336, c, do

Regimento Interno)
Vota,ção, em turno único, do Projeto d~ Resolução n° 66, de 1990, de autoria do Senador Ney Maranhão, _que
dispõe sobre limites globais e condições para as operações de crédito igternas. e externas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e <le
suas respectivas autarquias e estabelece limites e cõndições para a concessão de garantias, tendo
· PARECER, prciferido em Plenário,
da Comissão
_de Assuntos Económicos, favorável ao projeto nos termos de sUbstitutivo que oferece.
-

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária do dia 6 do corrente.
Passa-re à votação da matéria:
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secret;irio. _

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 493, DE 1990
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, requeiro destaque para o §
1° do arL 6° do substitutiVo ao Projeto de
Resolução n° 66/90, para rejeição.
Sala dasSeS$ôeS, 11 de dezembro de 1990.
- Edison Lobão._

CY SR PRESIDENTE (lram Saraiva)O requerimento lido será votado oportuna-

que estou de pleno acordo, em tinhas gerais,
com o- Projeto de Resolução n°· 66/90, que
"estabelece lim~tes glrib-âi-s e conâições para
as operações-de crédito- internas e externas
dos estados, do Distríto Federal, das municípios -e âe suas respectivas autarquias, e estabelece limites e c::ond;ições para a concessão
de garantias".
A única questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que gostaria de colocar-~ que a mim
me párece uma dó.vida muito grande de natureza constitucional- é quanto ao que dispõe
o substitutivo ql.l.e ora vaí se votar, no seu
art. 4?~ alínea b, onde se lê:
Art. 4° A celebração de operações
de crédito, inclusive a concessão de
qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios
ou pOr suas respectivas autarquias, somente poderá ser e[etuada:
b) após a manifestação préVia do
Banco Central do Brasil, relativamente ao cu:rpprimento do disposto nos
arts. 2° e 3° desta resolução.
Os arts, 2° e ~ do projeto de resolução,
por sua vez, cuidam de estabelecer justamente as parâmetros dessas operações de crédito externas e interna§ dos estados, do Distrito Federal e dos Jp.Uriicípios é-de sua_s,autarquias,
Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o art. 52 da Constituição é muito claro,
ao estabelecer:
1
'Art. 52. Compete privativamente
ao Senado Federal:
V - autorizar operãções eiternas
de natureza financeira, de interesse
da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios;

VII - dispor sobre limites globais
e condições para as opera-ções de crêdito eiterrio e -interno da U!lião, dos
estados, do D"iSfiító Federal e dos mu~
nicípios, de suas autarquias e demais
entidades coniroJaçl_as_pelo poder póbÍic_o -re-a~rª~~~
Portanto, salvo me_thor_jufzo, no. momento etn-que o SenadO, arravés de; projeto de
resolução, decide entregar ao Banco Central
a tãt"efa de emitir um parecer prêvio sobre
as condições estabel~cidas pelos arts, 2° e
3° _do projeto, está praticamente demitindose de sua atribuiçãO privativa de autorizar
ess~s _empr~stimos externos e internos. É que
a atribuição privativa é indelegáveL

mente.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental, ressãlvadÕ- Ci -destaque. O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presiden---(YSr. )Utahy Magalhles- Senador Hum·
te, peço a palaVra" para encaminhar a votaÇâ?. berto Lucena, V. &a está falando em discusO SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)- são; -ou enCaminhando a votação?
Conc~do a palavra ao nobre Senador HumO SR PRESIDENTE (lram Saraiva) berto Lucena.
Está encaminhando a votação.

O SR HUMBERTO LUCENA (PMDB
- PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, em rápidas
palavras, encaminhar a matêria, para dizer

O SR HUMBERTO LUCENA - Por
isso,
Presiden"fe; S:rs. SenadOres, neste
moinenlo; já que não posso mais e'mendar,
porque estamos em fase de votação, quero

sr..
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colocar essa dúvida para ~s. Lideranças, já
que houve um acordo geral.
_
Se fosse possível, o interessante seria, realmente, conseguir-se o destaque da alínea
b do art. 4°, que acabo de ler, para sua supressão.
Se, entretanto, o dispositivO- Prevaft!cer,
para não prejudicar a aprovação do projeto,
apresentarei, depois, novo projeto de reso!u·

ção.
Bra o que tinha a

~er,

Sr, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)Continua em votação o substitutivo.

ó Sr. Fernando Henrique Cardoso PeçO-a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR PRESIDENTE (lram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador E~~ernan~
do Henrique Cardoso.

O SRFERNANPO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.Y..:.
PreSídente, Srs. Senadores, a objeção levantada pelo
nobre Senador Humberto Lucena foi obje~
to de preocupação nossa na discussão sobre
esta D;l3téria, porque ela é central. Não cabe dÚ.viaa. ~~guma diante da Constituição,
que o Senado delibera, decide autonomamente sobre os e_mprêstimos.
Créio mesmo que a sugestão do Senador
Humberto Lucena, se tivesse chegado em tempo oportuno, poderia ser aceita; ou seja, que
o Banco Central infonna ~ Corníssão de Assuntos Econômicos que seria POssfvel. Sugír6~ã s:-&11 , independentemente, dessa aprovação de hoje:_L qUe _!~ça uó:tã -emenda, uma
resolução que- terá nosso apoio, -corrigindo
esse aspecto, Nossa decisão é neste sentidp.
Gostaria de deixar registrado nos Anais
qu(?.-êõrii-íelação à nõssa· decisãO; não cabe
dúvldá alguma, que, em caráter constitucional, cabe ao Senado a decisão. Se o Banco
Centrar Opinar no sentido de que não se de~
ve dar o empi".:=stimo e se ó- Senado entender
que aeve~c-o"UCedê-lo, o concederá. Isto é inR
discut!VeL
Naturalmente é de st: esperar que() Ban·
cri Central tenha Critério e que os senadores
tenham juízo, de tal maneira que essa hipóteçe não ocorra,
Se vier a ocorrer, se, de rep_ente., por alguma razão politica, o Banco Central resolver
informar que não, e nós, por uma razão de
objetividade, ou mesmo política, ·entendermos que deva ser feito, faremos. Este é o
nosso entendimento.
Sugerimos ao Senador HumFertO "Lucena proponha uma modificação. Terá o nosso apoio imediato, mas -ilãO gostaríamos de
prejUdicar a votação desta matéria.
Há ainda um ponto a ser agregado, mas,
espero que o relator infame ao SetJado a respeito desse ponto. Há uma série de pleTfos
já em andamento. O Senador Ron;an Tito sugeriu a rêdaÇâÇJ de UJlla emenda, est;i feitn
o deS:taque_ao art. 16, dizendo que 3té u dia
1° de janeiro as matérias que estão em andaR

-sr.
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menta seguirão o rito prescrito pela Resolução n° 94, de 1989. Ocorre que esta resolução já perdeu vigência, desapareceu; mesmo
minha proposta, que foi aceita pelo Senado,
de prolongar a vida dessa re:solução, infelizmente também já se esgotou nestes dias. De
modo que estamos numa situação de fato
complicada.
Não quero, não posso voltar atrás a um

a.cordo feito com o Senador Ronan Tito.
De modo que votarei a· favor di emenda sugerida por S. EX', mesmo sabendo que é. inócua, porque é realmente inócua, já não existe mais a Resolução n° 94, de 1989. Mas ainda estamos na vacância da lei.

Na verdade, hoje o Senado pode fazer o
que quiser. Há uma série de pleitos em andamento; esses pleitos todos aparentemente já
estão sendo processados; não há mais tem~
po de apresentar coisa nova ao Senado. As~
sim, há uma possibilidade de s_olução, que é
a de simplesmente resotverinos ao -nosso livre arbítrio, e que, a partir de 1° de janeiro
em diante, vigore a nova resolução. Só vol.<!.rei após ouVir O Sena-dor Mauro Benevides.
O Sr. Odacir Soares - Peço a palaV!ã
para encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (fram Saraiva)Concedo a palavra ao nobre Senador:

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.}- Sr. Presidente, Srs_ Senadores, em
primeiro lugar, quero tranqUilizar o Senador
Humberto Lucena, ratificando as palavras
do Senador Fernando Henrique Cardoso i-c-erca do caráter instrutivo dos pareceres do
Banco Central
Evidentemente, conforme está bem claro na Constituição e no substitutivo que apresentei, a competência decisória final é do Senado Federal, que pode, iriclusive, deferir todos os pedidos dos estados~ mesmo contra o
parecer do Banco Central.
Em relação a essa segunda queStão, que
decorre de uma emenda modificativa proposta pelo Senador Ronan Tito e que também
já foi objeto de apreciação poi parte do Senador Fernando Henrique cardoso, na realidade essa emenda modiifcatiVa, que vai ser
apreciada em turno suplementar, é completamente inócua, por duas razões: primeiro,
porque - na forma do acordo que nós, a Liderança do Governo, na semana p.assada, acertamos com as demais lideranças desta Casa
, desde ontem, o Banco Central já encaminhou ao Senado Federal todos os processos
relativos à rolagem da divida dos estados até
o dia 28_ de fevereiro_ do próXimo ano: Como a emenda modificativa do Senador Ronan Tito estabe(ec_c__que as normas da Reso~
lução n-o 94, de 1989, se aplicariam atê 2 de
janeiro de 1991, quando todos sabemos que
o Senado Federal entra em recesso no dia
15 de dezembro, do ponto de vista material
esse dispositivo não se aplicãiiã a nenhuma
situação rea~ pelo simples faro de que o Senado só voltará a se reunir no dia 15 de fevereirb, quando essa emenda já terâ perdido
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que não obstaculize a votação desta matêria.
tambêm o seu efeito jurfdioo. Assim, ela ê
Sem dúvida, trata-se de matéria de interesse
inócua, por duas razões. Primeira, porque o
para os estados e municípios brasileiros.
Banco Cemraljá encaminhou ao Senado to.À nossa posição, port8iúo, Sr. PresidenJos os processos relativos à rolagem de dívidas até; o dia 28 de. fevereiro; segunda, por- te, é no sentido de que se aprove esta resolução e se ofereça aos estados e murilcípios a
que o art. 16 só teria aplicabilidade até o dia
oportunidade de encaminharem o seu e.ndivi2 de janeiro de 1991, quando o Senado Fede--damento, compatibilizados os interesses de
ral estará em recesso.
cada comuna e de cada unidade federativa.
O Sr. Mansueto de Lavor - PermiteO Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
me V. Ex:D um aparte?
peço a palavra, como Líder, para encamiO SR. ODACIR SOARES - Ouço V.
nhar a votação.
Ex8 com prazer.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)O S~ PRESIDENTE (lram Saraiva) Concedo a palavra a V. Ex11
8
v.-Ex não poderá apartear, porque o nobre
Senador Odacir Soares está encaminhando
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.
a votação._
Como Uder, par~ encaminhar a votação. semO SR ODACIR SOARES- Eram estas revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em rápidas palavras, para orienta:::ts considerações que queria fazer.
ção da bancada, gostaria de dizer a V. Ex11
Infonnan;t-me a_gora que o Senador _Ronan TitO retirou a sua emenda modificativa, e ao Plenário que este projeto foi, como tode mOO o que esta- discussão náo tem mais dos sabemos, objeto de longas negociações
nenhum sentido, uma vez que a emenda não que se desenvolveram entre as Lideranças
no Senado Federal, com a participação, inclu':lerá objC:to- de apreciação nem de votação
sive, de dirigentes do Banco Central.
por pane do Senado Federal.
A referida resolUção, a meu ver, represenO Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presiden- ta um passo à frente, sobretudo se a compararmos com a resolução atê então em vigor
te,__ peço a pafavra.
de n° 94.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) De alguma forma o Senado Federal tamConcedo a palavra ao nobre Senador Man- bém está dando uma contribuição à política
~meto de_Lavor, para encaminhar.
de controle de gastos póblicos e de redução
O SR. MANSUETO DE LAVOR de endividamento dos estados e municípios.
Em face do exposto, Sr. Presidente, sem
(PMDB - PE. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ces- querer prolongar-me em considerações, gossa a razão da minha palavra, uma vez que o taria de dizer à bancada do meu partido que
comentário-a tecer era a respeito da emen- a nossa orientaçã_o - de alguma corroborando os entendimentos mantidos com as lide~
da. Se foi retirada, não há razão para adian~
ranças e fiel, inclusive, às negociações que
tar a discussão.
fizemos com o Banco Central - é no sentiO Sr:. MaurQ Benevides - Sr. Presiden- do da aprovação do referido projeto de resote, peço a palaVra.
lução.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)Concedo a palavra ao nobre Senador Mauw
ro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
-CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, permitome· dizer à Casa, neste instante, que a matéria objeto de deliberação do Senado FedCral
decorreu de uma série de negociações, realizadas entre todas as bancadas, a fim de que
se buscasse uina iedã.Ção consensual que, a
partir de agora, pudesse, substituindo a Resolução n°_24, de 1989, dirimir as p~ndências
no âmbito dos estados e municípios naquilo
que se relaciona com o seu respectivo endividamento.
Sucessivas reuniões, Sr. Presidente, foram
levadas _a efeíto com a nossa participação e
dos lideres de tod-a$__ a$ bancadas que compõem o- S--enado Federal e, afinal, chegou-se
a esse texto que, neste momento, será submetido à deliberação do Plenário.
Diria mais: emenda cogitada pelo eminente Líder Ronan Tito, que rile fez porta-voz
da sua justeza no Plenário do Senado Federal, deixa de ter o seu seguimento, a trm de

O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, __
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra a V. Exa
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
projeto que ora estamos examinando teve a
participação dos Partidos de Oposição de
maior destaque nesta Casa, e passamos três
semanas discutindo a matéria.
Presto, neste momento, as minhas homew
nagens ao Senador Mauro Benevides, ao nosso Senador Ronan Tito, ao Senador Fernando Henrique Cardoso, que conduziu os trabalhos co_mo um ver~deiro embaixacJ;or, ao Senador Marco Macicl e ao incansável ViceUder do Governo, Senador Odacir Soares.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a contribuição fundamental deste projeto é para os
trabalhadores. Por este ~ojero de resolução,
fica sen9C?__obrigatório o pagamento do PIS,
do Fundo de Garantia e do Finsocíal antes
da realização de-qualquer outra operação
de crédito. Significa que esse dinheiro do:::
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trabalhadores, retido nas contas c!.os Governos estaduais, não ficará congelado. Este
ponto é de funda_mental importância.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1° Secretário.

Assim sendo, Sr. Presidente, o trabalho
do Senado irá ajudar este País, e muito, no
problema de endividamento e na área social,
rendo como prioridade os trabalhadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

É lida a seguinte:

PARECER N" 444; DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno sup1emc.ntar do .substitutivo ao
Projeto de Resolução n° 66, de 1990.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental, ressalvado o destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação o requerimento de destaque, pa-

ra a rejeição do art. _6_0 do substitutivo.
Se os Srs. Senadores aprovarem o requerimento estarão rejeitando o art 6o_ do substitutivo.

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, pe-

ço a palavra pela ordem.

-A Conlissão Dfidora apresenta a ·redação do vencido para o turno suplementar
do substitutiVo ao Projeto de Resolução n°
66, de 1990, que dispõe sobre limites globais
e condições para as operações de créditos internas e externas dos estados, do Distrito
Federal, dos municípios e de suas respectívâs aUtãrCjllias e estabelece limites e condi_Çóes. para a concessão de garantias.
--- Sala de Reuniões da Comissão, 11 de dezembro de 1990. - Iram Saraiva, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Jtinior - AntOnio Luiz Maya.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

ANEXO AO PARECER

Concedo a palavra a V. Exa

N° 444, DE 1990

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA.

Redação final do Projeto de Resolução n° 66. de 1990.

Pela ordem.) -Sr. Presidente este destaque
é o de minha a_utoria?

Fã.çá saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48,
ifem-zg; do Regimento Interno, promulgo a
O SR. EDISON LOBÃO - Pedi para - seguinte
suprimir apenas ó § 1° do art. 6°, não o art.
RESOLUÇÃO N° , DE 1990
6° inteiro.
Dispõe sobre limites globais e
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)condições para as operações de créO § 1o do art. 6°. A Presidência agradece a
dito interno e externo das estados,
V. Ex11 o esclarecimento.
- - · do Distrito FCder8~ dos municípios
e de suas autarquias, e estabelece
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) limites e condíç&s para a concessão
Em votação o requerimento de destaque.
de garantias.
Os Srs.. Senadores que votarem sim estarão rejeitando o§ 1° do art 6°
O Senado Federal resolve:
Em votação.
-- "Art. 1° -Subordinam-se às normas LiXadas
Os Srs. Sep_adores que o aprovam quei~ nesta resolução, as operações de crédito inram permanecer sentados. (Pausa.)
terno e externo realizadas pelos estados, peA Presidêncía vai repetir, porque a Ude~ lo Distrito Federal, pelos municfpios e por
rança do PMDB o solicitolL
suas respectivas autarquias.
Estamos colocando em votação o desta~
-- Parágrafo único. Para os efeitos desta reque para rejeição do § 1° do art. 6°_ do subs- sqlução, compreende~ como operação de
titutivo do nobre Senador Edison Lobão. crédito todã e qualquer obrigação decorrenOssenadoresqueaprovarem o ctestaqlle esta~ le de financiamentos ou empréstimos, medianrão rejeitando o § 1° do art. 6° .
__
te a celebração de contratos,' emissão e aceiO Plenário está suficientemeiueesclareci~ te de títulos, ou conce~ão de quaisquer gado? (Pausa.)
rantias que representem compromissos assumidos em um exercício para pagamento no
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - próprio ou em exercícioS subseqUentes, com
A Presidência nota que não há um acordo, ci'edores situados no Pafs e no exterior.
Art. 2° As operações de crédito realizaa Presidência aguardará.
das, em um exercício não poderão aceder o
O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente, re- montante das despesas de capital, ressalvatiro o pedido de destaque.
das as ãUtorizadas mediante créditos supleO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- mentares ou especiais com finalidade precisa, aprovadãs pelo- Poder Legislativo, por
O 'aUtor retira o pedido de destaque.
Aprovado o substitutivo, a matéria vai_à rpaioria absoluta", oOservado ó disposto no
Comissão Diretora, a fim de ser redigido o -art. 37 do Ato ~s Di~posições Co~stitucio
nais Transitórias e o previsto nesta resolução.
vencido, para o turno suplementar.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ·

Sim.

o
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Art. 3o- As- operaçóC$ de crédito interno
e externo, de natureza financeira 'dos estados, ~o Distrito Federal, dos municípjos e
de suas respectivas aularquiãS~ bem como a
concessão de _quaisquer garantais, observarão os seguintes Limites:
r- o ~montante global das operações realizadas em um ex:ercfcio financeiro não poderá ultrapassar o valor dos dispêndios com
amortizações e eD.cirgOs- da dívida fundada
vencida evencívei no ano, devidamente atualizada, ou' vinte por cento da receita Uquida
real corifOrme ·aefinida no § 1(I do inciso II
deste artigo ou o que for maíot;
II- o dispêndio anual máximo, compreendendo principal e acessórios de todas as operações., não poderá ultrapassar a margem
de poupança real.
§ 1° Entende-se por margem de poupança real, para os efeitos desta resolução, ovalor da receita lfquida real, deduzidas as despesas correntes pagas.
§ 2° Entende-se por receita líquida real,
a receita realizada nos doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior ao rp.ês
em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operação de crédito
e de alienação de bens ocorrido~ nos referidos doze meses.
§ 3° Os valores utilizados para cálculo
da receita Uquida real e da margem de poupança real serão corrigidos, mês a mês, pelo Índice de_ P.teços ao Consumidor (IPC),
ou por outro índice que vier a substituí-lo,
adotando-se como base o primeiro dia de cada mês,
§ 4° Não serão computados, no limite defi_nido n.o inciso n do caput deste artigo, os
dispêndtos com as operações garantidas pelos estados, pelo Distrito Fede1-al e pelos
municípios, contratadas até 15 de dezembro

de 1989.
§ 5° Não serão computadas nos limites
definidos nos incisos I e II do caput deste
artigo, as garantias prestadas nos contratos
de refinanciamentos celebrados com o Banco do Brasil S/A ao amparo da Lei n° 7.976,
de 27 de dezembro de 1989.
§ 6° Os dispêndios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior não
serão computados para efeito do limite estabelecido no inciso I deste artigo.
§ 7° Quando_ o t_om_ador das_ operações
de crédito a que se refere o parágrafo anterior atrasar1 por mais de trinta dias, o pagamento do serviço da dívida excluída nos termos do parágrafo anterior, será o respectivo valor, com os acréscimos correspondentes,
computado para efeito da apuração d.o limite definido _no inciso II do caput deste artigo.
§ 8° Os estadOs, o DisÇtrito Federal e
os_ municípios poderão pleitear ao Senado
Federal que as garantias por eles prestadas
não sejam computadas pata efeito dos limi~
tes fiXados neste artigo, desde que comprovem que:
I - a operação de crédito é destinada a
financiar projetas de investimento ou a rola~
gem da dívida; e

8066 Quarta-feira 12

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Il - o ente garantido por sua capacidade

de honrar os compromissos assumidos.
§ 9° Os pedidos a que se refere c parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado Federi~ devidamente instruídos com:'
I - documentação hábil :à comprovação
da capacidade de pagamento da entidade garantida;
II - lei que autorizou a concessão da garantia não computad::t. nos limites desta reso-

lução; e
III - comprovação da inclusão do projeto nõ orçamento de investimentos_ das empre-

sas sob o seu controle, bem como na Lei do
Plano Plurianual e na Lei de DiretrizesOrçamentárias.
Art. 4° A celebração de opera.ção de crédito, inclusive a concessão de qualquer garantia, pelos estados, pelo Distrito Federa~ pelos municípios ou põrsuasautarquias, somente poderá ser efetuada:
_
a) se a entidade mutuária e/ou a entidade garantidora comprovarem estar em dia
com suas responsabilidades junto:
-ao PIS/Pasep e Fínsocial;
-ao Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS); e
- ao Fundo de _Qax:a_ntía. pOr Tempo de
Serviço (FGTS);
b) após a manifestação prévia do Banco
Central do Brasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 2° e 3° desta resolução;
c) com autorização legislatiVa para a operação; e
d) após a autorização do Senado Federal,
nas hipóteses previStas nesia resolução.
Art. 5° A realização de operações externas de natureza financeira pelos estados, pelo Distrito- Federal, pelos municípios e por
suas respectivas autarquias, bem como a Concessão de garantias por parte daquelas entidades em operações da espécie depende, ainda, de prévia e expressa autorização do Senado FederaL
Parágrafo áníco. Os pedidos de autorização para a realização das operações a que
se refere este artigo serão encaminhados ao
Senado Federal instruídos com:
a) prova de cumprimento do disposto
nos arts. 2°, 30 e 11 de&ta__resol_ução;
b) análise 'dos custos e beneficias ecc;mômicos e sociais do projeto a ser finanCiado
pela operação de crtdito;
c) análise financeíra da operação;
d) análise das fontes alternativas de financiamento do projeto;
e) data do início do programa ou do projeto e informação sobre s_~ Q mesmo está incluído na Lei Orçamentária Anual;
f) informações sobre- o atendimento do
disposto no inciso III do art. 167 da Constituição e dos demais limites fixados nesta resolução, no que couber;
g) informações sobre as finanças do tomaR
dor e do garantidor, destacando:
1) montante da divida interna e externa;
2) _cronograma ãe dispêndios c_om a divida total, interna e externa;
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3) cronograma de dispêndios com a ope§ 2° O djspêndio mensal, compreendenração a ser autorizada;
do_ principal e acessórios, não poderá ultra4) comprovação da capacidade de pagapassar sete por cento da receita líquida estimento da operação;
mada para o exercício rinanceiro que estiver
5) débitos vencidos e não pagos;
em curso, inclusive computada a receita lí6) informações sobre as dotações orçaquida estimada para a abertura de créditos
mentárias relativas aoprojeto;
suplementares, aprovados até a data da realih) comprovação_de que o projeto está inzação da operação.
cluído na Lei do Plano Plurianual e na Lei
§ 3° A contratação das operações de que
de Diretrizes Orçan:ien-táriàs, quando for o
trata es_te artigo está condicionada à disposicaso;
_ ___ _
ção contida na alínea a do art 4° desta reso-i) lei autorizativa da operação;
lução, e deverá ser precedida da manifestaj) pareceres preliminares da Procuradoria
ção prévia do Banco Centrai do Brasil, quanda Fazenda Nacional e do Departamento
to ao seu enquadramento nos limites estabedo TeSOlJ.rD Nacional, na hipótese de garan- lecidos nos §§ 1° e 2°-deste aitigO. -- tia pela União;
-§ 4° Entende-se como receita líquida esti. 1) parecer do BancO Central do Brasil
mada para os efeitos das operaçôes previstas
em relação ao impacto da operação pleitea~~ste a_r~igo~_ a- rec_eita total prevista para o
da sobre a política cambial e de endivídaDlenexercícto, menos as operações de crédito e
to externo; e
_
as- alienações de bens estimadas para o refem) outras informações que habilitem o
rido exercício.
Senado Federal a coilhecer perfeitamente a
§ 5° As operações de que trata este artioperação de _crédito.
- Art 6° Os _estados, o Distrito Federal, go deverão ser obrigatoriamente liquidadas
atê trinta dias após o-encerramento do eceros municípios e suas· respectivas autarquias
clcio em que forem contratadas, excetuadas
poderão pleitear que os limites flxados no
art.3° de~ta resolução sejam temporariamen- aquelas contratacUJs no último ano de mandate elevados, a fim de realizarem operações to do Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio exercício.
de créd.ito especiflcamente vinculadas a em§ 6° No prazo de cinco diaSüteis, a conpreendimentos financelra:tilênteviáveis e compatíveis com os ObjetiVos e planos nacionais tar do recebimento da solícitação, o Banco
de des_envolvimento, ou ainda, em casos de Central do Brasil se pronunciará sobre a opee>.::cepcional necessidade, apresentada, em ração pretendida, obseiVado o mesmo rito
previsto no § 2° do art. 13 desta resolução,
qualquer hipótese, cabal fundamentação.
quando houver pedido de complementação
§ 1° A elevação de que trata este artigo . de documento.
não poderá ser superior a vinte por cento
Art 8° Os títulos da dívida p'Ública dos
dos valores inicialmente atribuídos, em funestados, do Distrito Federal e dos municí·
ção das disposições contidas no art. 3° desta
resolução, aos limites que se pretende elevar. pios soi:riente poderão ser lã:riçados, ofe-recidos publicamente 6u ter iniciada a Sua colo§
O~ -Pedid~ -d~--~spéci-~ d~erão ser cação no mercado, com rendimentos prefiXaencaminhados ao Senado FederaL instruídos dos ou pós-fixados, depois de previamente
com:
autorizados pelo Senado Federal.
I --lei autorizativa para a operação pre§ 1° Os pedidos da espécie deverão ser
tendida;
encaminhados ao Senado Federal com inforI!_.::-~racterfsticas da operação: prazo,
mações sobre:
taxa de juros, encargos, cronograma financeiro; · _a) quantidade de títulos dã espécie já
III - informações sobre a situação finan- emitidóS e performance dos mesmos junto
ceira d_o requerente;
ao mercado secundário;
IV - manifestação detalhada e objetiva
b) perfil do endivídamento da entidade
do Banco Central do Brasil, quanto ao im- emissora, após a eietivação dit emissão de típacto quantificado da operação pleiteada, tulos pretendida;
em relação à política monetária desenvolvic) política de endividamentO mobiliáriO
da pelo Poder Executivo, à época da ~olicita praticada pelo Govciiio Federal à época da
ção; e
solicitiição de autorizaçãO para a emissão
V- informações e documentos previstos pretendida;
nos arts. 4° e 5° desta ~solução.
d) parecer do Banco _Central do Brasil
7° Os lí~tes flXa.do~ no art. 3° des- quanto à óbseiVância dos limites fi:!ados neSta resoluçã01 .bem como quanto à realização
ta resolUção n.ão se aplicam às operações
de crédito por antecipação da receita orça- da emissão pfefendida.
§ ZO Os títulos de que trata este artigo
men~ária, noS termos da lei.
deverão guardar equivalência com os títulos
§ 1° O saldo devedor das operações por federais, e seus respectivos prazos de resgaantecipação de receita orçamentária, não po- te não jlodeião ser· inferiores a Seis meses,
derá ultrapassar quinze por cento da recei- contados da data de emissão dos referidos
ta líquida, estimada para o exercício financéitítulos.
"
ro que· estiver em curso, inclusive compuLa§ 30 Incluem-se nas disPosições deste artida a receita lfquida estimada para a abertu- go os títulos a serem emitidos para atender
ra de créditos suplementares, aprovados até à liquidação das preCatóri;!S judiciais pendena data da realização da operação.
tes de pagam~nto, o~jeto do ari. 33 e seu- pa-

io

.Art.

.,
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§ z-> Casõ o Banco Cen:..ral do Brasil cons~
direito de cxclusi.vicJ.ade, scrvico deratate que a documentação não é sUficiente
diodifusão sonora, em onda média na
para a sua análise, solicitará ao SenádCJFede~
cidade deJeremoaba, Estado' d~ Bal!ia".
cil, imediatamente e de Ul':Ila. só vez, a com~
O
SR.
NEY MARANHÃO (PRN - PE.
plem~:ntação dos docuJ:D.entos e/qu_ informa~
ções, fluindo, a partir do at~ndimento das Para emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs.
o:igências Pelo iritetessado, novo prazo ele Senadores, chega a esta comissão, para pare~
dez dias Para o parecer a·que se refere o pa- cer, o Projeto de Decreto Legislativo nO: 24,
de 1990 (n° 153~A de 1989 na Câmara dos
rágrafo anterior.
Art. 14. Os contratos relativos às opera- Deputados) ,que traprova o ato que Outorga
ções_de que trata estã -resoluÇãO deverão ser conce-ssão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda.
remetidos ao Banco Central do Brasil no pra~ , para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anq_s,
I - o montante das dívidas flutuantes e
zo..máximo de trinta dias após sua efetivação, sem direito _de exclusividade, serviço de radio~
consoHdadas interna e externa;
difusão sonora, em onda média, na cidade
para efeito de registro e controle.
II - cronogramas de pagamento do prin~
Art. 15. A inobservância das disposições de Jeremoabo, Estado da Bahia''.
cipal e dos encargos das referidas dívidas, in·
Por meio da Mensagem n° 471, de 1989,
da presente resolução sujeitará os estados,
clusive aquelas vencídas e não pagas;
o Distrito Federal, os municípios e suas res- o Exceientfssimo Sen-!lor Presidente da ReplíIII - síntese da ex:e_q_ução orçamentária; e
pectivas autarquias às sanções pertinentes, blica submete ao Cpngresso N3Cional ato
IV- límites e condições aplicáVeis, vaiÕ· cabendo ao Banco Central do Brasil exercer que outorga concessão de exploração de cares autorizados e~valores já comprç~etidos.
a- competente fiscalização, no âmbito dos nal de radiodifusão sonora, nos termos do
§ 1° o Banco Cent_ral do Brasil prestará
mercados financeiros e de capitais, nas for- art 49, inciso xrr. combinado com o § 1°
informações mensais ao Senado Federal sodo artigo 223, da ConstitUição Federal, ato
mas previstas em lei.
0
bre a posição de endividap;~.ento dos estad~.
Art. 16. Esta resolução entra em vigor esse constante do Decreto D 98.069, de 18
do Distrito Federa~ dos municípios e de llâ- data de Sua publicação.
de agosto d~ 1989. publicado no Diário Ofisuas respectivas al,l.tarquias.
cial da União do dia 21 de agosto de 1989.
§ "lf> Os entes públicos a que se refere f:S~
Su_a___ExCelência faz acompanhar sua men-0 SR. PRESIDENTE (Iram Saiatva) te artigo remeterão ao Senado federal, tri- Eni discu.S;Sã.Q.9 substitutivo, em turno suple~ sagem de exposição de motivos onde, o enmestralmente1 cronograma flsico e rmancei- mCmtar. (Pausa:)
tão Senhor Ministro de Estado das comuni·
cações _esclarece:
ro dos novos projetas financiados por operaNão havendo quem peça a palavra, encerção de crédito.
''Submetido o assunto ao exame
_
Art. 10. São condições indispensáVeis à ro a discussão.
dos órgãos competentes deste ministéEncerrada a discussãos sem apresentação
autorização para a realização das operações
rio, as conclusões foram no sentido
de crêdito de que trata_ esta resoluçáo1 que de emendas, a matéria ê dada como definiti~
de que, sob os a.spectos té<:nico e jurf~
vamente
adotada
nos
termos
do
art.
284
do
os estados, o Distrito Federal e os municídica, a entidades proponentes satisfez
Regi.D;l~nto Interno.
pios demonstrem:
às exigências do edital e aos requisi~
O p-rojeto vai à promulgação.
tos da legislação específica da radiodi~
I - cc:i$tência de lei para a operação de ,
fusão."
crédito;
re~rato

u.uco do Ato aa:~ Disposições Comti·
tucionais Transitórias.
§ 4° Os títulos de que trata o parágrafc.1
anterior não se incluem_nos limites previst_os
no art. 3° desta resofução. _ __
Art. 9° Os estados, o Distrito Fede_rn~
os municípios e suas respectivas autarquias
deverão remeter ao Banco Central do Brasil
informações mensais sobre a posição de seus
endividamentos, indicando para o conjunto
de operação:
-

II - estar cumprindo o disposto no art.
212 da Constituição e o disposto no art. 3S
e seu parágrafo t.ínico do Ato da_s Dí~posi
ções Constitucionais Transitórias; e
III - estar o:ercendo plenamente a competência tributária que lhe foi C!Jnferida pela Constitui~ó.
__:.
Art. 11. E vedado aos estado~ ao Distri·
to Federal, aos municípios e as suas respecti·
vas autarquias assumir compromissos direta·
mente com fornecedores, prestadores de ser·
viços ou empreiteiros de obras, mediante
emissão ou aval de promissórias, aceite de
duplicatas ou outr~ operações similares.
ArL 12. As Resoluç6es do Senado Fede~
ral autorizativas, para efeito desta resolução,
incluirão, ao menos, as seguintes informações:
r - valor da operação e mo~a em que
serão realizadas;
II- objetivo da operação e órgão executor;
III- condições fiDãnceiras básícas da ope.
ração; e
IV- prazo para o ex:ercício da autorização.
Art 13. Os pedidos exttalimites e os demais casos que exijaili. deliberação serão fei~
tos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo, e dará() entrada no Protocolo Legislatl~
vo do Senado FederaL
§ 1° No prazo de dez dias íít.eis, a contar
do recebimento da solicitação do Senado Fe~
dera~ o Banco Central cj.o :Brasil se pronun~
ciará sobre a operação pretendida.

"" O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 1:

PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
N" 24, DE 1990
- -~-Q.nclufdo em Ordem do Dia- no's
termos do art. 172, II, d,
-do Regimento InternO.)
Dfucussão, em turno íínico, do Pro~
jeto de Decre~O Legislativo n° 24, de
1990 (n° 153/89, na CilDJara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
conC~são à Rádio Vale do Vasa-Bar-

ris Ltda., para explor-ar, peJo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de e:tclu~
sividacl.e, sexvíço de radiodifusão sono~
ra em onda média, na cidade de Jere~
moabo, Estado da Bahia (dependendo de parecer da Comissão de Educação).
Soliclto do noPre Senador Ney Maranhão
o· pare~ r da Comissão de Educação. --

PARECER DE PLENÁRIO
Da COmissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo n°
24, de 1990 (n° 153-A de 1989 na Câ_mara dos Deputados) que "aprova o
ato que outorga concessão à Rádio
Vale do Vasa~Barris Ltda, para expio~
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem

O presente projeto foi exaillinado pela
Comissão de Cic'!:ncia e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara <los Deputados, tendo tido ~recer favorável de seu Relator, Deputado Ângelo Magalhães, e aprovação unãníme daquela comíssão.
Está pendente o parecer da Comissão
de CoDstitujção e Justiça e de Redação daquela Casa.
Já no Senado, após ter sido retirada na
sessão ordinária de 30-5~90, e desarquívada,
ap6s aprovação de parecer da Comissão de
Constituição, JUstiça e Cidadania, lido no dia
10~7~90, esteve óptojeto em análise nesta co~
missão, à dispo:sição dos senhores Senadores
para recebimento de emendas, no _prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.

ll

Voto do Relator

Diante da regularidade dos procedimen~
tos e_ do testemunho ministerial de que aRá~
dio Vale do Vasa-Barris Ltda. atende a todos os requisitos técnicos e legais para rece~
bimento da conceSsãO, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente projeto
de decreto legislativo.

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) O parecer concluiu favoravelmente à matéria.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden~
te, peço a palavra para uma comunicação.

ra em onda média, na cidade de Je- - -- _remoabo, Eatado da Bahia.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)Concedo a palavra ao nobre Senador.

O Congresso Nacional decr-eta:
Art. 1° FiCa aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para exp_l9_rar por 10 (dez) anos,
sem direito de ·exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Jeremoabo, Estado da Bahia.
Ârt. 2° Este de_Creto legislativo entra ·em
vigor na data de sua publicação.

O SR JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
- BA Para comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para fazer
uma comunicação.
_
Esta é mais uma das inúmeras conceSsões
feitãs à Bahia, não nesse caso específico,
mas as concessões foram outorgadas. Fizera
uma verdadeira nrede da felicidade" durante
a campanha eleitoral, através de cerca de
50 emissoras de rádio, 5 ou 6 emissoras de
televisão, as quais, por coincidência, de propriedade de políticos ligados ao ex-Ministro
das Comunicações: "é mera coincidência".
Por isso, tenho dito que não podemos votar contra, porque a legislação determina
que se faça assim Entretanto, não voto·a favor, continuo me abstendo nesses casos, na
expectativa de que o Senado, assumindo sua
responsabilidade, modifique a legislação, para que possamos, então, acatar ou não aquilo
que venha ao nosso conhecimento para determinarmos a concessão ou não, a renovação ou não dessas emissoras.
O papel do Senado não está sendo exercitado devidamente, porque nessas concessões devemos analisar se as pessoas estão capacitadas para assumír a propriedade dos órgãos de comunicação; precisamos ver se financeiramente os sócios têm capacidade ou
não para executar suas atrib:uições, porque,
muitas vezes, os sócios constam apenas para que os nomes dos verdadeiros sócios não
apareçam. Colocam-se os nomes que não correspondem à realidade que conhecemos.
Por isso é que temo·s que exercer um papel muito diferente daquele que o Senado
realiza até o momento. Como a legislação
ainda hoje ê esta, só nos resta votar pela abstenção, porque não temos condições de votar contrariamente.

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a matéria, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) __
Aprovada, com as abstenções dos Senadores Jutahy Magalhães, Pompeu de Sousa e
Chagas Rodrigues.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
N°24, DE 1990
(N° 153/89, naquela Casa)
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O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 2:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 26, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 172, II, d,
~o Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n°-26, de
1990 (n° 159/8_9, n,~_Câmara dos DepUtados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Vitória de Batalha
Uda., para ccplofar serviço de radiodifusão sonora, na Cidade de Batalha,
Estado do Piauí (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

enâdades proponentes satisfizeram

às exitências do edital e aos requisitos da legislação especftlcã. di "radio·
difusão'~

O presente projeto foi examinado pela
Comisão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados,
tendo tido .earecer favorável de seu Relator,
Deputado Atila Lira, e aprovação unânime
daquela comissão.
Está pendente o parecer da Comissão
de ConStituição e Just_!ça e de Redação daquela Casa.
Já no Senado, após ter sido retirada na
se~são ordinária de 30-5-90, e desarquivada,
após aprovação de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, lido no dia
10-7-90, esteve o projetO eril análiSe nesta comissão, à disposição dos Senhores Senaaõres _
para recebimento de emendas, no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
II

Voto do Relator

Solicito ao nobre Senador João Lobo o
parecer da Comissão de Educação.

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a Rádio Vitória da Batalha Ltda. atende a todos
os requisitos técnicos e legais para recebi~
mento da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente projeto
de Decreto legislativo.
É o_ parecer, Sr. Presidente.

O SR JOÃO LOBO (PFL - PI. Para

O parecer conclui favoravelmente à matéria.

emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta comissão, para parecer, 0
Projeto de Decreto Legislativo n° 26, de
1990 (n° 159-A de 1889 na Câmara dos Deputados) que "Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para e:_<Plorar serviço de radiodifusão sonora,
na ctdade de Batalha, Estado do Piaur•.
Por meio da Mensagem Presidencial no
544 de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete ao Congresso
Nacional ato que outorga concessão de explora~~ de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art 49, inciso XII,- combinado com
o § 1° do artigo 223, da Constituição Federal, ãto esse constante do Decreto n° 98.141,
de 14 de sentembro de 1989, publicado no
Diário Oficial da União do dia 15 de setembro de 1989.
A documentação anexada à mensagem
presidencial informa que duas empresas foram consideradas aptas a receber a concessão:· Rádio Voz -da Pororoca Ltda, e Rádio
Vitória de -Batalha Ltda.; ·cabendo, então
ao Senhor Presidente da República, nos ter:
mos do artigo 16 e seus parágrafos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com
a redação dada pelo Decreto n° 91.837/85
deteoninar livremente a vencedora.
'
Na exposiÇão dé motivoS, o então Senhor
Ministro de Estado nas Comunicações escla-

Aprova o ato que outorga conces~ rece:
slo à Rádio Vale do Vasa-Barris
"Os órgãos competentes deste miLtda., para explorar, pelo prazo de
nistériO concluú-am no sentido de que~
10 (dez) anos, sem direito de exclusisob os aspectos técnico e jurfdico, as
vidade, setviço de radiodifusAo sono-

O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva)Em discussão o projeto, em turno dnico.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com as abstenções dos nobres
Senadores J utahy Magalhães, Pompeu de
Sousa, Jamil Haddad, Luis Viana Neto e Chagas Rodrigues.
A matéria vai .a promulgação.

E -o seguinte o

projei~ ap-rovado:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N" 26, DE 1990
oo.

Aprova o ato que-outorga concess.lo à Rádio Vitória de Batalha
Ltd~.·· para explorar serviço de radiodifualo sonora, na cidade de
Batalha, Estado do Piauf.
O ·eongresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovada a outorga de con-

cessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda., pa~ explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, na
CI~de de Batalha, Estado do Piau~ sem diretto de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média, a que se refere
oDecreton°98.141, de 14desetembrode 1989.
. Art. 2° Este decreto legislativo entra em
VIgor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDEN1"'E (Iram Saraiva) Item 3:
-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 62, DE 1990
(Inclufdo em Ordem do Dia
nos termos do art. 353, parágrafo único
do Regimento Interno)

DiscusSão, em turno 11nico, do Projeto de Decreto l..,egislativo n° 62, de
1990 (n°25l/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão~ Rede Nordeste de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de 15 (quinze) -anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
Cidade _Caruaru, Estado de Pernambuco (dependendo de parecer).
Solicito ao nQbre _S_enador Mansueto de

Lavor profira o parecer da eoiDissão de EdUcação.
O SR. MANSUETO DE LAVOR
(PMDB - PE. e.ara proferir parecer) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores~

I

~
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Relatório

Chega a esta comissão, para parecer, o
Projeto de Decreto Legislativo n° 62, de
1990 (n° 251MB, de 1990 na Câmara dos De~·
pulados) que "aprova o ato que outorga con~
cessão à Rede NOJ:d~te de Comunicação
Ltda., para explorar, peta prazo de 15 (quin~
ze) anos, sem direito de exclu$ividade, serviço de radiodifusão de sons e irnagens (televisão), na cidade de Caiuaru, Estado de Per~
nambuco".
Por meio da Mensagem Presidencial n°
131 de 1990, Ci E.Xcelentfssimo Senhor Presi~
dente da República submete ao Congresso
Nacional ato que outorga concessão de cxplo-ração de canal de televisão, nos termos do
art. 49, inciso XII, combinado com o § 1°
do artigo 223, da Constituição Federal, ato
esse constante do De_creto n° 98.949, de 15
de fevereiro de 1990, publicado no Diário
Oficial da União do dia 16 de fevereiro_ de
1990.

A documentação anexada à mensagem
presidencial informa que quatro empresas
foram consideradas aptas a receber a conces~
são, cabendo, então ao Senhor Presidente
da República, nos termos do artigo 16 e seus
parágrafos do Regulamento dos Servíços de
Radiodifusão, com a redação dada pelo De~
creto n° 91.837/85, determinar a vencedora.
O processo foí exãmiilado pelos órgãos técniM
cos daquele ministério, constatando-se que
a empresa supramencionada atende às e::dgências do edita_! e aos req!,li:Sitos da legislação especifica de radiodifus~o.
o presente projeto ror :examinado pela
Comissão de Qência e Te:c ologia, Comuni~
cação e ln(orTUática da Câ ra dos Deputa~
Ol."'~ tendo tidL parecer [avor cl de seu Relator, Deputado leomar Quintan· ha, e aprovação daquela comissão. A apro ção não
foi unânime: posicionaram-se contr iamen-

te .à conc~:s.iã'J as D!!putadas Irma Passoni e
Cristina Tavares.
O documento seguiu também à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, onde foi aprovado, por unanimidade, o parecer
favorável do Deputado Sigmaringa Se!xas.
com a seguinte emenda:
11
Acrescente-se ao art. 1° do projeto, a seguinte expressão final: "objcto
do Decreto n° 98.949, de 15 de fevereiro de 1990". -

Já no Senado, esteve na comissão e vem
a plenário para este parecer e para a vota~
ção que se segue. Tendo em vista ser esta
empresa de radiodifusão denominada Rede
Nordeste de Comunicação Umitada, uma empresa sediada na cidade de Caruaru, sendo
seus componentes e·sócíOs radialistas militantes e profissionais do rádio de Pernambuco,
e sec:liando-se na principal cidade do interior
do estado, que ainda não conta cOrri um canal de televisão sediado, uma vez que a anti~
ga Televisão Tropical, hoje TV Pernambuco, tem sede na capital, e em homenagem a
Oi:ruaru, entendendo ser direito da comunidade caruaruense e de toda a região do agres~
te, considero a proposta de aquela comunida~
de ter a sua estação de televisão, além de regimental, legal, um direito.

ll

~Voto

do Relator

ção Ltda., para explorar, pelo pra~
zo de 15 (quinze) ~nos sem direito
de exclusividade, serviço de radiodi~
fusfio de sons e irilagens (televisão),
na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica apf-ovado o ato que outorga
concessão à Rede Nordeste de Comunicação
Ltda., para ex:plorar, pelo prazo de 15 (quin~
ze) anos, sem direito de c.:dusívidade, serviço de radiodifusão de sons e 1magens televisão), na cidade de Caruaru, Estad6 de Per~
nambuco. objeto do Decreto n° 98.949, de
15 de fevereiro de 1990.
- Art. 2° Este decreto -Ie&-islàtivo entra em
vigor ria data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou~
sa) ~Sobre a mesa requerimento que será li~
do pelo Sr. 1') Secretáno.

É -lido o se"gilinte:-

REQUERIMENTO N° 494, DE 1990
Nos tetmos do art. 311, item 1, do Regi~
mento Interno, reqúb-emos preferência para que as rilatêfias constantes da pauta sejam
apreciadas antes da constante do item 4.
---Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1990.
- Josê Fogaça _ Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de ·sauDiante ·da regularidade dos procedimentos e dO testemunho ministerial de que a Re~ ___sa) -Em votação.
de Nordeste de Comunicação Ltda. atende
O Sr. Marco Maciel - Sr. Prcsidenre, pea todos os requisitoS técnicos e legais para ço a palavra para uma explicação.
recebimento da concessâoL o_pinamos pela
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souaprovação do ato, na forma do presente prosa)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
jeto de d~creto legislativo.
- É o parecer, Sr.- Presidente.
O SR. MARCOS MACIEL (PFL - PE.

O Sr.Jram Saraiva, 1° Vice-Presi~
dente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo sr. Pompeu de

Para explicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, apenas para uma explicação
adicionaL
S~mzâ; .3°- Seàetárío.
Çomo V. Exa. pode depreender e os membros da Casa tarribéui, o requerímCnto foi
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- feito por lideranças partidárias com assento
sa)- O parecer conclui favoravelmente à m.a~ no Senado Federal, tendo em vista melhor
instruir a rnatéria, já que se trata de assun~
téria.
Em discussão o pfojeto, em turno !JnJco. to de relevante interesse público e que se
errcontra pendente demamfestação do Plená(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encer~ rio.
Devido à importância de que se reveste
ro a discussão.
a matéria. entendemos por bem fazer diligênEm votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei- cias adicionais, para melhor esclarecimento
do Plenário a respeito.
ram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, com as abstenções dos SenadoO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soures Chagas Rodrigues, Jutahy Magalhães e sa) Em votação o requerimento. (Pausa.)
Jamil Haddad.
A matéria vai à promulgação.
O Sr. Jutahy Magalhães - Peço a palavra
pela-ordem, Sr. Presidente.
É o seguinte o projeto- aj:ifoV3do:
M

PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
N° 62, DE 1990
(N" 251190, na
Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces-

slo à Rede Nordeste de Comunica-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou·
~~-nobre Senador._

sa) - Concedo a palavra

O SR.JUTAHYMAGAUIÁES (PSDB
- BA Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, pediria uma explicação à
Mesa. Qual o teor do requerimento?
'
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou~
sa)- o requerimento é p:ara que as matérias
da pauta sejam apreciadas antes do item 4,
no_ caso o meu próprio projeto.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não
compreendi o argumento. Estava- mais ou
menos ciente de que seria isso, mas não entendi bem o argumento. Teria sido decorrente de um entendimento das lideranças para
novas diligências? Porque, se a matéria está
em regime de urgência, como pode ser retira~
da da pauta? Como é que se pode retirar
de pauta ...

O- Sr. Marco Maciel --Permite-me V.
E'x3 um aparte? (Assentimento_ do orador)
Eu gostaria de esclarecer que a matéria
diz respeito ao projeto do Senador Pompeu
de Sousa, e, na realidade, por equfvoco meu,
pensava tratar-se do item 5 da Ordem do Dia.
De qualquer maneira, o requerimento
que está cm votação foi enviado à Mesa
após entendimento que mantivemos com o
próprio Presidente da ~ão, o Senador Pom·
peu de Sousa, que é também o autor da proposição. S. &•, de sua parte, mais uma vez
demonstrando interesse para o bom desenvolvimento dos trabalhos desta sessão, anuiu,
desde que o Plenário também assiin o fizesse, que se adotasse a preferência solicitada.
O SR JUTAHY MAGALHÃES Quer dizer que o item 3 passa a ser o ültimo da pauta, e não será votado.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sou,
sa) - Se for assim aprovado pelo Plenário,
de vez que me foi alegado que havia matéria
de grande interesse e urgente, de caráter
não polêmico, com isso o autor do projeto
abriu mão. Não sei se poderia fazê-lo, mas,
se o Plenário ass1m decidiu, ele é soberano.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
- PL Peta ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, tenho impressão de que_o Plenário não decidiu nada ainda.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Se o Plenário assim decidir, acabei de
dizê-lo.
O SR CHAGAS RODRIGUES -Perfeito, Sr. Presidente. Eu gostaria de argumentar da seguinte maneira: há vários projetes
em regime de urgência. Assim, pode haver
preferência entre os projetes de regime -de
urgência. Mas há também, na Ordem do Dia,
projetes que não estão em regime de urgência. Então, quando muito, poderíamos votar
este projeto em regime de urgência depois
de outros da mesma natureza. Mas o item
11, por exemplo, o Projeto de Lei do Senado n° 5, de 1989, que está na Ordem do Dia,
não tem nada de urgente.

__ O que não ~ possível é se votar projetes
que não estão em regime de_ urgência antes
de projetas submetidos a este regime.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- V. Ex~ tem toda razão. Neste ~so, pas--sa-~ para o item 10, porque temos que atender aos projetas em regime de urgência. Ele
apenas permanece em regime de urgência,
cedendo a vez a outros projetes_ que se encontram sob este regime.

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Concedo a palavra a V. Ex 8
O SR MARCO MACIEL (PFL - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, apenas para esclarecimento da
matéria.
Gostaria de, mais uma vez, colocar em
questão o seguinte. Na verdade, o projeto
de autoria do Senador Pompeu de Sousa tem
sido objeto de grande debate no plenário.
Na última oportunidade em que foi submetido à votação, como houve pedido de verificação, de minha autoria e de outros nobres co~
legas, teve a sua votação sobrestada, o que
prova que, de alguma fonna, ê um projeto
polêmico, visto que há sobre a matéria duas
proposis&s que tramitam concomitant~mcnte.
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assinado pelo Senador José Fogaça, pelo
PMDB e por mim, pelo PFL, de tal sorte
que possamos ganhar tempo com relação a
este assunto.
Sr. Presidente, como se trata de matérias
não polêmicas, pacfficas, serão, portanto, apreciadas em dois ou três minutos, tenho quase
ceneza. Em nada dificultará, assim espero,
o bom andamento dos nossos trabalho~ e
estaremos acelerando a discussão e votação
de matérias não polêm1cas.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Nobre Senador Marco Maciel, infelizmente a Presidência não pode concordar com
a violação do Regimento, vamos cumprir o
Regimento. As matérias que sejam de car.á·
ter urgente serão votadas.
Já houve a abdicação da urgência do projeto de autoria do senador que ora preside
os trabalhos. Vamos votar as matérias urgentes, e, uma vez apreciadas, vamos passar às
que não estão em regime de urgência.
Quanto à urgência, à pressa e à rapidez
da votação, depende do Plenário. S_e o Plená- _
rio votar com rapidez, vamos votar todas as
matérias.

O Sr. Jutaby Magalbfies- Sr. Presiden·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou.s3)- COnCedo a palavra ao nobre- Senador.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - A Presidência esclarece a V. Ex• que
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
não foi sobrestada, apenas faltou quorum
- BA Pela ordem. Sem revisão do orador.)
para a Votação. A matéria foi apreciada, ipclusive foi aprovada a preferência do proje- -Sr. Presidente, V. nxa tem toda razão, não
se pode mudar o Regimento de acordo com
to sobre o substitutivo.
maiorias eventuais.
O SR. MARCO MACIEL- Sim, e, coDaí aquele projeto que apresentamoS,
mo conseqUência da falta de quorum, a ma- que estabelece que não se pode mudar oRetéria teve a sua decisão sobrestada, adiada, gimento sem haver um projeto de resolução
atê que pudéssemos obter o quorum necessá- em andamento.
rio à sua aprovação.
V. Ex8 decidiu corretamente, a importânEntão, apresento esta observação, para cia da matéria não é tudo, temos que ver
deixar cl_aro_ _a_o_ Senaâor Chagas RodrigUes que aquelas em regime de urgência têm preque, ao fazennos o peClido de preferência, ferência sobre as demais. Não podemos mutemos em vista permitir que aquelas maté- dara Regimento para atender a conveniências.
rias de tramitação pacffica possam ser logo
~a o que tinha a dizer, Sr. P~csídente
apieciãdas, g3rihanà0-ü!rripo e garantindo a
necessária celeridade processual.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouEstamos, Sr. Presidente, há praticamen- sa) - Portanto, esta é d~cisão da Mesa. A
te três dias do encerramento da Sessão Le· matéria será apreciada após o item 9, pois
gislativa, e se pudermos, hoje, dar uma con- que todas as outras matérias têm regime de
tribuiÇão à redução do nümero -de projetes urgência.
que estão na Ordem do Dia, tanto melhor.
Caso o requerimento seja aprovado, es-sei que S. Ex" o Senador Chag~s Rodri- ta é uma condição preliminar.
gues observou cOm- Omita propriedade que
Está em votação o requerimento.
há ·maténa:s- que não estão em regime de Ur-.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei~
gência, que não são tão importantes quanto ram permanecer sentados. (Pausa.)
outras. Ma~ de alguma forma, são matérias
Aprovado, com um voto contrário.
a respeito das quais, se o Senado puder ma·
A Presidência entendeu que a proposição
nifestar-se rapidamente, tanto melhor, repi- fica rigorosamente dentro da urgência. Já
to, para o País. Inclusive, algumas envolvem foi decidido pela Mesa. De forma que esta
problemas ligados a acordoS que o Brasil re- preliminar já está afastada.
alizou com outros países, com outras nações.
o Sr. José Fogaça - Peço a palavra,
Assim, Sr. Presidente, faria um apelo ao Presidente.
Senador Chagas Rodrigue~ para que S. &a
anufsse com a aprovação da proposição, se
O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peS. _Exll nada tiver a opor, do req uerimenlo ço a palavra pela ordem.

sr:-
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O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Tem a palavra o nobre Senador José
Fogaça, que pediu a palavra um pouco antes
e, logo em seguida, a concederei ao nobre
Senador Jamil Haddad.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pe·

Em votação o requerimento.
O Sr. Edison Lobio- Sr. Presidente, peÇO a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Tem a palaVra v;Exa

la ordem. Sem revisão do orador.) - Sr, Pre-

OSR. BDISON LOBÃO - (PFL- MA.

sidente, apenas para salíemar, que sou um

Pela ordem Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, qual é o re_q_uerimento, por favor?

dos signatários do requerimento de preferência. E a razão é simPles. V. Ex" tem toda razão, a preferência é quanto às matériaS em

regime de urgência. Quanto a isto não há
nenhuma dúvida.

Há matérias na pauta que têm grande _importância para os estadoS - estamO$ aqui no
apagar das luzes desta sessão legislativa -,
uma dessas matérias diz respeito à Prefeitura Municipal de São Paulo, que é, hoje, gOvernada pelo PT, que ainda não tem representante nesta Casa. É até eticamente saudá~
vel, que o Sena!io, como não tem n_enhum
representante do PT, se comporte desta maneira, ou seja, dê preferêii.Cia a essa matéria.
para atender a problema relativo à Prefeitura Municipal de São Pauto.
Há, também, projetas que dispõem sobre
a emissão de Letras Financeiras_ do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, de Mi~
nas Gerais.
Em dois óu tres minUto~ Sr. Presidente,
eliminamos esta pã-Utã. e, em seguida, passamos ao projeto de V. Exa.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sou·
sa) - Desde que não haja violação do Regimento, poderemos ate_nder._ Inclusive poderse-á adotar outra solução: a convocaçãç de
sessão extraordinária para a votação dessas
roatÇrias urgentes, que não têm o caráter
de urgência regimentalmente estabelecido.
Com a palavra o nobre _S.enador Jamil
Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ.
Pela ordem. Sem revísão do orador.) - Sr.
Presidente, vou votar o requerimento, por..
que, sabemos, caso contrário não seriam aprovadas algumas matérias que não são polêmicas, mas de grande interesse dos estados, como declarou o Senador Josê Fogaça.
Porém, Sr. Presidente, verificaremos, temos certeza, quando esta matéria for à votação o plenário será esvaziado, e já se iníCiqu
o esvaziamento. São duas matérias -d~- gª'º-w
de interesse, hoje, constantes d~ pauta. Uma,
a da dívida externa; outra, sobre o problema da comunicação.
Sr. Presidente, vamos aprovar, inverten~
do os itens da Ordem do Dia, está tudo muito bem. Mas que fique bem claro, se houver
o esvaziamento, é porque não há interesse
por parte da maioria desta Casa em aprovar
essas duas matérias.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - A Presidência, no caso exercida peJo
próprio autor do projeto, confia no senso
de responsabilidade dos Srs. Senadores e nas
bancadas major i' ·\rias, que podem dar_mJ_mero para a votação.
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Oiretora, oferecendo a redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 1°-Secretário.
É lido o segulnte:

PARECER N" 445, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resolução n° 68, de 1990.
A Comissão Dlretora apresenta a reda-

0 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- ção final-do Projeto de Resolução n° ,
sa).,.:. Já foi dito várias vezes, ·naôre Senador.
S_e V. Ex~_€:Stivesse prestando atenção aos
trabalhos. ..

O SR. EDISON LOBÃO -Peço descul·

pas a v. & 8 , mas não estava presente. É o
requerimento que diz...

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)..:. Péde preferência para as matérias em
regíme de urgência, para que sejam apreciadas antes da votação do Projeto de Lei do
Senado n° 5, de 1989, item 5, do Senador
Pompeu de Sousa.
___ Em votãÇâO.
Os Srs. Senadores- que o aprovarri -qUeiram- permanecer sentados. (Pausa.)
~provado.

~e

1990, que altera a ResoluÇão n° 186, de 6
de novembrõ df: 1987, âo Senado Federal.
Sala de Reuniões de COmissão, 11 de dezembro de 1990. - Iram Saraiva, Presidenw
te_- Pompeu de SoUBa, Relator- Nabor Júnior _ AntOni_o Luiz M.aya.

ANEXO AO PARECER
N" 445, DE !990
Redação fmal do PrQjeto de Resolução n° 68, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
• Presidente, nos tenn~ do
art. 48. item 28, do Reg1mento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N"

, DE 1990

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço a palavra para a declaração de voto.

- Altera a ResoluçãO n° 186,- de 6
de novembro de 1987, do Senado
Federal

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

O Senado Federal resolve:
Art. 1° O arL 1° da -ResoluçãO iJ.o-186,
de 6 de novembro de 1987, do Senado Federal, passa a VJgorar com a seguinte redação:

sa) -Tem a palavra V. Exa

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSD_B - SP ..Para declaração de voto. Sem revísãO do orador.)- Sr. Presidente,
o PSDB mantém-se com V. & 8 • Está aprova~
do o requerimento, mas quero que fique rew
g1strado que o PSDB se mantém com o- pr'o·
jeto de V. Ex8

-:-osR.

P!ffiSIDENTE (Pompeu de Sou,
,.) -Item 5:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 68, DE 1990
(Em re_gime ~e_ urgência, nos termos do art.. 336, c, do Regimento In-ternO)
- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n ° 68, de 1990 (apre~
sentado pela Comissão de ~un~os
Econômicos como conclusão de seu
Parecer n° 186, de ó de novembro de

1981:

.

..

-A discussão- da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de 6 do corrente.
Passa-se à_votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~ ma~ria _vai à Conlissão Diretora, para
a redação finaL

"Art. 1o· É o Governo do Distrito
Federal autorjzado a con~ra~r operação de crédito no valor correspondente a 127.901:84-0,90 Bónus do Tesouro Nacional ( BTN), junto à Caixà Ecow
nOmica Federal, destinada a financiar
as seguintes atividades:
a) ló.051.966,83 Bônus do Tesouro NacíOn:ai (BTN), para complementar serviços de urbanização em Brasfiia
e nas cidades satélites, no âmbito do
Projeto CUra;
b) 19.574:644,29 BÔnus do Tesouro Nacional (BTN), para a urbanização, saneamento básico. energia e construção de equipamentos-comunitários
em conjuntos habitacionais construídos pelQ Sistema I-•inariCéiro de Habitação no Distrito Feder:al;
c) 91.936.024,69 Hônus do Teso~~
ro Nacional (BTN), para a ececuçãode obras- e projetes destinados ao abastecimento d_e_água e esgotamento sanitário no Dstrito Federal;
d) 345.205,00 Bónus do Tesouro
Nacional_ (BTN_), par~ atualização do
sistema cartográfico do Distrito Fede:ral."
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou·

_sa) --Sobre_ a mesa, parecer da Comissão

sa)- Em discussão a redação finãt (Pausa.)
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Não havendo quem queira t:azer uso da
palavra, está encerra-da a discUssão.
Em votação a redação firial.
OsSrs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à-promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

sa) -Item 6:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
.
N' 69, DE 1990
(Em r:egime de urgência,
nos tennos do art. 336, <;
do Regimento Interno)
Votação, cm turno tínico, do Projeto de Resolução n° 69, de 1990 (apresentado como conclusão de parecer
da Comíssão de ASsuntos EconOmicos), que_ autoriza o-Estado do Rio
Grande do Sul 3 emitir Letras Financeiras-do Tesouro do Estado- LFT-RS.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de 6 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno
tínico.

Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Coniissão Diretora, para
a redação final.
· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora, oferecendo a redação final da maté_-_
ria, que será lido_ pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte;
PARECER N° 446, DE 1990
(DA COMISSÃO DIRETORA)
Redação final do Projeto de Resolução n° 69, de 1990
A Comissão Diretora apresenta a reda-

ção final do Projeto de Resolução n" , de
1990, que autoriza o Governo do Estado do
Rio Grande do S!Jl a emitir e colocar no
mercado, através de ofertas ptíblicas,
118.220.156 Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do_Sul (LFI'- RS).
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de de~
zembro de 1990. - Iram Saraiva, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Jl1~
nior _ AntOnio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER
N' 446, DE 1990
Redaç!io final do Projeto de Resolução D 0 69, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos temos do arL 52, inciso VI I, da Constituição, e eu,
, Presidente, pro~
mulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N° ,DE1990
Autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a emitir Lc~

tras Financeiras do Tesouro do Esta~
do do :Rio Grande do Sul (IF1' _R~).
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É o Gayerno do Estado do Rio
Grande do Sul, nos tennos do art. 33, p_arágrafo tínico, do Ato das Dísposíções-Constitucionais Transitórias autorizado a emitir e a
colocar no mercado, através de ofertas públi·
cas, 1U:l220.156 Letras Financeiras do Tesou·
ro do Estado do Rio Grande do Sul (LFI'RS), destinadas ao pa_gamente: da segunda
parcela de precatórias judiciais pendentes,
de sua- responsabilidade.
Art. z> A operação obedecerá às seguintes condiçõeS:
a) quantidade: 118.220.156 Letras Finan·
ceíras do Tesouro do &ta do do Rio Gran ~
de do Sul (L!-T- RS);
b) modalidade: nomínativa-transferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.933 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
f) previsão -de colocação e vencimento
dos titulas a serem emitidos:
Colocação: novembro/90 - vencimento:
15~11-95- data-base:_l -8~90- quantidade:
0

118.220.156;

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas nos termos da Resolução n° 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Centrai do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais
n"" 6.465, de 15 de dezembro de 1972 e 8.822,
de 15 de fevereiro de 1989 e Decreto n°
3"3:.660, de 5 de- setembro de 1990.
Art. 3° A -autorização de que trata esta
resolução deverá ser cx:ercida até o ~ia 31
de dezembro de 1990.
Art. 4<.1 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Em disCussão a redação finãl. {Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à l?romulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Item 7:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 70, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 70, de 1990 (apresentado __ como conclusão de parecer
da Comissão de Assuntos EconOmi~
Cos), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a emitir e colocar
no mercado 6.191.417.692 (seis bilhões,

DCzcmbro âe 1990

cento e noventa e um milhões, quatro~
centos e dezessete mil, seiscentos e
noventa e duas) Letras Financeiras
do Tesouro d_o Município de São Paulo- LFTM - SP.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de 6 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
O Sr. Roberto Campos - Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Roberto Campos, para encaminhar a votação.

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS MT. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
chamaria a atenção da Casa para o parecer
negativo, exarado pelo Banco Centra~ que
caracteriza esta operação como sendo de imprudência financeira
O ítem relevante do parecer do Banco
Central é o seguirite:
"3. Além disso, deve-se ressaltar
que a dívida mobiliária da referida
Prefeitura já atingiu, ao final de agos. to de 1990, Cr$ 35,8 bilhões. o que
corresponde a 4,4% do total da dívida mobiliária dos Estados e Municípios que, por sua vez, mostra uma evolução, de fevereiro a agosto de 1990,
de 113,4%, contra uma redução de
16,5%- no saldo da dívida mobiliária
federal no mesmo período."
O Banco Central nos alerta para o fato
de que, se autorizarmos a presente emissão
de letras por prazo curto de resgate, seremos chamados a convalidá-la novamente em
breve prazo.
'
Estaríamos sancionando a indisciplina fi·
nanceira que tem caracterizado o comportamento de alguns estados e municípios.
Por este motivo, Sr. Presidente, votarei
contra o projeto de resolução proposto.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Em votação o projeto, em turno único;
Os Srs. Senadores que o aprovam quei~
ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o· voto dos Senadores
Roberto Campos, Oziel Carneiro, Rachid.
Saldariha Derzi e Raimundo Ura.
A matéria vai à Comissão Diretora para
a redaçãç fin~L
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Sobre a_ mesa, redação final que será
tida pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte;
PARECER N°447, DE 1990
(Da Comíssão Diretora)

_ Redação final do Projeto de Rcsoluç§o n° 70, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Rescihição n° 70, de
1990, que autoriza a Prefeitura Municipal
de São Paulo (SP) a emitir e colocar no mer-
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cada, através de ofertas pfiblicas, 6. 191.4]7.692.

Letras Financeiras do Tesouro do Município
de São Paulo (LFTM - SP).
Sala de Reuniões da ComiS$ão, 11 de dezembro de 1990. --Iram Saraiva, Presiden-

Aprovada.
A i:natéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou-

sa)- Item 8:

te- Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Junior _ Antonio

~iz

Maya

PROJETO DE RES,OLUÇÁO
N° 71, DE 1990

ANEXO AO PARECER
N° 447, DE 199Ü
-

Redaçlo Final do Projeto de Resolução D 0 70, de 1990.

Faço saber que o Senado

f~deral

apro-

vou, nos termos do art. 52, inciso VII, da
Constituição, e eu, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N"_, DE 1990

Autoriza a Prefeitura Municipal
de São Paulo, Estado de São Paulo,

a emitir e colocar no mercado

(Em regime de urgência
- -nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Proje~
to de Resolução n° 71, de 1990 (apresentado como conclusão de parecer
da Comissão de Assuntos Econômi~
cos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná,
a elevar, temporariamente, o limite fi~
xado no inciso I do art. 3° da Resolu~
ção D0 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de Ma~
ringá,-Estãdo do Par(l.ná, autorizada a elevai'
o valor dos dispêndios com encargos e amortização da dívida fundada vencida e vencível
no ano corrente; devidamente atualizadã.,
acreSCido .dO equivaleitte" a dez po·r êento_da
receit_à liqUida real 1 a fiei de celebrar operação de crédito junto à Cã.ixa Económica Fe~
dera L

Art. 2° A operação, no valor equivaleÕ~
Le a 19.279.193,S9 Bôn~ do Te'soUro Nacio~
nal (BTN), realizar~se-á de acordo com as
segUiDfes condições:
a) valor:-19.279.193,89 Bônus do Tesouro Nacional- BTN (em complementação à
operação de crédito, juQtO ~ referida instituição, no valor de 9.825.260,22_:: BTN, recentemente autorizada pelo Departamento da Dívida Pública e de_ Operações Especiais do
Banco Central, dentro da competência delegada pelo Senado Federai a esse_ 6!&ª0 para as operações enquadradas nos limites regulameritares);
b) prazos:
-de carêru::ja;_16 meses;
-de 2DJQ_tt:Jzação:_2f6 meses;
c) encargos:
-juros: doze por cenio ao ano;
- corrê:Ção nlonetáría: de acordo com o
índice _de atualização dos saldos ct3s contas
veiculadas ao Fundo de -Garantia do Te-mpo
de Serviço (FGTS);
-taxa de risco de crédito: um por cento;
-garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Metcadorias e
Serviços (ICMS) e do Fundo de Participação
de Municfpios (FPM);
d) destinação doo recutsos: execução de
obras de infra~estrutura urbana.
Art. 2° A autorização de que trata estã
resolução deverá ser exercida no prazo de
12 meses a contar da data de sua publicação.
Art ~ Est,a resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

6.191.417.692 Letras Financeiras do
A discussão da matéria: foi encerrada na
Tesouro do- Munidpio de S.lio Pausessão ordinária de 6 do corrente.
lo (LFTM _ SP)Passa..,se à votação do projeto, em turno
0 Senado Federai resolVe:
·
Art. 1° É a Prefeit~ra Municipal de São tinico.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei~
Paulo, &tado de São Paulo-~, autorizada a
emitir e colocar em mercado, através de ofer~ ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
tas públicas, 6.191.417.692 Letras FinanCei~
A matéria vai à Comissão Diretora para
ras do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTM - SP), cujos recursos serão destina~ a redaçáo finaL
dos à antecipação da receita orçamentária
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souprevista para o exercício de 1990, em curso.
sa) --Sobre a mesa, parecer da Comissão
Parágrafo 6nico. A emissão e colocação
Diretõià que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes conÉ lido o seguinte:
dições básicas:
a) quantidade: 6.191.417.692Letras Fin3n~
PARECER N°448, DE 1990
ceiras do Tesouro do Municfpio de São Pau~
(Da Comissão Diretora)
lo (LFTM - SP);
Redação
final do Projeto de Resob) modalidade: nominativa-trans(erfvel;
lução n° 71, de 1990.
c) rendimento: igual ao das Letras Finan-ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa _reA Comissão Diretora apresenta a redaferencial);
ção final do Projeto d~ Resolução no , de
d) prazo: aproximadamente noventa dias,
1990, que autoriza a Prefeitura Municipal
dependendo da _data_ efetiva da emissão dos
de Maringá (PR) a elevar, temporariamente,
O SR. PRESIDENro (Pompeu de Soupapéis;
·o lúitite ·riXado no inciso I do an. 3° da Resoe)valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
lução n° 94, de 15 de dezembro de 19"89, do sa)- Em-discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encer~
t) vencimento: 24 de janeiro de 1991;
Senado Federal.
g) forma de colocação: através de ofertas
sàta.__9e Reuniões da Comissão, 11 de de~ ro a disc:::uss_ão,
Em votação.
públicas, nos termos da Resolução n° 565,
z.embro de 1990. - Iram Saraiva, PresidenOs Srs. Senadores que a aprovam queiram
de 20 de setembro de 1979, do Banco Cen~
te- Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Jllpermanecer sentados. (Pausa.)
trai do Brasil;
nior _ AntOnio Luiz ~aya.
Aprovada.
h) autorização legislativa: _Lei Municipal
A matéria vai à promulgação.
n° 10.812, de 18 d_e dezemQ_ro de 1989, e De~
ANEXO AO PARECER
creto n° 27.630, de 26 de _janeiro de 1989.
N" 448, DE 1990
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouArt. L.o A autorlzã.ção de que trata esta
Redação final do Projeto de Re- sa) - Item 9:
_
_ _______resolução deverá ser exercida até o dia 31
solução n° 71, de 1990.
de dezembro de 1990.
OFíClO N" S/55, DE 1990
-~ã:ÇO-Siber-tjue OSenado Federal apro~
Art. 3° Esta r~lução entra _em vigor na
(Em regime de urgência,
data de sua publicação.
vou, nos termos do art. 52, ínciso vn, da
nos termos do art.__3_36, c.
Constituição, e eu, Presidente, promulgo a
do Regimento Interno)
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sou- seguinte
sa)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
:-QH'cio n° S/55, de 1990-(n° 515/90,IPE 199_0-RESOLUÇÃO N"
Não bavendo quem peça a palavra, encerna origem), relativo à proposta para
. . Autoriza a Prefeitnra Municipal
ro a discussão.
que seja autorizado o Governo do Esde Maringá, Estado do Paraná, a
Em votação.
_
tado de Minas Gerais a emitir
contratã:r operaÇão de cré:dito junto
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
8.982.516.993 (oito bilhões, novci:en~
fi Caixa EconOmica FederaL
permanecer sen_tadoJ>. (Pausa.)
tos e oitenta e dois milhões, quinhen~

··-~---·-""-.---·
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tos e dezesseis mil, novecentos e noventa e três) Letras Financeiras do

Tesouro daquele estado (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).
Concedo a palavra ao nobre Senador

Mauro Benevides, para proferir o parecer
da COmissão de Assuntos Econômiços sobre
a matéria.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB
~

CE. Para proferir parecer. Sem revisão_

do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o governo do Estado de Minas Gerais solici-

ta autorização para proceder

~

emissão de

8.982._516.993 Letras Financeiras do seu Tesouro, equivalentes, na data da solicitação,
a 118.528.531 Bônus do Tesouro NacionaL
O pr:ocesso respectivo foi devidamente
instruído com a Lei n° 9.589, 3.utorizativa à
emissão da LFT-MG pelo Estado, pela Lei
t1° 10.3_02,-de 16 de outubro de 1990, que ''autoriza a referida emissão de título", declaração de cumprimento do disposto no art. 212,
das Disposições Transitórias, e art 1Q3 da
Resolução n°94,de 1989,-umquadro demonstrativo do cumprimento do disposto no art.
167, III, da Constituição Federal.
-Estando a:ssiin,-- Sr. Presidente, devidamente instruído o pedido de interesse do Estado de Minas GeraiS; nos manifestamos favornvelmente à sua acolhida pelo Plenário do
Senado Federal, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
W72, DE 1990
Autoriza o Governo de E$tado
de Minas Gerais a emitir um total
de 8.982516.923 Letras Financeiras
do Tesouro elo Estado de Minas Gerais (LFl' ~ MG).
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Govelno _do Estado de Minas
Gerais autorizado a emitir, mediante registro
no Banco -central do Brasil, o total de
8.982516.993 (oito bilhõ~ novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis
mil;-novecentas e noventa e três) Letras Financeiras do TeSouro do Estado de Minas
Gerais (LFT - MG), equivalentes a Cr$
8.982516.993,00 (oito bilhões, novecentos e
oitenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil novecentos e noventa e três cruzeiros), em 12 de detetnbro de 1990, corlfvistas
à captação de recursos para a capitalização
da Caixa EconOmica do Estado de Minas
Gerais, mediante subscrição de capital e aquisição de cédulas hipotecárias.
Parágrafo ú.nico. A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância às seguintes condi·
ções básicas:
a)quantidade: 8.982516.993 Letras P'manceiras do Tesouro d.o Estado _de Minas Gerais (LFT- MG);
b) modalidade: nominativaA.ra~ferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Fínan~iras do

Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
t) previsão de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos;
colocação: dez/90 - Vencimento: 1.1295
- Quanidade 8.982516.993;
g) fon:D.a de' colocação: através de ofert,as
ptí.blicas, nos termos da Resolução n° 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco CeniraJ do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais
n°s 9.589 e-llt302, de 9 de junho de 1988 e
16 de outubro de 1990, respectivamente.
- Att. 2° A presente autorização será exer·
cida atê 11 de março de 1991.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

Dezembro de 1990
de 8.982.516.993 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFI'-MG).

O Senado Federar resolve:
Art. 1° É o Governo do Estado de Minas

GeraiS- autorizado a ern.itir, mediante registro
no Bancõ -Central do Brasil, o total de
8.982516.993 (oito bilhões, novecentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis
mil, novecentas e noventa e três) Letras FinanCeiras do Tesouro do Estado de Mi.nas
Gerais- (LFT -- MG), equivalentes a Cr$
8.984.$16.993,00 (oito bilhões, nove:.centos e
oitenta e dois milhões, qUinhentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e tr~ cruleiros), em 12 de novembro de 1990, coril vistas
à captação de recursos para a capitalização
da Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais, mediante subscrição de capital e aquiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- sição de cédufas hipotecárias.
Parágrafo ú.nico. A emissão e a colocação
sa) - O parecer é favorável, na forma do prodos tftulos a que se refere este artigo será
jeto de resolução que apresenta.
efetuada com observância às seguintes condiEm discussão o projeto. (Pausa.)
ções básicas:
a)quantidade: 8.982.516.993 Letras FinanNão havendo quem peça a palavra, encerro a discuSl>ão.
ceiras do Tesouro do Estado de Minas GeEm votação o projeto, em turno úníco.
rais (LFT - MG);
Os Srs. Senado_re_$ que o aprovam queib) modalidade: nominativa-transferível;
ram permanecer sentados. (Pausa.)
c) rendimento: igual ao das Letras Finan~rovado.
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa reA matéria vai ~ Comissão biretora, para ferenciai);
a redação final._
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sout) previsão de colocação e vencimento
sa) - Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora, oferecendo a redação fináf da maté- dos títulos a serem emitidos:
Colocação: Dez/90- Vencimento: 1-12-95
ria, que Será lida pelo Sr. 1° Secretário.
· Quantidade: 8.982516.993.
É lida a seguinte:
g) forma de colocação: através de ofertas
p1íblicas., nos termos da Resolução n° 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco CenPARECER N° 449, DE 1990
tral do Brasil;
_(Da Coroissão Diretora)
h) autorização legislativa: Leis Estaduais
Re~çlo final do Projeto de Re- noa 9.589 e 10.302, de 9 de junho de 1988 e
16 de outubro de 1990, respectivamente.
soluç§.o n° "72, de 1990.
Art. 2° A presente autorização será ecerA ComisSão-Diretora apres(:nta a reda- cida até 11 de março de 1991.
ção final do Projeto de R,esoluçáo n° 72, de
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na
1990, que autoriza o Governo do Estado de data de sua publicação.
Minas Gerais a emitir e colocar no mercado 8.982516.993 Letras Financeiras do TeO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousouro daquele Estado, para os fins que espesa)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
cifica.
Não havendo quem peça a palavra, encerSala de Reuniões da Qjmissão, 11 de dezembro de 1990. Iram Saraiva - Presidente ro a discusdo.
Em votação.
- Pompeu de Sousa, - Relator - Nabor J11Os Srs. Senadores que .a aprOvain queii-am
nior - AntOnio Luiz Maya.
permanecer sentados. (Pausa.)
_ANEXO AO PARECER
Aprovada.
N° 449, DE 1990
A matéria vai à promulgação.
Redaç§.o final do Projeto de Resoluç§.o D.0 72. de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ~ermos do art 52, inciso VII, da
COnstituição, e eu,
,Presidente, promulgo a seguinte

REsOLUÇÃO N° ' DE 1990
Autoriza o GóvCrno do Estado
de Minas. Gerais a emitir um total ·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -Item II:
Votação, em turno ünicO, do Projes; de 1989,
de autoria do Senador Pompeu de
Sousa, que institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art.
224 da ÇoD.SfituiçãÕ, e dá outras PrOvidências, tendo
to de Lei do Senado n°

Dezembro de 1990

PARECERES,sobn°413, de 1990.
e oral, da Comissão
_de Conatituiçlo, Justiça e Cidadania, 1° pronunciamento: favotável,
nos termos de substitutivo que apresenta; e ~ pronunciamento: proferido pelo Senador Od Sabóia de Carvalho, favorável à emenda de Plenário
ao projeto.
A discussão da matéria fõi encerrada na

sessão ordinária de 6 do corrente. Naquela
oportunidade, foi lido o RequerimentO n°
486, de 1990, de preferência para votação
do projeto, qual não foi apreciado, por falta de quorum.

Passa-se à votação do requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados,
Aprovado.

O Sr. Marco Macicl - Sr. Presidente,
peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Qual apoiamento?

O Sr. Marco Maciel - Dos Srs. Senadores Hugo Napoleão, João Lobo, Edison Lobão, Afonso Sancho.
O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa)- De acordo com o apoiamento, será feita a verificação de quorum.
Solicito aos Srs. Senadores ocupem os
·

seus lugares.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu -de Sousa)- Exatamente o que foi anunCiado: o projeto original, de vez que a preferência já foi
adotada na sessão passada. É o projeto original que está em votação.
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, está em votaçã·o aiD.da...

-;~~-1;

O SR. Pl.UlS!D:ENTE (Pompeu de Sousa. A.Cionando a cáõí'.Pãlnha)- V. &as. já podem votar.

..

O Sr. Marco Maciel - Então, Sr. Presidente, o que vai ser votado ainda ê o pedido de preferência para o projeto?

O Sr. Marco Macíel - Sr. Presidente,
gostaria que V. Eút. colocasse a matéria
em votação.

O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa) - Exatamente.

sa)- A matéria: esTáem votac;ão. ,

O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sou-

-·- O Sr. Marco Maciel - A preferência regimental ê substitutivo.

TOdos os Srs. ~Bl9pre!> já votaram~

O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa) - Exatamente como o Presidente havia
anuticíado. Entretanto, foi induzid_o em _erro pCla assessoria.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

O· Sr. _Marco Maciel - Sr. Presidente,
gostaria que...

O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa).- Esclarecido o Plenáro, vamos~ vOtação.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Preside-nte, o
pedido de prefer~ncia satisfaz às exigências
regimentais, isto é, foi o pedido apresentado subscrito? ·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Tem a palavra V. Ex8

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
gostaria d<:= ~dagar de V. Ex8 se foi submet!do...

O SR.JUTAHYMAGALHÃES (PSDB
- BA Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, peço a V. Ex• confira todos
que manifestaram apoio ao pedido de verifi~
cação de quoru.m, ou seja, quais os Senado~
res- todos -que deram apoiamento.
Se V. Ex• quiser, poderá suspender a ses~
são, escutar a fita, e veremos -que vários sena~
dores que foram citados pediram para constar c-omo apoiando o pedido de verificação
de quorum. Quero o nome de todos os senadores que apoiaram o Senador Marco Maciel.

sa)- O requerimento está aqui subscrito pe-

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
gostaria de saber, inicialmente, exatamente
o que V. &• está submetendo a votos, para
esclarecimento do Plenário.

O Sr. JamU H~<!dad - POço a V. Exa.
acione a campainha."

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB - SP T- Sr. Presidente, o nosso voto é "siro".
·r-·

o SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa)- aarci que foi subscrito.

O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa) - A Assessoria da Mesa vai informar o
nome dos Srs. Senadores. São eles: Ivla.rco
Maciel, Edison Lobão, João Lobo, Hugo Napoleão, Afonso Sancho, José Nascimento,
Rach.id Saldanha Derzi, Roberto Campos.
Foi uma inflação de apoio.
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
lugares.
Vai-se proceder à verificação de quorum.
Os Srs. Senadores já podem votar.

O .SR. MARCJPM.CIEL (PFL- PE.)
Sr. Presidente, para orientação da bancada,
o nosso voto é 11não11 ao pedido de preferência.

Q SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de S9usa) - A Presidência ia anunciar ex-ata mente
iStO, 'mãs ã Assessoria da Mesa informou errado.

Presiden~

O Sr. Jutahy Magalhães - Sr.
te, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soulos Srs. Senadores Ronan Tito, Fernando
Henrique Cardoso, Mauricio Corrêa e Jamil
Haddad. Se V. Ex• desejar ler o requerimento, ele está aqui
O Sr. Marco Maciel - Não, não ê preciso. A palavra de V. &a para mim é tudo.
_ O Sr. Chagaa Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra pela Ordem.
O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa)- Tem a palavra V. Exa.
O SR. CHAGASRODRIGUES-(PSDB
-. PL Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, tínhamos aquí, ainda há pouco, um grande nómero de senadores e acredito que alguns estejam nos seus gabinetes.
Pediria a V. Exa. fizesse soar a campainha, para que os Srs. Senadores possam vir
ao plenário votar.
O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa) - Vamos fazer a verificação de quorum.
Se a vectficação comprovar a au$ência dos
Srs. Senadores1 vamos fazer soar a campainha e dar o intervalo de dez minutos.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede...sC. à voraçáo.)
Afonso Sancho··.:.-Antônio May~ - __Chagas· Rodrigues- JamD Haddad - Jutahy M3galhães - Lavoisier Maia - Luiz Viana Már::cio Berezoski - Mário Covas - Mauricio
Corrêa - Nabor Jíinior- Nelson Wedekin Rona1d0 Aragão -. RO'ri.an Tito - Ruy Bace~
lar - Severo GoíD.e.S. "~ ·
-

VOTAM "NÃO''tiSSRS. SENADORES:
Ed.ison Lóbão - Hugo Napoleão -João
Lobo - João Nascimento - Marco Maciel Rachid Saldanha Detzi _, Robei1.6-Campos.
O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Souza)- Votaram "sim" 16 senadores.
Houve 7 abstenções..
Total: 23 votos.

ó Sr. JOSe Foga@ ~ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. Pl.UlS!Q~ (Pompeu de Sousa) - Concedo a pa~~;~ ao nobre Senador.
O SR. JOSÉ F{!Çi:A,ÇA (PMDB-RS. Pela ordem.) -Sr. Presidente, V. Ex• nem permitiu que eu chega·sse a sentar e acionar o
sistema, não pude votar, quero registrar o
meu voto.
O Sr. Jutahy Maga.Jhfics- Mas conta para quorum.
O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa) - Constará parã quonu:n.
O Sr. Jutaby M8i3ihles - Pergunto se
V. Fx•-ànunciou o "féSultado.
O SR. Pl.UlSIDENTE (Pompeu de Sousa).- Total: 23 srs. senadores votaram.
O Sr. Jutahy MBgalliAes- Sr. Presidc!Ítte, peço a palavra pe~- ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Concedo a palB.Via a V. & 8
O Sr. JUTAHY MAGAlRÃES (PSDB
- BA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, V. Exa
já anunciou o resultado?
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- I::!.xatamente.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pe;p_ que_ V. Exa confira na pedra se estão to-

dos aqueles que deram apoio ao pedido de
verificação.
O SR. PRESIDENI'E (Pompeu de Sousa)- Está-se verificando.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço que conte a minha presença para quorum, pois eu estava na Mesa
quando V.

Ex", com a rapidez que o caracte-

riza, fez a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- E V. & 11 não requereu também.
O SR. PRESIDENI'E (Pompeu de Sousa)- A Mesa informa que todos os requerientes do pedido de verificação de quorum votaram realmente.
Não há número regimentaL
Antes de proceder a uma nova verifica-

ção, a Presidência suspenderá a sessão por
10 minutos, fazendo acionar a campainlla, a
fim de aguárdar a chegada ao plenário dos

Srs. Senadores.
Peço ainda aos Srs. Senadores façam jus
ao senso de responsabilidade que já foi aqui
anunciado.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às 18 horas e 29 minutos, a sessão é reaberta 'às 18 horas
e 39 minutos.)
O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) - Está reaberta a sessão.
.
A Mesa pede aos Srs._ Senadores Jamil
Haddad, Marcondes Gadelha, Severo Gomes,
Ney Maranhão e Roberto Campos, que. ao
fim da sessão, assinem o livro de oradores
para quinta-feira, porque, por e<jU'NoiO; ci
assinaram antes de encerrada a presente ses-são.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) --Vamos realizar nõva Votação.
Na forma regimental, a votação será nominal.
Como vota o Líder do PFL?

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE)
-Para orientação da Bancada do P_~- estamos votando "não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carnei·
ro)- Como vota O PMDB?
O SR. RONAI.DO ARAGÃO (PMDB
- RO) - Sr. Presidente. o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Como vota o PSDB'!
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
-PI)- O PSDB vota "sim".
O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro) - Como vota o PDT?
O SR. MAURÍCIO CORRSA (PDT DF) - O PDT vota "sim", Sr. Presidente.

Dezembro de 1990

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Como vota o PSB?

lar, de iniCiativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a declaração de_ nulidade dos
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) atas que tenham por objeto a ocupação, o
doffifnio e a posse das terras indígenas, ou a
~-O PSB vota 11sim", Sr. Presidente.
exploração das riquezas do solo, dos rios e
O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- dos lagos nelas existentes, e dá outras proviro)- Como vota o PDS?
dências, tendo
PARECER, sob n° 359, de 1990, da CoO SR. ROBERTO CAMPOS (PDS missão
M1) - O PDS vota "não", Sr. Presidente.
de Constituição, Justiça e Cidadania,
O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carnei·
raVOráve~ nos termos de substitutivo que
ro) - Como vota o PST?
oferece.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST- ES)- O PST vota "nãd', Sr. Presidente.
13
O SR. PRESIDENI'E (Nelson CarneiPROJETO
DFi
!.Fi! DO DF
ro)-OsSrs. Senadores já podem votar. (Pausa)
W 32, DE 1990
(Procede-se ~ votação)
Votação, em turno (mico, do Projeto de
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: Lei do DF n° 32, de 1990, de iniciativa do
Almir Gabriel - Antônio Luiz Maya Governador do Distrito Federal, que remite
Chagas Rodrigues- Fernando Henrique Car- crédito do Imposto Predial e Territorial UrR
doso_- Iram Saraiva - Jamil Haddad - José bano, no Distrito Federal, relativo a imóvel
Fogaça - Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia de propriedade de componente da f'orça Ex- Márcio Berezoski - Mario Covas- Mana- pedicionária Brasileira, e dá outras providênMachado- Maurtcio Corrêa- Nabor Jímior cias, tendo
,
-Nelson Wedekin- Pompeu de Sousa- RoPARECER FAVORAVEI., sob n° 370,
naldo Aragão - Ruy Bacelar - Severo Go- da Comissão
mes - Wilson Martins.
do Disb:ito Federal

VOTAM 'NÃO" OS SRS. SENADORES:
Afonso Sancho - Edison Lobão - Hugo
Napoleão - João Lobo - João Nascimento
- José lgnácio Ferreira - Marco Maciel Rachid S:i!.fdanha Derzi - Roberto Campos.
O SR. .PRESIDENTE (Nelson Carneiro) --VÕta~m sim 20 Srs. Senador~; e não, 9.
Total: 29 votos.
Não houve quorum.
O SR. PRESIDENI'E (Nelson Carneiro)- AS-ma~érias cól'istãiltes da Ordem do
Dia, em fase de votação, ticam adiadas.
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PROJETO Dl>LEfO\YDF
W56, DE 1990
Votação, em turno 6nico, do Projeto de
Lei do DF n° 56, de 1990, de iniciativa do

Governador do Distrito Federal, que altera
a composição do Conselho de Transporte
Ptíblico Coletivo do Distrito Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 371,
de 1990, da Comissão
do Distrito FederaL

São Os Seguintes os itens com vota-ção adiada:
10
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 91, DE 1990
Votação, em turno ó.nico, do Projeto de
Decreto Legislativo 0° 91, de 1990 (n° 241!90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da convenção celebrada entre o Governo" di· Repó.blica Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Pâr.ses Baixos, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a
evasão fiscal em matéria -de impOstos sobre
a renda, firmada em Brasüia, a 8 de março
de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 417,
de 1990, da Comissão
_de Relações Exteriores e Defesa Na~
cionaL
12

15

PRÓJETO DE RESOLUÇÃO
N° 55, DE 1990
Votação, Cin iúmo iínico. do Projeto de
Resolução n° 55, de 1990, de iniciatiVa da
Comissão de Assuntos Econômicos, que estabelece condições para a renegociação da dfvida externa brasileira.

16
PROJETO

i:>E LEI DO SENADO

N• 203. DE 1989

(Incluído em Ordem
do Dia nos termos do
arL 172, I,
~o Regimento Interno)
Discussão, em turno tínico, do Projeto
de Lei do Senado n° 203, de 1989, de autoria

do Senador Marco Matiel., que dispõe sobre
PROJETO DE LEI DO SENADO
o registro de pessoas físicas ou jurfdicas_junNO 256, DE 1989- Complemep.tar
to às Casas do Congresso Nacional, para os
Votação, em turno 6nico, do Projeto. de fins que especifica, e dá outras providências
Lei do Senado n° 256, de 1989-Complemen- ~ -{dependendo de parecer).

Dezembro de 1990
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PROJETO DE LEI DO DF
N° 54, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF I'l0 54, de 1990, de autoria do
Senador Maurício Corrêa, que cria a Ouvido~
ria-Geral do Distrito Fedetal e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 354,de
1990 da Comissão

do Distrito FederaL
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A Mesa lembra aos Srs. Senadores que
são poucas as sessões para votação da octensa pauta distribuída aos Integrantes da Casa.
De modo que peço a presença de todos os
Srs. Senadores nas sessões de amanhã, de-

ficação os requerentes. .. " - diz "os requerEmif!s,.. e não apenas os três apoíadores. Quando se diz "os requerentes", portanto, são todos os que requereram e não os quatro apenas.
Esta ê a dúvida que tenho, porque, no
meu entenctimento, está bem claro no Regimento: 110S requerentes". Não são apenas
três. Primeiro, que não se vai fazer, entre
oito, a escolha de três. Todos quiseram
apoiar, os oito apoiaraii4 manifestaram o seu
apoio integral ao bloco que está sendo constitufdo.
Desta forma, todos - e acredito que todos estejam presentes, portanto não é uma
q_~e$tão para duvidar se estão ou não presentes. No meu entendimento, acho que todos
estão presentes - precisam estar presentes
quando requerem, quando apóiam o pedido
de verificação de quorum, porque não Iímita a três presentes apenas, mas a todos 110S
requerentes".
- -

pois de amanhã e até segunda-reira.
Na segunda-[eíra, o Senado deverá eleger
os Membros que devem compor a Comissão
0 SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiRepresentativa que funcionará durante o recesso. De modo que a presença de todos é ro) - A Mesa, com a devida vênia, entende
indispensável, e também é a oportunidade que basta que três ou os quatro - o requede todos se despedirem dos Colegas que não - rente mais três - estejam presentes dentre
vão continuar na futura Legislatura. Gosta- os oito, porque. se três seriam basJante paria de esclarecer, ainda, gue, sendo necessá- ra requerer a verilicação. trê:!. senam bastanrio, haverá sessões extraordinárias no sába- te para constatar a pr~nça. Os três ficam
paia os três -que reStarem e que estiverem
do e no domingo.
·
presentes.
O Sr. Jutahy Magalh!es - Peço a palaEste é o entendimento da Mesa, como
vra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem. sempre sujeito à falibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nObre Senãdor
Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
-. BA. Para questão de ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, parece-me que
todo$ que estão relacionados compareceram
para votar nessa verificação de quorum, mas
ficou p.ma dúvid:a a respeito do que diz o
Regimento, e eu gostaria que a Mesa dirimisse essa dtívida, pelo menos ela existe no meu
espírito, não sei se no de todos. O art. 293,
no inciso IV, declara:
''V -o requerimento de verificação
s6 será admissivel se apoiado por trb

Senadores·"
Mai!l. ã~liante, no inciso X. diz:

''X- se, ao processar-se a verificação, os requerentes não estiverem presentes ou deixarem Qe votar, considerar-se-á como tendo dela desistido."
A minha düvida é a seguinte: se somente três senadores precisam apoiar o pedido

de verificação e hoje, inecplicavelmente, houve uma corrida para apoiar a verificação talvez, no entusiasmo da fonnação do bloco,
todos quiseram demonstrar uma unidade de
pensamento -, então, parece que anotarain
oito, quando na realidade, tinham sido mais
de oito mas anotaram oito.
Então, o meu pensamento é de que todos
os oito têm que estar presentes, porque está aqui expresso que três têm que apoiar,
mas, no inciso X- 11se ao processar-se a verí~

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr.
Presidente, não quero dialogar com a Mesa,
1118$ permita apenas dizer que três é o nümero mínimo, não é o número máximo. Se houve uma corrida para apoiar, não hâ nada no
Regimento que determin'!! que somente os
quatro são obrigados a estar aqui present~
porque a redação é clara, diz "os requerenv
tes". Não estou vendo nenhuma interpretação que determine o limite. Não sou filólogo, mas ao lado de V. Ex8 está o Senador
Pompeu de Sousa. Não estou vendo nada
que limite, repito.

o- SR.

PRESIDENTE (Nelson Carnei-

ro) - Veja V. Ex 11, o requerente é um, um
só; _os outro$ são apoiadores. Se V. Ex11 vai-

se fsxar apenas na interpretação gramatical,
o requerente é um só; apoiadores são três,
que pallSam a apoiar o requerimento e, conseqüentemente, passam também à. condição
de requerentes. Se há quatro, no mfnimo,
presentes, e esses quatro estão entre os oito, evidentemente que houve~ requerimento.
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O Sr. Cid Sabota de Carvalho- Sr,
sidente, peço a palavra pela ordem,.

Pre~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE ~VALHO
(PMDB ~CE. Pela _ordem.) --Sr. Presidente;
ainda atento a este assunto, quero manifestar a minha posição a que a Mesa devesse
fmnar uma decisão definitiva a este respeito.
Entendo a matéria do seguinte modo:
quem requer verificação de quorum está
obrigado a ficar; quem apóia es!.á ol;lrigado
a ficar também. Mas não é por força apenas
do Regimento; é pelo fundamento moral do
pedido. Se peço a verificação de_ quorum e
vou embora, estou praticando um ato engraçado, não é um ato sério. Não é um ato sério!
Quer dizer, estou pedindo o que quero impedir que aconteça; ou seja, o quorum. Quero verificar o quorum, ao mesmo tempo em
que desejo Influir para que_ o quonqn_ não
se registre.
Assim, quem pedir a verificação de quorum está o_brigado a ficar; quem apoiar, no
meu entender, está obrigado a ficar. E não
pode haver o_bstrução parlamentar_ dos que
requereram a verificação do quorum, obstrução parlamentar através da ausência a seguir.
Mesmo que o número esteja alcançado, aquele que se ausentar invalida o fundamento
moral do pedido.
Todo peclido, para ter juridicidade perfeita, deve ter o legítimo fundamento moral.
Não- se- admite o pedido só por pedir, sem o
fundamento moral da petição.
Na verdade, o que o S(:nador Jutahy Magalhães está verificando é exatamente isso:
que as pessoas se apressam em apoiar um
peOido de veriUcaÇão de quorum, mas não
se apressam em ficar. Sempre que sair alguém que pediu ou que apoiou, creio que o
pedido faliu na sua fundamentação moraL
Não é preciso nem o Regimento da Casa; af
é a própria essência do Direito, no que concerne a qualquer pedido, seja administrati~
vo, seja judici~l, qualquer coisa que se peticione, é da própria essêil.Cia do direito de petição.
·_. "
Por isso, gostaria de sugerir a V. EJcíi, Sr.
Presidente, que, de uma vez por todas, definisse: o-·que é verificação de quorum e o
que é: verificação de votação. E a oportunidade em que as pessoas, tendo requerid~ estão
impedidas de uma ausência, a seguir, para
nãó prejudicar o fundamento moral do pedido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

1 O SR. JUTAHY MAGALHÃES - É o
O SR. PRESIDE~ (Nelson Carneimesmo que ocorre com relação à proposta ro)- A Mesa passa a decidir.
de emenda à Constituição- não existe apoiaO Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
menta, existe cc-responsabilidade. No caso,
não é uma questão de co-requerimento, é: re- peço a palavra para conttaditar.
querimento, são todos requerentes. Então,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneise diz os requerentes, data venia da interprero) - Concedo a palavra ao nobre senad9r_
tação de V. Exa, e não é o caso específico
Marco Madei, para contrãditã.r.
porque estão todos presentes, não estou discutindo este caso, mas é a interpretação que
O SR. MARCOS MACffiL (PFL- PE.
considero a mai!l. correta quando diz os re- Para contraditar. Sem revisão do orador.) querentes do todos e não apenas tlts.
Sr. Presidente. para contraditar, eu gostãrla
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de fazer duas graves considerações: a primeira, a questão de ordem levantada pelo nobre

ninguém poderá pOr em dúvida que o lugar
na& comissões, por ex:emplo, pertence ao bloco e não a qualquer dos partidos que o inte-

Senador Cid Sabóia de Carvalho fui, a meu
--gram.
ver, ·oferecida a destempo.
Qual seria. entretail.tó,- a interpretação
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Não fiz
regimental quando o bloco parlamentar requestão de ordem, fiz, mera observação.
sulta da união de dois ou mais partidos, senO SR. MARCO MACIEL- Então, não
do um com o número mínimo de ó senadohá o que deliberar. Peço escusas ao-Sr. Preres,. e, portanto, com todas as prerrogativas
sidentc, pensei que S. Ex" tivesse levantado
regimentais, e os demais. isoladamente, sem
uma queStão de ordem. S. Ex 11 está fazendo
número suficiente para usufrui-las? Constiuma sugestão à Mesa. A Mesa, sobre as sutuido o bloco, nada impediria que a liderangestões, já se manifestOu anteriormente, en- ça e, eventualmente, a vice-liderança coubeslendendo que a verificação naturalmente é
sem a uma das pequenas agremiações coligaaquelenúmeromfnimoprevistonoregimeilto.
da.s. __Ou seja, deixam de existir os partidos,
- e sobrevive apenas o bloco parlamentar. E
O SR. PRESIDENTE (Nelson 'Cainei-- ao líder caberá a prerrogativa de usar da paro)- A Mesa vai,neSta oportunidade, estan- lavra em qualquer fase da sessão (art. 14, II,
do presente o Senador Cid Sabóia de Carva- a), ou após a Ordem do Dia em caráter prelho, responder à. questão de ordem suscita- ferencial (mesmo artigo, b); indicar seus reda por S. r..:xa no dia 5 de novembro.
presentantes nas comissões permanentes (art.
Na sessão deSde novembro, o nobre Se79) e substituí-los (art. 81).
nador Cid Sabóia de Carvalho levantou quesMas, se 0 bloco parlamentar resulta do
tão de ordem. a fim de que esta Presidência
entendimento entre agremiações parti~rias,
esclareça:
cada uma delas possuindo nt:imero regímena) se o regimento interno do Senado Fe- tal para indicar líder e vice-Uderes?
dera! reconhece a figura de Líder de PartiCreio que a situação !ião se modifica,
do que integre bloco parlamentar; e
mesniõ se atentarmos que a constituição do
b) se positiva a resposta, quais as atribui- bloco parlamentar pode ser posterior àdesigções conferidas a esse lfder.
nação pelos partidos dos Udercs e dos vi cePor sua fone conotação política, a maté- líderes. No momento em que integram o bloria tem sido objeto de agitados debates. Ca- co parlamentar e elegem o lfder, a este cabe a esta Presidência apreciar a ma!éria ex- be escolher os seus v:ice-lfderes, que podem
clusivamentc em face dos textos constitucio- ser ou não os líderes anteriormente escolhinais e regimentais em vigor. É o que passa dos pelas agremiações reunidas. O texto regia fazer.
mental assegura-lhes apenas a preferência,
O§ 1° do art. 58 da Collstitução de 1988 na orde_m_ indicada pelo titular da liderança
assim dispõe:
(an. 62, parágrafo íinico).
"Na constituição das Mesas e de
Assim, a meuo ver, não haverá mais que
cada Comissáo, é assegura-da, tanto- falar em líderes dos paitidos que se coligaquanto possível, a representação pro- rem. já que até a designação dos vice-Hderes,
porcional dos partidos ou dos blocos e sua ordem, dependem exclusivamente da
parlametares que participem da res- decisão do líder do bloco e não das legendas
que os abrigam.
pectiva Casa11~ O art. 61 do Regimento Interno, ao admitir a- possibilidade de constituição de bloco
parlamentar, exige (seu parágrafo 6nicó), pa;.
ra seu reconhecimento, 11no mínimo, um décimo da composição do Senado"._
Na vigência do atual regimento interno,
o bloco parlamentar somente poderá ser constituído se resultar da união de representações partidárias. Assim, dele não podem participar senadores sem filiação partidária. O
caput do art. 61 não admite.outra interpretação: "as representações partidárias poderão
constituir bloco _Parlamentares".
Càda repres_entação partidária tem, entre
suas atribuições, a de íridicar um llder e vice-líderes, com as devidas prerrogativas regimentais. Os pequenos partidos que, pelo art.
63 do Reginmento, não têm m1mero suficiente para apontar lfder e vice-lfderes (art 65),
encontram assim, ria constituição de bloco
parlamentar, a p-ossibilidade de fazê-lo. E somente assim designam repres.entantes nas
Comissões Permanentes (art. 79) e podem
substituí-los (art. 81). Quando isso ocorre,

Designado _o lfder do bloco parlamentar,
que restaria regimentalmente ao lfder do_pa~
tido que o integrasse? Todas as suas atnbuJções são transferidas ao líder do bloco (art.
14,11, a e b; art. 64C/cart. 66; art. 79 e art._Sl).
ACri::sCC que o biÕCO parlamentar é criado exatamente para traduzir a opinião e o
voto daS agremiações que o constituem Por
isso, seu Voto é o voto de todos os Parl.amen~
tares que o integram. Compõe uma nova unidade, age como um só partido. Compete com
os- demais partidos na percentagem para a
fonnação- das comissões e das representações do Senado Federal. Tem as mesmas prerrogativas e os mesmos benefícios que o Regimento Interno assegura às agremiações que
contam mais de um décimo do total dos Membros da Casa. Isso explica_ql!e _;;eja exata[llente esse_ décimo que o Regimento ex:ige para
a formação do bloco_ parlamentar (art. 61,
parágrafo Cínico).
Por estas considerações. ditadas pela meditada exegese dos textos constitucional e regimental, respondo à questão de ordem, para declarar que o Regimento Interno não re-
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conliece 3llgura de líder do partido que integra bloco parlamentar, salvo melhor juízo.
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presidente,_ peço a palavra pela ordem.
O-SR PRESIDENTE ( Nelson Carneiro)- Tem a palavra V. &a

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
que pese o respeito e o acatamento, não só
por motivo de natureza regimental, como também por razões de respeito pessoal a V. & 8 ,
não me conformo com essa decisão e, respeitosamente, creio ter o direito de me insurgir
contra ela, nos termos em que o faço agora.
Digo isso - e V. F.x.a já decidiu ..,. diante
da evidência do próprio texto regimental,
que preserva sempre as lideranças das representações partidárias no Senado, no sentido
de que se unam para formar um bloco.
E assim vê-se claramente no art. 62:
"0 bloco parlamentar terá lfdcr, a
ser indicado demi-e os lfderes das representações partidárias que o compõem."
SignífiCa que·o líder emerge dentre as líderanças que, evidentemente, remanescem
nas representações partidárias que se integram para formar o bloco. Repito, "o bloco
parlamentar terá lfder a ser indicado dentre
os lfderes das representações partidárias que
o compõem." Significa que os líderes continuam a existir e dentre eles emergirá o líder
do bloco_ partidário formado. _
Outro argumento está- no parágrafO dníco do art. ú2 Veja V. F..xB qtie aquele Uder
foi eScolhido dentre_ ris líderes; é evidente
que ele é-escolhido num Colegiada de Uderes, que, portanto, e:dsü:m e subsistem à formaçõa do bloco.
E maís, q"Uanto àqueles l[ideres que não
foram escolhidos e os que remariesceram-depois da escolha do líder do bloco, diz o parágrafo único: ~<Os demais líderes,- continuam
lideres, subsistem líderes, persistem lfderes
- "assumirão, preferencialmente, as funções
de vice-Hderes. .. " Os_ demai& _líderes dentre
aqueles que remanesceram, depois de escolhido entre eles o Líder do Bloco Partidário,
os demais ... São Líderes? Sim. Continuam
Lideres de Partidos? Sim. Os demais Lfderes
assumirão, preferancialmente. as funções de
Vice-Uderes, o que, como função, não lhes
·
retirará a Liderança.
Eles assumirão uma função de Vice-1 .íder
sem perder a Lider.mça Partid.ári~. pela nossa ótica. _
Terceira razão: o § 4° do art. 65" novamente evidencia que remanescem as Uderanças
Partidárias, apesar da formação do Bloco,
Parlamentar.

"0 líder da Maioria e o da Minoria serão os líderes dos blocos parlamentes ou das representações partidá-
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rias que as_ compõem, e as funções
de vice-liderança serão exercidas pelos demais líderes das representações
partidárias que integrem os respectivos blocos parlamentes."

afinal de contas, estamos diante de um fato
concreto, ou seja, diante de uma comunicação de formação de um bloco parlamentar.
A Mesa tem apenas uma função cartorial,
ela recebe _e carin:J.ba; ela não tem condição
de decidir se o bloco deve ou não s_er formado.
Isso significa que continuam a existir os
_A comunicaÇão- de forfnação- de um blolideres das representações partidárias, apesar CO- parlamentar fõ1 Teita há urna hora e V.
de eles exercerem função de vice-líderes.
&"' se negou a conhecer dela.
O que está ocorrendo- repito e vou con-,Diante do fa_to gravíssimo que ocorreu
cluir com um recurso - é que V. &" enten- e, agora, frente a essa decisãp gue joga ainde que, no momento em que o Ifder de uma da uma segunda pá de cal sobre essa pretenrepresentação partidária, que se congregou são, que é justíssima e que não é contra ninpara a formação de um bloco parlamentar, gu~ de se ter um bloco parlarnentar aqui
aceita a função de vi.ce-líder do bloco, ele já no Senado definindo, ecplicitando quais as
não é mais líder do partido. De onde a Presi- forças que apóiam o Governo, reco iro a V. & 11•
dência tirou isso? Eu pergunto com respeiAproveito a oportunidade para dizer o
to. De que norma regimental ou legal V.
que não disse__ antes, quando V. Ex 11, na sua
& 11 obteve essa informação? São vice-lfderes reSpeitável rnanifestação, não conheceu da
por escolha para exercer funções, sem per- comunicação que lhe foi feita. O que se fez
der a condição de__ Uderes_ de partido, porque
foi reunir as bancadas, apresentando~Ihes as
as representaçOes partidárias persistem cOm assiriaturas de todos os seus membros- à e<as suas lideranças lá dentro.
ceção de _uma delas - e comunicou~se à V.
Finalmente, Sr. Presidente, as 11Itimas- &a a formação de um bloco que não iinha,
duas razões. Diz o § 7° do art. 65 verbis: nãO -lem e não terá qualquer pretensão de
nos vice-Uderes das representações partidá- dividir esta Casa entre aqueles que estejam
rias serão indicados pelos respectívos líde- ao lado do bem e os que estejam ao lado do mal.
res, ..." [sso demonstra que contínuam a exís_O que ~"quis - e é. importante que se
tir os lfde_res e_mesmo que ainda sejam vice- diga nessa hora- foi definir, de forma clara,
Iíderes no bloco parlamentar, não deixam aqueles que estão ao lado do Governo sem
de ser Jídere$. na r:eprcsentação partid.ária a
qualquer sentido eccludente daqueles que,
__ _
que pertençam.
eventualmente, não tenham assinado o docuFinalmente, a (Jltima das razões, o art, 96:-- rriento. o e maneira: que não é uma pretensão
''É da_ competência dos líderes das excludente dos demais.
Há pouco alguém me perguntou: «mas
:representações partidárias, além de
outras atribuições regimentais, indicar co:ii:LO é que o Governo, não tendo um númeos representantes das respectivas agre~ ro que forme metade mais um do Senado,
apresenta ao Senado postulação de uma blom.iações nas comissões.. 11
-CCir& bancadas fazem isso. Respondi o seJá está formado nesse passo o bloco par- guinÇte: "é mais uma evidência de que o Golamentar; já estão as agremiações não fundi- verno não tem a pretensão de hegemonia,
das, mas mantidas nas suas individualidades,
nem de diVidif esta Casa entre Governo e
nas suas singularidades as representações oposição.11 E também existe o fato de que o
partidárias e as_ __r~spectivas bancadas. Quem bloco que se pretendeu há pouco- e que V.
indica os representantes das respe<::tivas agre- Ex 11 negou a dar seguimento à comunicação
miações nas comissões, quem o faz? É o lí- - não te_m possibilidade alguma de influir
der da_r~presentação partidária que continua em eleição da Mesa Diretora e em comisexistindo dentro Ao bloco parlamentar sem sões no (uturo.
perder a sua individualidade.PortantO, recorro da decisão de V. & 11
Sr. Presidente, diante disso, respeitosa- ao Plenário da Casa, com base na disposição
mente, insurgindo-me contra a decisão de V.
regimental que citei._
& 11, a mim me parece que essa_ decisão não
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneitem amparo regimental, não tem amparo legal, não tem aro paro constitucional. O espíri- ro) - A Mesa ex officio prorroga a sessão
to da Con~ti_tlj.ição Fede-ral não 'é esse, abso- por mais 15 minutos, para que se possa dar
encerramento a- esta parte- lutamente, principalmente na singularidade
de tratamento que deu ao partido, que não
O SR. PRESID BNTB (Nelson Carneiiria evanescer-se, evoiar-se diante do fato
ro)- -A Mesa esclarece qué foi eistà- a quesde que se. con;tpôs LJID bloco partidário.
A decisão de V. &a carece de~arnparo tão de ordem levantada: se o Regímen to Interilo recónhet:e-oi'figuia de lfder de partido
regimenta~ de amparo legal e de amparo, inclusive, constitucional naquilo que ela ofere- que integre bloco parlamentar. E, se positice de condições ªos partidos para que eles, va a resposta, quais as atribuições conferidas
cada vez mais, se impo"nbam na sua singulari- a esse líder? Foram essas as perguntas que
a Mesa respondeu.
dade, na sua individualidade.
De maneira que, tom base no art. 408
E esse documento, i:ssa resposta estava
do Regimento fritemo, tendo em vista que escrita há vários_ dias., apenas não estava pre~
é uma decisão da Mesa em questão de ordei;ll, sente o nobre Senador Cid Sabóia de Carvarecorro ao Plenári,o, pedindo a V. Exa, --sr. lhO, 'que só chegou há poucos momentos no
Presidente, de curso a esse recurso, POrqUe, Senado, por isso não fõi lida antes essa deci-
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são, _a_u~ e:>tá~ aqui, tendo sido datilografada
e rascunhada em um dos fins-de--semana.
Não haverá nenhuma ligação coro o oferecimento da comunicação enviada hoje ao exame da Mesa. Era uma posição assumida antes disso, etatn duas coisas diferentes, aquele era um exame preliminar, o docun:fen.to
não estava revestida da_quelas form.a.lidades
extrínsecas., digamos assim.
Agora, examino a questão de ordem levantada pelo Senador Cid Sabóia de _Carvalho, que teria solução mesmo que não houvesse o requerimento oferecido à comunicação desta tarde.
Portanto, uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra, a não ser o fato de terem
ocorrido na mesma data, mas essa decisão
não foi int1uenciada pela apresentação do requerimento. Tanto que ela vem sendo estudada e discutida pela Presidência e seus assessores há várias dias. Evidentemente, há opiniões
contrárias e divergentes., mas a Presidência
aceitou eSsa orientaÇãO._
Agora, quando S. Ex: 11 se refere ao art.
66, ele generaliza e não diz textualmente:

''É da competência dos líderes das
representações partid;;rias., além de
outras atribuições regimentais, indicar
os representantes das respectivas agremiaÇões nas comissões.n

Isso ninguém contesta, St. Senador, todos estamos certos disso. Mas, _no __ çlia em
que houver um bloco partidário integrado
por seis senadores de um partido e outros
dois senadores_de outros dois pequenos partidos, serão oito senadores e poderão se constituir em um bloco parlamemar. Podendo
constituir um bloco parlamentar, o líder não
:será necessariamente esse do partido de seis
.senadores. Pode ser escolhido o líder do partido de um, e o vice-lfder pode ser o_ do outro pequeno partido que tem apenas um senador, o que mostra que há uma fusão, Eles
juntos têm a possibilidade regimental de indi·
car os membros das comissões, de pedir a
palavra, de exercer todos aqueles atributos
permitidos a quern_nesta Casa tenha, no_ mfnimo, quatro senadores. De modo que, oomo sempre, a minha decisão está sujeita a
críticas e pode ser revista sem nenhum transtorno para quem a profere.
A Mesa recebe o recurso de V. & 11, valendo-se exatamente do artigo que V. & 11
cita, o arL 408:
"... é. lfcito ao Presidente solicitar
a audiência da Comissão de Constituiçâó, Justiça e Cidadania sobre-a matéria, quando se tratar de interpretação
de texto constitucional."
Como V. EX' próprio citou, é um tex.to
constitucional que está em jogo: o texto do
§-I<> do art. 58 da ConsfitUição. A Mesa marca o prazo-de 48 horas para a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania dar o seu
parecer c, deste modo, não será frustada a
diligência que V. Ex" propõe ao Plenário,
instruído pela Comissão de Constitu;':- =í,-,
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Justiça. para que opine num ou nouh·o sentido. O interesse da Mesa é decidlr com a
maior isenção, não tendo nenhuma preocupa-

ção em decidir neste ou naquele sentido.

O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Para um esclarecimento, concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
Para um esclarecimento. Sem revisão do _ora-

dor.) - Sr. Presidente, as palavras do Uder
do Governo, Senador Josê Ignã.cio Ferreira,
têm meias verdades do ponto de vista do Regimento, ou incorreções que pareceni verdades.

O art. 62, diz:

-

''O bloco parlamentar terá lfder, a
sei indicado demre os: líderes das representações partidárias que compõem."
De fato, quando S. Ex• interpreta o regimento, não está dizendo que os lfderes deixam cm existir, mas o Regimento também
não est.i dizendo que eles continuam sendo
líderes.
O parágrafo único diz:
"Os demais líderes assumirão, preferencialmente, as funções ·de vi ce-líderes do bloco parlamentar... "
S. Ex a diz que af o texto reconhece a existência de líderes. Sim. o texto os reconhece
·até o momento da formação do -bloco parlamentar, porque se o 'bloco parlamentar é formado por partidos, representações partidárias., e estas têm lideranças, são e_las q_l!_~ cons~
tituirãO, primeiro, o Ikier que -delas será oetraído, e, também, elas constítuirão o colegiado de vice-lníderes._ Logo. o Regimento não
poderia deixar de fazer referência aos líderes, porque estes lfderes existem até o momento que se dá a configuração ou a fonnação do bloco parlamentar.
Mas não ê a~ Senador José Ignácio Ferreira, que a coisa fica- dirimida. O assunto é
liquidado a pauladas de lógica e coerência
no art. 64, que diz de maneira absolutamente definitiva:

"Art. 64. Aplica-se ao !!der do bloco parlamentar o disposto no arL 66."
E sobre _o que dispõe O art. 66? Dispõe
sobre as prerrogativas dos líderes de representação partidária.
V. Px" há de convir comigo, Senad()r José Ignácio Ferreira, que não existe competência concorrente de líderes. V. F..x 11 há de convir que não há dois presidentes da RepOblica, não há dois presidentes do Senado, não
há dois líderes de bancada, não há duas lideranças concorrentes. V. Ex8 há de. convir comigo que não_há concOrrência de liderança.
V. Ex8 quer inverter aqui uma lei elementar e fundamental da Física: dois corpos não
ocupam o mesmo lugar no espaço.
Ora, se existe um líder do bloco parlamentar para exercer funções e prerrogativas tais

como indicar os nomes das Comissões Permanentes, usar o tempo de liderança em plenário; fãl3i- em nonie do bloco, como isto vai
ser feito por outro que não representa um
todo, que representa a parte?
V. & 11 há de convir comigo. O líder do
bloco parlamentar substitui as lideranças dos
partidos que o ·integram. E há um detalhe:
para efeito de maiória, o bloco parlamentar
vale.
Para efeito de cômputo da representação
naS comissões. o_ bloco parlamentar vale. Para todos os efeitos o bloco parlamentar vale,
inclusive para a questão da Mesa.
Agora, veja V. r.xu, Senador José Ign~cio
f.'crrcira, se o bloco parlamentar te_m o pode[ _de ~er_ maioria. para fazer maioria nas
comissões, para indicar a maioria dos presid_c_ntes das comi!tSõcs, para, inclusive, reivindicar a presidência do Senado, é jUstamente
porque "ele, enquanto bloco parlamentar, representa a unidade das representações partidárias que o integram e que o cornpõem.
Para isto, nobre Senador José lgnácio
Ferreira, é que o Regimento estabelece claramente que as funções do líder do bloccrparlamentarsão aquelas do líder da representação
paitidâria; tim substitui o outro.
O art. 64, estabelece: "aplica-se ao lfder
do bloco Parlamentar o disposto no art 66."
Se V. au entende que o líder do bloco parlamentar pode indicar um nome para a comissão e o líder da representação partidária pode indicar outro, pergunto a V. Ex8 : quem
resolveria esta questão? Não pode haver concorrências de lideranças, esta é uma figura
inexistente_ no sistema parjamentar.
Agora, se V. Ex8 entende que o bloco
parlamentar não ocupa esse espaço que é
estrito áó& 'lfderes, então o bloco parlamentar não vale para nada que não seja o efeito merament~ político. Não vale para indiçar
o nome nas cOmiSsões, nãO vale para, usar
o tempo de lideranças, e não vale para efeito de maioria na obtenção da Mesa do Congresso. Ou uma coisa ou outra! V. E.Jc8 não
pode ter as duas.
E esta lógica impecável na decisão do
Presidente aflora, aqui., nitidamente. Se V.
& 11 combiria o art. 64 com o art. 66. jurista
emérito, qualificado e competente que é, sabe que é impossfvel a convivência do art. 64
com o art. 66, sem que o líder do bloco parlamentar se sobreponha e anule a figura do líder da representação partidária.

O SR-. PRES!DllNTI! (Nelson <:amei~
ro)- A Mesa desia: -CaSa pede aos Sr:s. Senadores que pedem a palavra o façam rapidamerite. Temos uma sessão que deveria começar-às 18h30min e já são 19h29mia:a. de modo que faço um apelo em função da pressão
do.,tempo.
.
.O Sr. Cid Sabóia de Cafvalbo - Concecta-ke a- palavra, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - ConcedO a palavra ao nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho.
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O SR. CID SABÓ!A DE CARVALHO
(PMDO -CE. Pela ordem.)- Sr. Presiden·
te, sou autor da questão de ordem e, como
tal, quero louvar o espfrito claro de V. Exa
no decisório que ãcaba de apresentar e, ao
mesmo tempo, quero contestar, em breves
palavras, as colocações do Líder do Governo, Senador José fgnácio Ferreira. pelas seguintes razões:_o _bloco parlamentar é formado, não pelos partidos, mas pelas representações dos partidos, o que significa dizer, pelas
bancadas. O bloco não tem reflexos lá fora,
só tem reflexos internos e para o Regimento da Casa.
Q_s partidos aqui se ·aliam, formam um
corpo uno e desaparecem. As representações somam-se, fundem-se; nasce o Bloco.
Não se fala mais no partido, que continua
existindo lá fora. mas que aqui, por sua deliberação, pela deliberação de sua bancada,
formou um bloco.
Temos que distinguir, Sr. Presidente, o
momento da formação do bloco com o seu
momento existencial. Os lideres partidários
vão votar para eleger o líder do bloco, que
será, preferencialmente, um vice~lfder.
OCorrida essa transformação de representações partidárias em um bloco único, imediatamente essas líderaoças desaparecem.
E desaparece, Sr. Presidente, por um fundamento, da maior importancía. ~ria ridículo ao Senado Federal - onde seOadores devolvem cheques, quando os consideram excessivos, embora vivamos na maior pobreza,
numa Casa como esta -, seria estranho que
lideranças inócua~ lideranças sem ter o que
fazer, lideranças sem bancada, lideranças sem
a sua representação, continuassem existindo
apenas para as benesses administrativas daCasa - o carro, ·o telefone, os funcionários,
o gabinete, pois tudo isso é dispêndio para
esta Casa.
O que se fa-la -de moralidade lá fOra quanto ao Senado,__ e que nos parece tão injusto
quase sempre, seria da maior justeza e de
um caráter muito límpido se nos acusássemos da manutenção de lideranças sem liderados. Porque os liderados dos partidos que forem para o bloco não mais pertencerão à
bancada e sim ao bloco.
O líder e o vic'e-lfder e um dos líderes tornou-se lkier do bloco. Assim, formado o bloco, desativam-se as representações. partidá·
rias, devem ser devolvidos os carros das lide~
rançaS, os funcionários devem ser devolvidçi-à Subsecretaria de Pessoal do Senado, o gãbinete deve ser utilizado de outro modo, não
mais por aquelas lideranças, ísso a bem da
moralidade, Sr. Presidente._
Foi por isSo que levantei a questão de
ordem, porque seria estranho que o Senado,
já com mil dificl:lldades, com o~ gabinetes_
das comissões ocupados por Senadores que
não tinhatri para onde ír- não havia espaço
físico se(j_uer pã:ra os gabfnetes formais dos
senadores -, seria muito estranho criaremse Inais lideranças, mais encargos, mais despe~
sas, mais funções gratificadas, mais DAS, o
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mais que fosse, mais. favores administrativos
devidos às lideranças, e as outras absorvidas
ainda continuassem a existir.
A fazer isso, Sr'. Presidente, era melhor
pegar ews despesas a serem economizadas,
porque o bloco, acima de tudo é economizante, a formação do bloco é_ muito boa para
questão de economia_ da Casa. Seria melhor
aumentar o safárío dos servidores que ganham menos, com as verbas que seriam gastas inutilmente. Era o que eu tinha a dizer,
Sr. Presidente, concordando a decisão de V.

Ex'
O Sr. Hugo Napolefio . . . Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Hugo Napoleão.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL- PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sn:. Senadores,_ quero restringir
as minhas palavras a um argumento sobre a

matáiía, que a mim parece absoluta e rigorosamente irrefutável. Trata-se do arL 62, parágrafo único do Regimento Interno de nossa

casa.-

"Os demais líderes assumirão, pJ:'eferencialmente, as funções de ViceUdcres do Bloco Parlamentar, na ordem indicada pelo titular da liderança."
Ora, Sr. Presidente, pJ:'eferencialmente
não é occludente, de modo que se o Líder
do bloco não desejar, ou se o Uder do Partido não desejar, esse líder não será Vice-Uder, e permanecerá Uder do seu Partido.
Tanto assim é que o próprio art 65 diz que
"a Maioria, a Minoria e as Representações
Partidárias, com número de membros superior a um vinte avos da composição do Senado, terão Uderes e Vice-Líderes," facultando aos Líderes de bloco a indicar Vice-Uderes que não os L[deres de partido. E ê por
isso que o art 64, ao fazer remissão ao art.
66, transfere prerrogativas para o Lfder quando não existirem as prerrogativas dos lfderes
partidários.
De modo que entendo, que está clarfusimo o texto do nosso Regimento, quando afirma que os Líderes de Partido poderão ser
preferencialmente Vice-Uderes, mas não obriga, não exige - e o próprio Regimento Interno também não protbe- que os Uderes continuem a existir, o que seria, k luz do liberalismo, um absurdo, e o que seria o amordaçamenta dos partidos políticos em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A Mesa vai recolher os pronunciamentos dos nobres Srs. Senadores Josê Ignácio
Ferreira, José Fogaça, Cid Sabóia de CalValho e Hugo Napoleão e remetê-los, juntamen~
te com a decisão da Mesa, à apreciação da
Comissão de Constituição, Justiça e Qdadania, como subsidias valiosos que são para
uma boa decisão.

A Mesa, em face de estarmos já além da
hora regimental, vai encerrar a presente sessão, mas, antes, pedindo aos Srs. Senadores
que compareçam à sessão do Congresso Nacional a realizar-se, hoje, ainda, no Plenário
da Câmara dos Deputados.

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - esgotou-se hoje o prazo previsto no
an. 91, § 4° do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido de
inclusão, em ordem do dia, das seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n° 82, de
1990 (n° 4.675/90, na Casa de origem), que
dispõe sobre a complementação de aposenta-,
daria de ferroviárioS e dá outras providências; e
- Projeto ·de Lei do Senado n° 354, de
1989, de autoria do Senador Francisco Rollemberg. que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinação final dos resfduos de serviços de
saú:de.
""' Mmatêrias foram apreciadas, conclusivamente, pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Presidência, atendendo ao disposto no §
6° do referido artigo, despachará o Projeto
de Lei da Câmara n° 82, de 1990, à 'sanção.
_ E o Projeto de Lei do Senado n° 354, de
1989, ~ Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cii:ne;ro) - A Mesa convoca os Srs. Senadores patã uma sessão extraordinária a realizar-se
amanhã, às 10 horas, a fim de que se possa
dar andamento à apreciação das mãtérias
constantes da Ordem do Dia.
O Sr. Fernando Henrique C8rdoso Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne;ro) Tem a palavra V. Ex3
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, antes de V.
Exa encerrar a sessão, quero dizer que C$~
tau encaminhando à Mesa uma nota que a
Liderança do PSDB, na Câmara e aqui no
Senado, emitiu em conjunto, em [unção das
decisões tomadas sobre o assim chamado "Entendimento Nacional".
Como nos parece que a matéria é mui~
to relevante, tfnhamos uma cx:pectativa de
que fosse possfvel encaminhar alguma solução para as dificuldades evidentes no Brasil
através desse entendimento, e houve uma frustração muito grande com a proposta, quase
ridlcula, de um abono de 3% sobre os satãrios, a partir de janeiro. Isso, naturalmente,
provoca uma reação muito viva, que está
aqui substantívada neste documento, e creio
que, de agora em diante, não restará ao Congresso outra alternativa senão a de assumir
a responsabHidade de votar uma lei safaria(.
A reação do Governo à proposta comum
de empresários e setores do movimento sindical é insultuosa. É inconcebfvel que condu~
tores de políticas públicas tenham a corigem
de contrapor à proposta séria e abrangente
d_os trabalhadores e empresários, um abono
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de 3% do salário, num momen-to em que a
inOação gira em torno de 17%. Só menta lida~
des deformadas pela insensibilidade e pelo
tecnocratismo podem agredir a dignidade
do trabalhador, propondo pouco mais de
Cr$ 200,00 de abono para quem recebe um
salário mínimo.
O Governo Collor, que se tem caracterizado pelo isolamento imperial, ex:cede, desta vez, os limites dos mais tolerantes critê~
rios de_ avaliação.
O PSDB viu na iniciativa de entendimento nacional uma oportunidade de, através
da __negociação de alto nível, a Nação encon~
tra_r caminhos consensuais para superar a
profunda crise econômica e social que deprime a qualidade de vida dos brasileiros. Por
isso~ incentivamos a discussão entre empresários e sindicatos e apoiamos ativamente a
proposta da( resultante, ainda que fazendo
reparos específicos e sugestões de aperfeiçoamento, no âmbito do Congresso Nacional.
Lamentavelmente, a resposm do Governo anula os esforços. de negociação e demonstra sua incompreensão ern relação à gravidade e profundidade da crise soCial brasileira.
Se falta sensibilid~de aos condutores da
política governamental, ao Congresso Nacional cabe irenunciável dever de agir. Demons~
trando que ó entendimento nacional foi mera manobra protelatória, do Governo, o
PSDB conclama os demais Partidos a se unirem no Congresso Nacional em torno de
um projeto de polftica salarial que assegure
o mínimo de segurança aos trabalhadores.
Para nós do PSOB, tal solução far-se~á
em torno de:
.
a) pré-fiXação de salários e preços, compatfvel com a política de controle gradual .
da inflação;
b) proteção posterior dos salários contra
perdas decorrentes de aumento de preços,
além do pré-flxadoj
c) reposição das perdas passadas, segundo valores e critérios negociados entre lide~
ranças sindicais e empresarfaisr
d) manutenção dos aumentos reais do salário mínimo a cada dois meses, nos termos
da Lei n° 8.030.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jos~ Ignácio Ferreira --Sr. Presidente, peço a palavra peJa ordem

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Tem a palavra V. Ex a
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, hã uma referência expUcita a algo que pareceu a S. Exa ridículo e
quf:rO colocar aqui para dizer a V. Ex11 o seguinte: na verdade, o Senador Fernando Henrique Cardoso falou em 3% de abono. O fato é que atendendo, exatamente, apelos de
lideranças como a d~ Fernando Henrique
Cardoso, o Governo está assinando- e, inclusive, já deve estar sendo enviada para cá uma medida provisória com abono em csOJla de'-'reScente de 12% para quem gnnhp
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um salário mfnimo, d.ecrecendo até 5% parn·

quem ganha 10 salários mínimos.
Estou colocando isso. porque é um fato
novo, diverso daquele a que se referiu o nobr.c Senador Fernando Henrique Cardoso.
E também, o salário mínimo vai de 8 mil e
800 cruzeiros para 12 mil e quínhentos. E
mais 12% dó a bório:-Além disso, há o reajuste dos tunciomiri().!. CIVi~ C; milititrcs em l.l'J'/o,
quer dizer, há um reajuste de i29C'JV
~-

do art. 224 da Constituição, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n° 413, de 1990, e
oral, da Comissão
-- ..:: de Constituição, Justiça e Cidadania,
1° pronunciamento: favoráveL nos termos
de substitutivo que apresenta; e 1fl pronunciamento: proferido pelo Senador Ciá Sabóia de CaiValho, favorável à emenda de plenário ao projeto.

Estou me referindO a issO, -porque -a alusão que S. li.xH fez ao fato de 3% de abono

foi uma colocação sObre a meSa, numa ocasião determinada, que motivou, inclusive,
manifestações das quais emergiu agora esse
fato novo. Quer dlz.er, temos a escala decres-

cente de 12% para quem ganha o salário
mínimo até S% para quem ganha até 10 salários mínimos.

De maneira que esses eram os faiOs que
eu deveria aludir, antes que V. E.x- terminas·
se a sessão.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso _
Senador José Ignácio Ferreira, fico satisfeito de, ao qualificar de ridículo o abono, perceber que já houve uma reação positiva.
Sendo assim, vou ler com mais atenção
ainda essa nova proposta enviada ao Congresso, e se me parecer também ridícula, quem
sabe possamos chegar a uma solução melhor
ainda para os assalariados.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Nada mais havendo a tratai, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária de amanhã, às J Ohoras, a Seguinte
ORDEM DO DIA

- ~PROJETO DE DECRETO LEGISLTIVO
N" 20, DE 1990
(Inclufdo em Ordem do Dia
nos termos do art. 172,
II,d
do Regimento Interno)
D~ssão,

em tumo único, do Projeto
de Decreto Legislativo n° 20, de 1990 (n°
158/89, na Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga concessão à Televisão
Capital de Fortaleza Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará (dependendo de parecer da Comissão
de Educação).

_2_
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" S, DE 1989
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 33~ c,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n° 5, de 1989, de autoria do
Senador Pompeu de Sousa, que institui o
Conselho de Comunicação SociaL na forma

3

Votação, em turno (!nico, do Projeto de
Decreto I..egislativo n° 91, de 1990 (n°24l/9~
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto da convenção celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Govrno do Reino dos Países Babcos, destinada a Evita~ a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão.

4
Votação, em turno único, do_ Projeto de
Lei do Senado n° 256, de 1989- Complementar, de iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a declaração de nulidade dos
atas que tenhãrii -por objeto a ocupação, o
domíniO e a posse das terras indígenas, ou a
exploração das riquezas do solo, dos rios e
dos lagos nelas e:dstentes, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n° 359, de 199~ da Comissão
- _ __.de Constituição, Justiça e Cidadania,
rãVÕrável, nos termos do su6stítutiVO que oferece.

s
Votação, em turno (!nico, do Projeto de
-Lei do DF n° 32, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que emite
Cfédito do Imposto Predial e Territorial Urbano, no DistritO FederaL relativo a imóvel
de propriedade de componente da força Expedicionária Brasileira, e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 370,
da Comissão
do Distrito FederaL

6
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n° 56, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito- Federal, cjue altera
a composição do Conselho de Transporte
Público Colctivo do Distrito Federal. tendo
-PARECER l<"".AVORÁVEL, sob n"' 371,
de 1990; da Comíssão
do Distrito FederaL

7
Votação, em turno tínico, do Projeto de
Resolução n° 55, de 1990, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Económicos, que estabelece condições para renegociação da dívida externa brasileira.

8

Discussão, em segundO turno, da Proposta de. Emenda à Constituição n° 5, de 1989,
de autoria do Senador Nelson Carneiro e
outros Senhores Senadores, que dispõe sobre a remuneração dos deputados estaduais
e dos vereadores e da emenda a ela oferecida~

9
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 203, DE 1989
(Jnclufdo em Ordem do Dia
nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno 11nico, do Projeto
de I..ei do Senado n° 203, de 1989, de ãlltoria
do Seriador Marco Maciel, que dispõe sobre
o registro de pessoas fisicas ou jurídicas junto às Casas do Congresso Nacional, para os
fins que especifica, e dá outras providências
(dependendo de parecer).
10

Discussão, em turno único, do Projeto
de I..ei do DF n° 54, de 1990, de autoria_ do
senador Maurfdo Corrêa, que cria a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 354,
de 1990, da Comissão
Distrito FederaL
11

Discussão, em turno tinico, do Parecer
n° 190, de 1990, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo pelo indeferimento do Ofício n° S;33, de 1989. do Supremo -Tribunal Federal, solicitando, do Senado Federal, a licença prévia para instauração
de procedimento criminal contra o Senador
João Castelo.

12
MATÉRIAA SER
DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Resolução n° 45, de 1990, de
autoria do Senador Fernando Henrique CardosoD, que- altera a redação do art. 16 da
Resolução do Senado Federal n° 94, de 1989,
que dispõe sobre limites globais e condiçõeS
para as operações de crédito interno e externo dos municlpios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites e condições para a concesssão de gárantias.

13
MATÉRIA A SER
DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Resolução n° 62, de 1990, de
autoria _do Senador Ney Maranhão, que dá
nova redaçáo à Resolução n° 94, de 1989.
O SR- PRESIDEN'I'll (Nelson Carneiro) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-.se a sessão às 19 horas
e 40 minutos.)
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SENADO FEDERA-L
SUMÁRIO
1- ATA DA 7' REUNIÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1990
1.1 -ABERTURA
Ll.l - Comunicações da Presidencia
lmpossibilidads: para realização da
sessào, em virtude da inexistência de quo-

rum.
Convocação de sessão atraordinárla

.22~ENCERRAMENTO

-~:ATA DA 208" SESSÃO, EM 12

DE DEZEMBRO DE 1990
3.1- ABERTURA
~2 -.EXPEDIENTE
3.2.1 - O&io do Sr. 1° Secretário
da CAmara dos Dcputadoa
Encaminhando à revisão do Senado

autógrafos dos seguintes projetas:
a realizar-se, hoje, às 11 hOras, com Or-Projeto de Lei da Câmara n° 114/90
dem do Dia que designa.
___ (n° 5.883/90, na Casa de origem), de iniM
1.2- ENCERRAMENTO
ciativa do Senhoi:Presidente da Repúbli1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO
ca, que altera a redação dos arts. 2°, 5°
· L3.1 - Mensagens do Senhor Presi6°, 8°, -13 e 28, revoga o art. 14 da Lei
dente da Repdblica
n° 6.729, de 28 de novembro de 1979, e
N"' 225 a 232/90 (n"' 884 a 891/90,
na'órigem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

1.3.2 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do DF n° 64190, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal c~ditos
.suplementares até o limite de Cr$
11.824.000,00.
L3.3 - Projeto de Lei
-Projeto de Lei do Senado no 238/90,
de autoria do Senador Márcio Beretoski,
que revigora os arts. 72, 75, 76 e 77 da
Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei
Orgânica dos Partidos Polfticos), que disM
põem sobre perda do mandato por infideM
lidade partidária.
2 ·ATA DA 8" REUNIÃO, EM 12
DE DEZEMBRO DE 1990
21 -ABERTURA
21.1 - ComUnicações da Preaidencia
- Impossibilidade para realização da
sessão, em vinude da inedstência de quorum, e designação da Ordem do Dia da
pr6xl.rna sessão.

dá outras providências.
- Projeto de .Dec-reto Legislativo n°
128/90 (n° 326190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Meridional Ltda. para ex~
piorar serviço de radiodiftrsão sonora.
na cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.
3.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do DF n° 51/90, que
estima a Receita e.foca a Despesa do Dis-trito Federal para o exercício financeiro
de 1991. (Redação final.)
-... Projeto de Lei do Senado n° 155190,
que estima a Receita e fc-ca a Despesa
do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 1991. (Redação final.)
-Projeto de Lei do Senado n° 169/90,
que estima a receita e fixa a Despesa do
Estado de Roraima para o ccercfcio finan~
<:eiro de 1991. (Redação final.)
... Oficio n° S/63/90 (Ofício GG n°27!90,
na origem), do Senhor Governador do
Estado de São Paulo, solicitando autoriza~
ção para emitir BOnus do Te$?Uro doEs-

tado de São Paulo. (Projeto de Resolução
n• 73190.)

- O!!eio n° S/60J9Q (OfiCio PRES!/SUPAR-90!1&062,_ ita orig~m), do Senhor
Presidente do Banco Cen.tntl do Bras:t~
encaminhand9 pedido [ormulado pelo
Governo do Estado de São Pauto - S:P,
no sentido de_ser __autoriz:ada a emissão e
colocação no mercado,_através de ofenas
p(iblicas, de Letras_ Fina_nbeiras do Tesouro do_Estado de S1ío Pauto LFTP (Projeto de_ R~lu~? n° 741')())..
·
-Projeto de Lei da Câmara n° 41/90
(n° 262-B, de 1987, na origem), que autoM
riza a: União Federal e o_ Instituto de Administração Financeira da Previdência -e
Assist~cia .Social -lAPAS, permutarem
frações ideais de imóveis que me"nclona;.
situados nos Municípios de Caxias do Sul
e de f!elotas, Estado d'o Rio Grande do Sul.
M

- Projeto de Lei do Senado n° 42}90
(n° 3.107-8}89, na Câmara dos peputaM
dos), que autoriza a doação do ·imóvel
que menciona.
~2.3- ComunicaçAo da Presidencia
--Prazo para apresentação de emendas aos Projetas de Lei da Câmara n 01
114, 41 e 42,190, Projeto de Decret" Legislativo n° 128/90 e aos Projetas de Resolução n 01 73 e 74/90, lidos anteriormente.
3.2.4 - Leitura de projetas
- Projeto de RC?Solução n° 73190, de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que
ap1iCa, no âmbito do Senado Federal, as
disposições da Lei n° 7.956, de 20 de dezembro de 1989; altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do Senado 0°-239/90,-~
de autoria do Senador Nelson CarneJro,.
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EXPEDIENTE
CENTIIÓ OIIARCO 00 HNAOO NOEIIAL
PASSOS PORTO
Dtretor-Geral do Senado Federal
AGAC1El DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS De BASTOS
Otretor Industrial ·
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA,
Otretor Adjunto

que rixa a jornada de trabalho semanal
à categoria profiSSional de farmacêutíco.
3.2.5- Discurso& do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTIS- ~
TA - Visita do Presidente Fernando Collor ao Estado de Sergipe.
SENADOR AFONSO SANCHO Histórico de sua atuação parlamentar
no Senado.
SENADOR RUY BACElAR- Caminho percorrido pelo mandado de injunção desde a sua germinação até a forma
acabada que tomou na Constituição.
SENADOR FRANOSCO ROLLEMBERG - Repercussão da apresentação
do projeto de lei do _Sell.(l.do, que altera
o Estatuto da Ordem dos AQvogados do
Brasil, na parte referente à pena de eliminação de associado nos seus quadros,
constantes do art 111 da Lei n° 4.215,
de 17 de abril de 1963.
--SENADOR MARCO MACIEL- Uberalízação e modemização no Brasil, como forma de construção de um novo País.
SENADOR EDISON LOBÃO- Problemas rundiáii-õs no Estado do MaranhãQ.
SENADOR MÁRCIO l.ACERDA Política económica para a agricultura.
SENADOR NELSON WEDEKIN Desestatização da economia.
_
SENADORJU'I'AHY MAGALHAES
-O plano econômi<::o do Governo Collor.
3.26 - Fala da Prcaid!ncia
-Referente ao recebimento de comunicações das Bancadas do Partido da Reconstrução Nacional - PRN, do Partido
Democrata Social -PDS, do Partido Socialista Crístão- PS C, do Partido da Frente Liberal - PFL, do Partido Social Trabalhista - PST, do Partido da Mobilização Nacional - PMN, Partido Democrata Cristão - PDC, do Partido Trabalhista Brasíleiro - PTB, e dos Srs. Senadores
Carlos l?atrocí.I"Jio e Francisco _Rollemberg, de que passam a integrar, sob a denominação Movimento Parlamentar Social Liberal, um Bloco Parlamentar, nesta Casa, de acordo com o texto regimental, tendo os Srs. Jamil Haddad, Mansueo
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to de Lavor, José Ignácio Ferreira, Maurício Corrêa, Cid Sabóia de Carvalho,
Mário Covas, Afronso Camargo, Ronan
Tifo e João Menezes, se manirestado sobre o assunto.
3.27 - Leitura dC projetas
__-Projeto de Lei do Senado n° 240/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre gratuidade,_em transportes coletivos interestaduais, para o idoso
carente maior de sessenta e cinco anos.
-Projeto de Lei do Senado n°"241/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
qUe -diSp-õe sobre aposenta-doria especial
aos digitadores de processamento de dados e dá outras providências.
3.28 - ComunicaçAo da Preaid!ncia
- Abenura de prazo de três sessões
ordinárias para interposição de recurso,
para que a redação final do Projeto de
Lei do DF n° 51/90, e dos Projetas de
Lei dó Senado n011 155 e 169, de 1990, sejam apreciados peJo PlenátiQ.
3.29 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n° 242/90,
de autoria do Senador Mauro Benevides,
que dá nova redação ao art 90 da Lei
-- na--g.112, de 11 de dezembro de 1990.
3.210 - Comunlcaçlio da Uderança
doPMDB
-Composição do Partido na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
3.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n° 20,
de 1990 (n° 158/89, na --camara dos Depu•
tados), que aprova o ato que outorga concessão à Televil;ão Capital de Fortaleza
Ltda., para explorar setviço de radiodirusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Fonaleza, Estado do Ceará. Aprovado, '!PÓS parecer da comissão' competente. A promulgação.
Projeto de Lei do Senado nC> 5, de
1989, de autoria do Senador Pompeu de
Sousa. oue ins.titui o Conselho de Comu~icaÇão-~ Social, n-a fotD:t-a do art. 224. da
Constituição, e dá outras providência~.
Aprovado com emeD;.da, ficando prejudlcado o substitutivo. A Comissão Diretora para a redaçáo final.

2 .200-exemplares.

Redação final do Projeto de Lei do
Senado n° 5/89. Aprovada. À Câmara
dos Deputados.
Projeto de Decreto Legislativo n° 91,
de 1990 (n° 24l/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da convenção
celebrada entre o Governo da _República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino dos Países Baixos, destinada a Evitar a Dupla Tríbutação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre
a Renda~ firmada em BrasOia, a 8 de março de 1980. Aprovado. À promulgação.
Projeto de Lei do Senado n° 256, qe
1980 - Complementar, de iniciativa· da
Comissão Diretora, que dispõe sobre a
declaração de nulida_d,e dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domfnio
e a posse das terras indrgenas. ou a explo_ração das riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes, e dá outras providências. Aprovado o substitutivo, ficando prejudicado o projeto_ À Comissão
Diretora para redigir o vencido para o
turno suplementar.
Projeto de I ..ei do DF. n° 32, de 1990,
de iniciatív3 do Governador do Distrito
Federal, que remi te ci-édito _do Impooto
Predial c Territorial Urbano, no Distrito Federal, relativo a imóvel de propriedade de componente da Força Fxpedicionária Brasileira, e dá outras providências.
Aprovado. À Comissão Diretora para a
redação finaL
Projeto de Lei do DF n° 56, de 1990,
de iniciativa elo Governador do Distrito
Federal, que altera a composição do
Conselho de Transporte Pllblico Coletivo do Distrito Federal. Aprovado. À Comissão Diretora para a redação final.
Projeto de Resolução n° 55, de 1990,
de iniciativa da ComissãO de Assuntos
Económico~ _gue estabelece ~ondições.
para a renegociação da dívida externa
br3sifeir3. Votaçlo adiada para cumprimento de diligência, nos termos do Requerimento n° 495}90, após u~rem da
palavra os St$. Marco Maciel, J amil Haddad, Ronan Tito, Jutahy Magalhães, Cid
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Sabóia de Ca1V31ho, Fernando Henrique
Cardoso e Roberto Campos.

Proposta ele Emenda h Constituição
n° 5, de 1989, de autoria do Senador Nel-

son Carneiro e outros Senhores Senadores, que dispõe sobre a remuneração dos

Deputados Estaduais e dos Vereadores
e da emenda a ela oferecida. Aprovada,
em segundo turno. À Câmara dos Deputa-

do&
Projeto de Lei do Senado n° 203, de
1989, de autoria elo Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o registro de pessoas fisicas ou jurídicas jUnto às Casas do
Congres$0 Nacional, para os fins que es-

pecifica, e dá outras

provid~ncias.

Apro-

vado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra no encami-

nhamento de sua votação o Sr. Marco
Maciel. À Comissão Diretora para a reda-

ção final
Projeto de Lei do DF 0° 54, de 1990,
de autoria do Senador Maurício Corrêa,

que cria a Ouvidoria-Geral do Distrito
Federal e dá outras providências. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Maurício Corrêa, Marco Maciel e Jamil Haddad À Comissão Diretora para a redação

finaJ.
Pareçer n° 190, de 1990, da Comissão
de Constituição, Jus.tiça e Cidadania, concluindo pelo indeferimento do Oficio n°
S/33, de 1989, do Supremo Tribunal Fede-

ral, solicitando, do Senado Federal a li-

cença prtvia para instauração de procedimento criminal contra o Senador João
Castelo. Aprovado.
Projeto de Resoluçlo n° 45, de 1990,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cãtdoso, que altera a redação do art.
16 da Resolução do Senado Federal n°
94, de 1989, que dispõe sobre Iímites globais e condições para as operações de crédito interno e ccterno dos municípios e
de suas respectivas autarquias e estabelece limites e condições para a concessão
de garantias. Declarado prejudicado.
Ao Arquivo. Projeto de Resolução n° 62, de 1990,
de autoria do Senador Ney Maranhão,
que dá nova redação à Resolução n° 94,
de 1989. Declarado prejudicado. Ao.ArquivQ.

3.:!.1 - Matérias apreciadas apóo a
Ordem do Dia
- Redaç§.o final do Projeto de Lei do
DF n° 32/90, que remite crédito do Imposto Predial e Territorial Urbano, no
Distrito Federal, relativo a imóvel de propriedade de componente da Força Expedicionária Brasileira, e dá- outraS: providências. Aprovada, nos termos do Requerimento n° 498/90. À sanção do Governador do Distrito Federal.
- Redação final do Projeto de Lei_ do
DF n° _56/9P, que altera a composição
do Conselho de Transporte P6blico Cole-
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tive do Distrito Federal. Aprovada, nos
termos do Rcguerimento n"4W,NO. À:!loanção do Governador do Distrito Federal.
- Re:dação final do Projeto de Lei do
Senado n° 203}89, que_ diSpõe sobre o regiStro de pessOas fisicãS ou jüiidicas junto às Casas do Congresso Nacional, para
os fins que especitica. Aprovada, nos termos do Requerimento n° 500/90. À Câmara dos Deputados.
3.3.2- Comunicaçlo da Presidencia
- Téntiino do prá.Zo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Orde_!D <:fo Dia do Projeto de Lei do_ DF n°
62/90, aPreciado conc1Usivame-!,lte -pela
Comissão do Distrito Federal. A_ s.an_ção
do Governador do Distrito Federal.

3.3.3- Dcsignaçlio da Ordem do Dia
3.4- ENCERRAMENTO

da pr6Jcima sesslo

sEis16'~~J':OFERIDO

EM

-Do Senador Almir Ga_briel, pronunciado na sessão de 6-12-90:·

s-RETIFICAÇÕES

- Ata da 176• -sessão, realizada em
8-11-90.

6- MESA DIRETORA
7 - ÚDERES E VICE-ÚDERES
DE PARTIDOS

8 - cciMPOSÍÇÃO DAs COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 7a Reunião, em 12 de dezembro de 1990
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 48a Legislatura
Presidência do Sr. Nabor Júnior
ÀS 10 HORAS, ACHAM..SB PRESBN- dinária a realizar-se, hoje, às 11 horas, com
TBS OS SRS. SI!NADORHS:
a seguinte
.
Nabor Jt1nior ~ Ronaldo Aragão- Almir
Gabriel - Oziel Carneiro - AntOnio Luiz
Maya - E.dison Lobão - Chagas Rodrigues
- Hugo Napoleão -Mauro Benevides - Raímundb Ura - Albano Franco - Francisco
Rollemberg - Mauricio Corr~a - AntOnio
Alves - Pompeu de Sousa - Mendes Canale
- Rachtd Saldanha Den:i - Wilson Martins
- Affonso Camargo - Márcio Berezosk.i.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)A lista de presença acusa o comparecimen-

to de 20 Srs. Senadores. Entretanto, não há
em plenário o quorum regimental para aber~ra da sessão.
Nos termos do f 2° do art. 155 do Regimento Interno, o ccpediente que se encontra
sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente da leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, convocand.o uma sesdo cctraor-

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da -Câmara n° 86, de 1989 (n° 2.013189,

na casa de origem), de iniciativa do Ministério Público Federal, que cria a Procuradoria
Regional do Trabalho da 1?- Região da Jus-*
tiça do Trabalho e dá outras providências.
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 387,
de 1990, da Comissfio de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jünior) Está ~ncerrada a reunião.
(Lcvanta-.se .a reunião às 10 horas
e35 minutos.)

EXPEDIENTE DESPACHADO
NOS TERMOS DO § 2" DO ART.
155 DO REGIMENTO INTERNO

MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetas de
lei sancionados:
N° 'Z25/90 (n° 884/90, na origem), de 10
do corrente, referente ao Projeto de Lei D 0
18, de 1990-CN, que autoriza o Poder EXecutivo a abrir ao ·orçamento Fiscal da União
crédito especial no valor de Cr$ ZJ.733.000,00,
para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei D0

ano, de 10 de dezembro de 1990.)

N" 2U./90 (n° 885/90, na origem), de 10
do corrente, referente ao Projeto de Lei

Q

0

ZJ, de 1990-CN, que autoriza- o Poder Execu-

tivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de Cr$
165.770.000,00, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n°
8.111, de 10 de dezembro de 1990.)
N" 21:1/90 (n° 886/90, na origem), de 10
do corrente, referente ao Projeto _de Lei n°

8086 Quinta-feira 13

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio II)

28, de 1990..cN, Que ai.iioriza o" Poder&ecu~

tivo a abrir ao Orçamento Ficai da 'União
crédito suplementar no valor de Cr$
3.545.217.000,00, para os fins cjue especifica.

(Projeto que se transformou na Lei n°
8.104, de 10 de dezembro de 1990.)
N° 228}90 (n° 887/90, na origem), de lÓ
do corrente, referente ao Projeto de Lei n°
29, de 1990- CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da ·anião
crédito suplementar no valor de Cr$
79.327.578.000,00, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n°
8.105, de 10 de dezembro de 1990.)
.
N" 229/90 (n° 888/90, na origem). de 10
de dezembro do corrente, referente ao Projeto de Lei n° 32, de -1990-CN, que autoriza o

te de Cr$ 11.824.000,00 (onze milhões e oitocentos e vinte quatro mil cruzeiros), prove~
niéntes de_ excesso de arrecadação de receitas próprias da Fundação CUltural do Distrito Federal, oriundos da realização dos diversos.~tos promovidos pela referida fundação.
Os recursos pleiteados se destinam a ()utras Despesas Corrent~ conforme especificações do anexo l, relativas à própria Funda~
ção Cultural, entidade supeiVisionada da Secretaria de Cultura e Esporte
'Decorrido o prazo-regimental não houve emenda.

CONCLUSÃO
O presente projeto de lei apresentado
pelo Governo do Distrito Federal pr~tende,
Poder Executivo a abrir ao Orçamerito 'FiS- pelo mecanismo do créd~to_suplementar, incal da União crédito especial no valor de- OOCporar ao Orçamento vigente de 1990 e
Cr$ 73.554.000,00, para os fins que especifica. excesso de arrecadação ocorrido em órgão
(Projeto que se transformou na Lei n° de sua estrutura, destinando-se a aplicação
desses recursos h promoçã~ das ati\-·idades
&106, de 10 de deieÕ1bro de -1990.)
N° 230190 (0° 889/90, na origem), de 10 desse mesmo órgão.
Este procedirilento 6 previsto nas normas
do corrente. relativa ao Projeto de Lei n°
36, de 1990- CN, que autoriza o PoderExe~ de administração orçamentária, razão porcutivo a abrir ao Orçamento Hscal da União que ·se justifica quanto ao mêrito.
Tendo em vista que a proposição também
créditos adicionais no valor de Cr$
satisfaz os requisitos de juridicidade, constitu304.934.000,00, para os fins que especifica.
(Projeto que se transformou na Lei n° cionalidade e técnica legislativa, somos de
parecer favorável à sua aprovação, no âmbi&107, de 10 de dezembro de 1990.)
N° 231190 (n° 890190, na origem), de 10 to de competência desta Comissão.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de
do corrente, relativa ao Projeto de Lei n°
37, de 1990- CN, que autoriza o Poder Exe~ 1990.- Mauro Benevides, Presidente- FrancutiVo a abrir ao Orçamento Fiscal da União cisco Rollemberg, Relator - Nabor J'(inior
crédito suplementar no valor de Cr$
- AntOnio Alves - Oziel Carneiro - Joio
6.120.000,00, para os ftns que especifica.
Calmon - Pompeu de Souaa- Jutahy Ma(Projeto que se transformou na Lei n° galhAes - J olio Lobo - Mauricio Correa •
8.108, de 10 de dezembro de 1990).
Chagaa Rodrigues.
N° 231.190 (n° 891190, na orig"Cm), de 10
do corrente, relativa ao Projeto de Lei n°
PROJETO DE LEI
40, de 1990- CN, que autoriza o PodCr ExePROJETO DE LEI DO SENADO
cutivo a abrir ao Orçamento FISCal da União
N" 238, DE 1990
cúdito especial no valor de Cr$148.688.000,00,
para os fins que especifica.
Revigora oo arta. 72, 15, 76 e T1
(Projeto que se transformou na Lei n°
da Lei n"a S.fi84 de 21 de julho de
&109, de 10 de dezembro de 1990).
1971 (Lei Org4nica doa Partido• Polfticoo), que dlap&:m oobre perda

PARECER
PARECER N" 450, DE 1990

Da ComiAAo do Distrito Federa], sobre o Projeto de Lei do Distrito Federal n° 64, de 1~ que "auto-

riza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal cr6ditoc suplementarea at6 o limite de
Ct$ 11.824.000,00
Relator: SenadorFrancileo RoUemberg

do mandato por lnfideHdade partldtria

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam revigorados os arts. 72,
em sua redação original, 75, 76 e 77 da Lei
nõ 5.682, -de 21 de julho de 1971
Art. ZO A presente lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Juotificaçi!o

O Senhor Governador do Distrito FedeO fortalecimento dos partidos polfticos,
ral, em observância ao que dispõe a Resolu- instituições indispensáveis ao estado Demo~
ção n° 157, de 1988, do Senado, encaminha crático de Direito em que se constitui a Rea Mensagem n" 138, de 1990 - DF ptiblica Federativa do Brasil, só seni possr(113!JO-GAG, de 26 de novembro de 1990), vel com o míninmo de coerencia ideológica,
acompanhada de exposição de motivos dos traduzida na fidelidade partidária dos filiaSecretários de Planejameonto e da Fazenda, dos, sobretudo dos titulares de mandato parprojeto de lei que autoriza o Poder Executi- lamentar.
voa abrir créditos suplementares à Lei Orça2 Da!, a necessidade de expressa previmentária Anual, exercício de 1990~ até o limi- -são legal da perda do mandato por parte do
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senador, deputado federal, deputado esta~
dual ou c:lereadores que, por atitude ou pelo_ voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária,· ou deixar o partido sob cuja legenda for eleito~ equiparando-se a perda do mandato à ren6ncia, para efeito de convocação
do respectivo suplente da mesma legenda
partidária.
·
3. Em suma, o mandato há de vincularse toais claramente ao partido que ao parlamentar, _e sua perda há de ser cominada para a prática da infidelidade_partidária, consistente o abandono da própria filiação ou na
flagrante oposição, por atitude ou voto, às
diretrizes regulannente fiXadas pelos órgãos
competentes, consoante as normas de fid~H
dade e disciplina previstas nos respectiVos
estatutos.
·
4. É o que se pretende com a presente
proposição, que visa a atribuif eficácia aos
arts. 72, 75, 76 e 77 da Lei Orgânica os Partidos Polftioos (Lei n° 5.682, de 21-7'71). em
sua redação original, os quais haviam sido
derrogados, inicialmente, com a redação dada ao art. 72 pela Lei n° 6.767, de 20-12-79
(que adimitiu a execução de o parlamentar
. deixar seu partido para participar, como fundador, da constituição de um novo, uma vez
em cada quatro anos) c; por fim, com o advento da Emenda. Constitucional n° 25, de
15~5-85 (cujos arts. 1° e SO re,vogaram o item·
V do art 35, o item IX do art. 137' e os §§
5° e 6° dO art. 152 da Constituição Federal,
que dispunham sobre a infidelidade partidária}
S. Os efeitos rcpristinatórios dos aludidos
dispositivos da Lei Orgânica dOs Partidos Políticos, objeto do art. 1° do presente projeto
de lei, coadun~~-se com o previsto no § SO
do arl 2° da Lei de Introdução ao Código
CMI (Decreto-Lei n° 4.657, de 4-942). sabidamente considerada lei de introdução a todo o nosso Direito Positivo, e não colidem
com a nova ordem constitucional vigente. inclusive com o disposto no § 1° do art. 17 da
Constituição de 1988.
6. Estas, as razões que respaldam ó oferecimento do presente projeto de lei à apreciação dos ilustres pares.
Sala das Sessõc:s, 12 de dezembro de 1990.
- Senador Márcio Berezooki, (PSDB - SC).

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI" R" 5.682,
DE 21 DE JUUJO DE 1971

Lei Org4nica doo Partidoo Polfticos

CAPITULo II
Da Perda do Mandato por
Infidelidade Partidária
Art. 72 O ·senador, deputado federa~ deputado estadual ou Vereador que, por atitude ou pelo voto, se opuser hs diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos Oe direção partidária ou deixar o partido sob cuja
legenda for eleito, perderá o mandato.
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Parágrafo único. Enquipara-se a :a renúncia para efeito de convocação do respectivo

os diretórios nacional. Regional e municipal,
ou suas comissões ccecutivas, para decreta-

suplente, a perda de mandato a que se refe-

ção de perda do mandato doe senador ou

deputado fede_ral, de deputado estadual e

re este artigo.
Art. 75. A perda de mandato do parlamentar será decretada pela Justiça Eleitoral,
mediante representação do partido, ajuizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
1- da investidura do representado no cargo eletivo, se o ato que possa caracterizar a
infidelidade partidária tiver sido praticado
após. o registro de sua canclidatura, e antes
da posse; e
II- do conhecjqaentQ_ do ato que caracterize a infidelidade partidária, se posterior :à

posse.
Art. 76~ São partes legítimas para ajuizar
a representação perante a Justiça Eleitoral,

de vereador~ se deixarem o partido sob cuja
legenda foram diplomados ou se daqueles
órgãos ou respectivas convenções tiver emanado a diretriz descumprida.
§ 1° Se; decorrido o prazo estabelecido
no artigo anterior, não houver sido ajuizada
a representação, poderá esta ser proposta,
nos 30_ (trinta) dias subseqUentes:
I - pelo diretório nacional. no caso de
perda de mandato de deputado estadual ou
de diretriz emanada da convenção ou do diret6rio region_~l; e
n -:..:.pelO -ruretório regional, no caso de
_perda de mandato de vereador ou de diretriz

em3.nada da conwnção ou ào dil"etó::io municipal.'
§ 2° Quando se tratar de senador ou deputado federal, mesmo que a diretriz descumprida seja do diretório ou da convenção regional, somente o diretóri<? nacional pode representar ao Tribunal Superior Eleitora~ depois de decidir sobre a procedência do pedido, devidamente instruir, que lhe encaminhar o diretório regionaL
Art. 77. Quando se tratar de ato de infidelidade praticado por vereador, a representação de que trata e art. 75 somente poderá
ser apresentada mediante a aquiesncência
própria da comissão o::ecutiva regional, cuja decisão será irrecorrfvel.

(À Comissão de ConsJituiçãq Jus-

liça. e Cidadania_ decisão terminativa)

Ata da ga Reunião, em 12 de dezembro de 1990
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 48a Legislatura
Presidência do Sr. ·Pompeu de Sousa

ÀS 11 HORAS, ACHAM.SE PRESEN1ES OS SRS. SENADORES:

····e-c

O.RDEM DO DIA
1

Nabor Jtínior - Aureo Mello - Odacir
Soares - Ronaldo Aragão _ Amir Lando _
PROJETO DE DECRETO
João Menezes ..... Almir Gabriel - Oziel CarLEGISLATIVO NO 20, DE 1990
neiro - Carlos Patrocínio - AntOnio Luiz
(lncltifdÕ em Ordem
Maya - Alexandre Costa - Edison Lobão do Dia nos termos do art 172,
.loáo Lobo- Chagas Rodrigues- Hugo NaII d, do Regimento Interno)
poleão- Afonso Sancho - Mauro Be_n_evides
- Carlos Alberto - Lavoisier Maia _ HumDiscussáo, em turno linico, do Projeto.
berto Lucena - Raimundo Lira- Ney mara- de Decreto Legislativo n° 20, de 1990 (n°
nhão - Mansueto de Lavor - João Lyra - 158/89, na CAniara dos Deputados), que aproCarlos Lyra - João Nascimento - Albano Vã ó ato que outorga concessão à Televisão
Franco - Francisco RQUemberg _ Lourival ,. Capital de Fortaleza Ltda., para explorar serBaptista~ Luiz Vianna Neto_ Jutahy Maga- viço de radiodifusão de sons e imagens (telelhães- Ruy Bacelar_ Jos6 Ignácio Ferreira visão), na cidade de Fortaleza, Estado do
.- Gerson Camata -João Calmon _ Hydekel Ceará (dependendo de parecer da Comissão
Freitas - JamH Haddad - Nelson Carneíro de Educação).
- Maurício Corrêa - Severo Goroes - Mário
2
Covas - Mauro Borges - Antônio Alves Pompeu de Sousa - Meira Filho - LouremPROJETO DE LEI DO SENADO
berg Nunes Rocha - Márcio Lacerda - MenN"S, DE 1989
des Canale - RacWd Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves - Affonso Ca(Em regime de uÍ'gência,
margo - Jorge Bornbausen - Márcio Berenas termos do art. 336, 1
zoski- José Paulo Bisol- José Fogaça.
do -Re-gimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- A lista de presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Entretanto, não
há em plenário o quorum regimental para a
abertura da sesdo.
Nestas condições, a Presidência vai encerrar a presente reunião, designando para a
sessão ordinária de boje, b 14 horas e 30
minutos., a seguinte

Votação, em turno linico, do Projeto do
Senado n° 5, de 1989, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, que instituiu o Conselho
de ComunicaçfSo Soci2it na forma do arL 224
da Constituição, e dá outras providências,
tendo.
PARECERES sob o n° 41~ de 1990, e oral,
da Comissão
_ de Conatltuiçlo, Juatiça e Cidadania,
1° pronunciamento: favorável, nos termos

de substitutivo que apresenta; e 'Z' pronun·
ciamento: proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável h emenda de Pie, náriO ao proJeto.

3
- Votação, em turnO ímico, do Projeto de
Decreto Legisaltivo nQ91, de 1990 (n° 241/90,
na CAmara dos Deputados), que aprova o
texto da conversão celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Países Baixos, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir

a Evado

.

Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda, firmada em Brasffia, a 8 de março·
de 1990, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n° 417,
de.l990, da Comissão

_de Relações Exteriores c Dcfcu.

Na~

cionaL

4
Votação~ em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n° 256, de 1990- Complementar, de _iniciativa da Comissão Diretora, que
dispõe sobre a declaraçãO de nUlidade dos
atos que tenham por objeto a ocupação, o
domínio e a poss'e das terras indígenas. ou
a exploração das riquezaa do solo, dos rios
e dos lagOS: neJa's existentes, c dá outras proVÍ~ncias, tendo.
PARECEiR, sob n° 359, de 1990, da Comissão
· _ de Conatitulçlo, Justiça e Cidadania,
faVoráVel; noS terinos de substitutivo que
oferece.

DiÂRib DO
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Votação, em turno tinico, do Projeto de
Lei do DF n° 32, de 1990, de iniciativa do
Governador -do Distrito Federa~ que remi te
crédito do Imposto Predial e Territorial Urbano, no Distrito Federal, relativo a imóvel
de propriedade de componente da Força Expedicionária Brasiiel:ra, e dá outras providênciaSy tendo
_
_ _

de autOria do" Senador Nelson Carneiro e
Outros Senhores Senadores, que dispõe soM
bre a renumcraçio dos Deputados Estaduais
e dos Vereadores e da emenda a ela oferecida.
9

-

do Distrito Federal:.

6
Votação, em turno 11nico, do PrOjeto de
Lei do DF n° 56, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que altera

a composição do Conselho de Transporte
Pliblico Coletivo do Distrito Federal, tendo

N" 203, DE 1989

12
MA'JÉRIA A SER DECLARADA

Discussão, em turno (mico, do Projeto
-de Lei do Senado n(l 203, de -1989, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre
o registro de pessoas físicas oujurfdicasjunto às Casas do Co!~gresso Na_cj_ona.l, para os
fins_que especifica, e dá outras providencias
(dependendo do parecer)

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 371,

7

Votação, em turno (mico, do Projeto de
Resoluçfio n° 55, de 1990, de iniciativa da

10
Discussão, em turno 11nico, do Projeto
de Lei do DF n° 54, de 1990, de autoria do
Senador Mauricio Corréa, que cria a Ouvidoria Geral do Distrito Federal e dá outras proM
videncias, tendo

Comissão de Assuntos EconOmJcos, que estabelece condições para a renegociação da dívida externa brasileira.

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 354,
de 1990, da Comissão

do Distrito FcdezaL

11

8
DiscUsdo, em segundo turno, da Proposta

de Emenda à Constituição n° 5, de 1989,

Justiça e Cidadania, cor.c!Ufnjo pelo indeferimento do Oficio n(l S/33, de 1989, do Supremo Tribunal Federa~ solicitando, do SeanM
do Federal, a licença prévia para instauração
de procedimento criminal contra o Senador
-João Castelo.

(Incluído em Ordem do
Dia nos termos do art. 172, I,
<Jo Regimento Interno.)

de 1990, da Cornisslío

do Distrito Federal.
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PARECER FAVORÁVEL, sob n• 370,
da Comissão

eõNGRESSO NACIONAL (Seção II)

PREJUDICADA
Projeto de Resolução n(l 45, de 1990, de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que altera a redação do art. 16 da Re~
solução do Senado Federal n° 94, de 1989,
que dispõe sobre limites globais e condições
para as operações de crédito interno e externo dos municípios e de suas resepctivas autarquias e estabelece limites e condições pa.__ra a concessão de garantias.

13
~MAlÉRIA A SER DECLARADA
PREJUDICADA

Projeto de ResoJuçfo n<l' 62, de 1990 de
autoria do Senador Ney Maranhão, qu~ dá
nova redação à Resolução n(l 94, de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou·
sa)- Está encerrada a reunião.

Discussão, em turno Cínico, do Parecer
0°190, de 1990, da Comissão de Constituição,

(Levanta-se a reuni.5o às 11 ho..
ras e 15 lllÚ1utos.)

Ata da 208a Sessão, em 12 de dezembro de 1990
48 Sessão Legislativa Ordinária, da 488 Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro,
Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM.SB PRESENTES OS SRS. SENADORES:
...
Nabor Júnior - Aureo Mello - Odacir
Soares - Ronaldo AraJio - Amir !..ando -

João Menezes - Almir Gabriel - Oziel Carneiro - Moisés Abrlo - Carlos Patrocfnio AntOnio Luiz Maya - Alexandre Coola Edison Loblio -Joio Lobo - O!agaa Rodrigues - Hugo Napolcllío - -Afonso Sancll!o Mauro Benevides - Carlos Alberto - La.voisier Maia - Humberto Lucena - Raimundo
Ura - Ncy Maranhlio - Mansueto de Lavor
-João Lyra- Carlos Lyra- João Nascimento- Albano Franco-::- Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista- Luiz Viana Neto - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- JO<é lgnácio Ferreira - Gel'$0n Camata - João Calmon- Hydckcl Freitas- Jamil Haddad-

Nelson Carneiro - Ronan Tito - Maurfcio
Q>rrêa - Severo Gomes - Mário Covas Mauro Borges - Antônio AJvea - Pompeu
de Sousa - Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzl- Wilson Martins - Leite Chaves - Affonso Camargo Jorge Bornbausen -Márcio Berezoski - Jo-

sé Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soula)- A lista de presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo n1imero regimental, declaro aberta a sessão•.
lO$

Sob a proteç!io de Deus, iniciamos nostrabalhos.

O Sr. 1(1 Secretário procederá k leitura
do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE

oF1cros
Do Sr. 1° Sccretúio da CAmara doo
Deputadoa, encaminhando • revialo do Senado autógrafos doo scgulntca projetas:
PROJETO DE LEJ DA CÂMARA
N" 114, DE 1990
(N" 5.1183,190, na Caoa de origem)
(De Iniciativa do Senhor

Presidente da Rep6blica)
Altera a redaçlo doa &111.

~.

SO,

6", SO 13 c 28, revóga o art. 14, da
Lei n° 6. TJJJ, de 28 de novembro de
1979, e cü outru provld&lc:laa.

Dezembro de 1990

Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 6.729, de 28 de novembro de 1979 passa a vigorar com a~; seguintes
O

alterações:
"Art. 2° Consideram-se:
I - produtor, a empresa industrial
que realiza a fabricação _ou montagem
de veículos automotores;
11- distribuidor, a empresa comerw
cial pertencente à respectiva categoria
cconOmi~ que realiza a comercializaw
ção de veículos automotores, implementas e componentes noVO$, presta
assistencia tEcnica a esses produtos e
exerce outras funções pertinentes à
atividade;
III- veiculo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, Oníbus,
tratar, motocicleta e similares;
IV - implemento, a máquina oU
petrecho que se acopla a veíctJio automotor, na interaçliode suas finalidades;
V -componente, a peça ou conjunto integrante do veículo automotor
ou implemento de série;
VI- máquina agrícola, a colheitadeir~ a debulhadora, a trilhadeira e
demais aparelhos similares destinados
à agricultura, automotrizes ou acionados por tratar ou outra fonte externa;
VIl - implemento agrfcola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à agricultura;
VIII -serviço autorizado, a empresa comercial que presta seiViços de
assistência a proprietários de veículos
automotores assim como a empresa
que comercializa peças e componentes.
§ 1o Para os fins desta lei:
a) intitula-se também o produtor
de concedente e o distribuidor de con~
cessionário;
b) entende-se por tratar aquele
destinado a uso agrícola, capaz tam~
bfm de servir a outros fins, QCclufdos
os tratares de esteira, as motonivelado~
ras e as máquinas rodoviárias para
outras destinaçõesi
c) caracterizar-se-ão as diversas
classes de veículos automotores pelas.
categorias econOmicas de produtoras.
e distribuidoras, e os produtos, dife~
renciados em cada marca, pelo produtor e sua rede de distribuição, em conjunto.
§ 2° Excetuam-&e da presente lei
os implementas e máquinas agrfcolas
caracterizados neste artigo, incisos
VI e VII, que não sejam rabricado:;
ou fornecidos por produtor definido
no inciso I.
-··•-''""""''"'"'"'-·---
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Art. 5° São iõ.erentes ~ concessio:
I - área operacional de responsabilidade do concessionário para o exerc!cio de suas atividades;
II - dist.ancias rrúnimas entre estabelecimentos de concessionários da

mesma rede, fixadas segundo critérios
de potencial de mercado.
§ 1° A área poderá conter mais
de um concessionário da mesma rede.
§ 2° o concessionário obriga-se à
comercializaçãodeveículosautomotores, implementes, componentes e máquinas agrícolas, de via terrestre, e h
prestação de serviços inerentes aos
mesmos, nas condições estabelecidas
no contrato de concessão comercia~
sendo-lhe defesa a prática dessas atividades, diretamente ou por intermêdio
de prepostos, fora de sua área demarcada.
§ 3° O consumidor, à sua livre escolha, poderá proceder à aquisição
dos bens e serviços.· a· que se refere
esta lei, em qualquer concessionário.
§ 4° Em convenção de marca serão
fixados oS-critérios e as condições para ressarcimento da concessionária
ou serviço autorizado que prestar os
serviços de manutenção obrigatórios
pela garantia do fabricante, vedada
qualquer disposição de limite à faculdade preyista no parágrafo anterior.
Art. 6° É assegurada ao conceden~
te a contratação de nova concessão:
I - se o mercado de vel'culos automotores novos da marca, na área deli~
mi tada, apresentar as condições justificado as da contratação que tenham
sido ajustadas entre o produtor e sua
rede de distribuição;
II- pela necessidade de proverva~
ga de concessão extinta.
§ 1o Na hipótese do inciso I deste
artigo, o concessionário instalado na
área oconcorrerá com os demais interessados, em igualdade de condições.
§ 'J.O A nova contratação não se
poderá estabelecer em condições que

de algum modo prejudiquem os
cessionários da marca.

con~

·····---·-----·--·--··-··

Art. SO Integra a concessão do índice de fidelidade de compra de componentes dos vefculos automotores
q\le dela faz parte, podendo a convençáo de marca estabelecer percentuais
de aquisição obrigatória pelos concessionários.
Parágrafo ónico. Não estão sujeitas ao fudice de fidelidade de compra
ao concedente as aquisições que o
concessionário fizer,
a) de acessórios para veiculosautomotores;
b) de implementas de qualquer natureza e máquinas agrt'colas.

"-·..···--------·····-·····-..·

Árt 13. É livre o preço de venda
do concessionário ao consumidor, relativamente aos bem. e serviços objeto
da concessão ou dela decorrentes.
§ 1° Os valores do frete, seguro e
outros encargos variáveis da remessa

da mercadoria ao conceS$ionárlo e
deste ao respectivo adquirente, deverão ser di8criminados, individualmente, nos documentos fiscais pertinentes.
§ '1fl Cabe ao concedente fiXar o
pr~ de venda aos concessionários,
presc:IVando sua uniformidade e condições de pagamento para toda a rede de distribuição.
ArL 28. O conCedente poderá contratar, com empresa reparadora de ·
veículos ou vendedora de componentes, a prestação de serviços de assistência ou a comercialização daqueles, ecceto a distribuição de veículos novos,
dando-lhe a denominação de serviço
autorizado.
Parákt'afo tiníco. Às contratações
a que se refere este artigo serão aplicados, no que couber, os dispositivos
desta lei."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se o art. 14 da Lei n°
6.729, de 28 de novembro de 1979, e as demais disposições em contrário.

MENSAGEM N• 769, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do§ do 1() do art. 64 da Constituição Federal1 tenho a honra de submeter
à elevada deliberação de Vossas Excel~cias,
acompanhado de exposição da motivos de
Senhora Ministra de Estado de Economia,
Fazenda e Planejamento, o anexo projeto
de lei que 11altera a redação dos arts. 2°; 5°,
6°, SO, 13 ·e 28, rC\I'oga 0 afL 14 da LeÍ n°
6.72!J, ~e 28 de novembro de 1979, e dá outras prOvidências".
BrasOia, 26de outubro de 1990. -Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 490, DE
26 DE OUTUBRO DE 1990, DA SENHORA MINISTRA DE ESTADO DA
ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJA-

MENTO.
ExcelentiSsimo Senhor Presidente da República.

Temos a honn de submeter à elevada
consideração de Vossa Excelência o ancco
projeto de lei que modifica a Lei n° 6.?29,
de 28 de novembro de 1979, que regulamenta a atividade de l'Q7CDdas autorizadas de veículos automotôies de via terrestre.
2 A- lei contém dispositivos anacrónicos,
colidentes com os objetivos e diretrizes do
Programa Federal de Desregulamentação e
da Política Industrial. Na prática, eliminam
a concorrência e impedem que o mercado
se estruture de modo a oferecer preços menores e produtos e Serviços. de melhor qualidade.
3. Por este projeto, sugerimos as altera-

ções que julgamos indispensáveis para liberalizar essa atividade, facilitando o acesso de
novos revendedores, suprimindo as proibi-
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ções de o concessionário atuar além de sua
árl!a operacional e de pr.uicar preços. diferenciados, mecanismos, que estabeleceram verdadeira reseJVa de mercado e eximiraril a competição nesse segtilento.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de DQSSO mais profundo res-peito. Z6lia Maria Cardoao de Mcllo, Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento.

LEGTSLAÇÃO CITADA
LEI N" 6.729,
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979
Disp&: 10bre a conceuAo comer-cial entre produtores c diatrlbuidorea de vefculoa automotorca de via
tcrreatre.
O Presidente da Repáblica,
Faço saber que o Congresso Nacional de-

creta e eu sanciono a seguinte lei:
ArL 1• A distribuição de vefculos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á atravEs
de concessão comercial entre produtores e

distribuidores disciplinada por es~ lei e, no
que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposiçôc:s contratuais.
ArL Z' Considera-se:
I- produtor, a empresa industrial querealiza a fabricação ou montagem de vefculos
automotores;
II - distribuidor, a empresa comercial
pertencente ll respectiva categoria econOmica, que realiza a comercialização de veículos
automotores, implementas e componentes
novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à
atividade;
III - veículo automotor, de via terrestre,
o automóvel, caminhão, Onibus, tratar, motocicleta c similares:

IV- implemento, a máquina ou petrecho
que se acopla a vefculo automotor, na interação de suas finalidades;
V- componente, a peça ou conjunto integrCiante devefculo automotor ou implemento de série;
VI - máquina agrfcola, a colheitadeira, a ,
debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por tratar ou outra
fonte externa;
VII- implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à agricultura.
§ 1° Para os fins desta lei:
a) intitula-fie também o produtor de concedente e o distribuidor do concessionário;
b) entende-se por tratar aquele destinado a uso agrícola, capaz tamb~m de servir a
outros fins, exclufdos os tratares de esteira,
as motoniveladoras e as máquinas rodoviárias para outras destina~
c) caracterizar-se-ão as diversas classes
de veículos automotores pelas categorias económicas de produtores e distribuidores, e
os produtos, diferenciados em cada marca,
pelo produtor e sua rede de distribuição,
em conjunto.

f 2° Excetuam--se da presente lei os implementas e máquinas agócolas caracterizados neste artigo, incisos VI e Vll, que não
sejam úlbricados ou fornecidos por produtor
definido no inciso L
Art. SO São inerentes fi concessão:
I - área demarcada para o exertfcio das
atividades do concessionário, que não poderá operar al~m dos seus limites;
II - distancias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede,
fixadas segundo critérios de potencial de
mercado.
§ 1° A área demarcada pOCÍen1 contar
mais de um concessionário da mesma rede.
§ZONa eventualidade de venda de veículo automotor ou implementas novos a comprador domicialiado em outra área demarcada,. o concessionário que a tiver Cfetuado
destinará. parte da margem de comercialização aos concessionários os da área do domicflio do adquirente.
1 3° Por deliberação do concedente e sua
rede de distribuição, o concessionário poderá efetuar a venda de componentes novos fora de sua área demarcada.
§ 4° Poderá o concessionário abrir filiais,
agências. ou dependências :>eeundárlas, circunscritas às distAncias mínimas entre o estabelecimento de concessionários e atendidas as
condições objeto de ajuste entre o pro~utor
e sua rede ãe distribuição.
Art. 6° ú assegurada ao concedente a contratação de nova concessão:
·
I- se o mercado de veículos automotares
nOvos da marca, na área demarcada, apresentar as condições justificativas da contratação
que tenham sido ajustadas entre o produtor
e sua rede de distribuiçãoi
n -- pela necessidade de provar vaga de
concessão extinta.
§ 1° Na hipótese do incisÕ I dCstC- artigo,
o·concedente dará aos respectivos concessionários da área demarcada direito de preferen~ quanto à nova concessão, o qual caduca-·
rá pelo seu não exercício no prazo de cento
e oitenta c;lias, contado da notificação para

Dezembro de 1990

tros encargos variáveis de remessa da mercadoria ao concessionário e deste para o res-

pectivo adquirente.
Art. 14. A margem de comercialização
do consessionário nas mercadorias objeto
de concessão terá seu percentual incluído
no preço ao consumidor.
Parágrafo 'linioo. É vedada a redução pelo concedente da margem percentual de comercialização, salvo casos excepcionais objeto de ajuste entre o produto,r e sua rede de
distribuição.
ArL 28. As contratações do concedente
que tenham por objeto exclusivamente a prestação de assistência técnica ou a comercialização de componentes dependerão de ajuste com a rede ele distribuição de. veículos automotores e deverão, em qualquer caso, respeitar os direitos e interesses desta.
Parágrafo llnico. As contratações a que
se refere este artigo serão aplicados, no que
couber. os dispositlvos desta lei.

(À Comissáo de Assuntos EconOmicos)
PROJETO DE DECRETO
LEGISlATIVO
N° 128, de 1990
(N" 32q'!IO, na CAmara doo Deputados)
Aprova o ato que outorga permiado llUdlo Merldloual Lida. pa-

ra explorar acrviço de radlodifudo
aonora, na cidade de Uberabol, Batado de Mlnaa Geral>O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 70, de 7 de março de 1990, ·
do Minist~o de Estado das ComunicaÇÕCSy
que outorga permissão à Rádio Meridional
Ltda. para explorar, pel,o prazo de dez anOSy
sem direito de occlusivi$de, serviço de radiodifusão sonora em freqü6ncia modulada, na
cidade de Uberaba, Estados de Minas Gerais.
esse fim.
ArL 7f Este decreto Legislativo entra
§ 2° A nova contratação não se poderá
estabelecer em condi~ que de algum mo- em vigor na data de sua publicac§o.
do prejudiquem os concessionários da marca.
Excelentíssimos Senhores Membros do
ArL 8° Integra a concessão o índice de Congresso Nacional:
fidelidade de compra de componentes dos
Nos termos do arL 49, inciso XII, oombiveículos automotores pelo objeto, facultado
nado
com o § 1° do art. 223, da Constituição
ao concessionário haver de outros fornecedoFederal, tendo a bonra de submeter à apreres até um quarto do valor dos componentes
ciação do Congresso ·Nacional, acompanhaque adquirir em cada ano.
-do de Exposição de motivos do Senhor MiParágrafo ánico. Não estão sujeitas ao fndice de fidelidade de compra ao concedente nistro de Esado das Comunic3çôes. o ato conStante da Portaria n° 70, de 7 de março de
as aquisições que o concessionário fizer:
1990, publicado no Diúio Oficial da União
a) de acessórios para vefculos auto motores;
do dia 8 de março de 1990, que "outorga perb) de implementas de qualquer natureza missão à Rádio Meridional Ltda., para exploe máquinas agrícolas..
rar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sern direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
Art. -13. As mercadorias objeto de concessonora em freqüencia modulada, na cidade
são deverão ser vendidas pelo concessionário de Uberaba, Estado de Minas Gerais".
ao preço fiXado pelo concedente.
Brasffia, 12 de março de 1990. - JOI6 SarParágrafo linico. A esses preços poderá
ser a~escido o valor do frete, seguro e ou- ney-

Dezembro de 1990
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 122190,
DE 8 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES.
Excelentfssim.o Senhor Presidente da Re-

pl!blica,
De conformidade com as atribuições le-

gais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital
D0 156189, com vistas à implantação de uma

estação de radiodifu&Ao sonora em freqOencia modulada, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.
2 No prazo estabel~do pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Rádio Meridional Uda, e
Global Comunicaçilo Ltda.
3. Submetido o assunto ao" exame dos órgãos competentes deste Ministério, as concluJ6es foram no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfizeram às exíg~ncias do Edita e aos
requisitos da ·legislação especifica de radiodifus!o.
4. Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitarem (quadro anexo)'à execução do serviço objeto do edital, tenho a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência, encarecendo
se digne de enviar ao Congi'ésSd Nacional a
anexa portaria de permissão. O atO. de outorga somente virá a prOduzir seus efeitos legais após deliberação do ·Congresso Naciona~ na forma do § 3° do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - AntOnio
Carloo Magalh4eL
PORTARIA N° 70,
DE 7 DE MARÇO DE 1990

Estima a Receita e fixa a De•pe-

PARECERES
(

0

)

PARECER N" 451, DE 1990)

sa do Diatrito Federal para o exercício financeiro de 1991.

Redaçlo final do Projeto de LeJ
O Senado Federal decreta:
elo DF Q.0 51, de 1990, que 'estima a
Art 1o Esta lei estima a Receita e f-.xa a
Receita e fixa a Deapeaa do Distri- Despesa do Distrito Federal para o c:xerdcio
to Fcdenü para o cxerdcfo financei- financeiro de 1991;--oompreendendo:
ro· de 1991".
I - o Orçamento Fiscal referente ao TriRelator: Senador Ant&úo Alvea
bunal de Contas e o Poder &ecutivo do Distrito Federal, seus órgãos. fundos e entida, A Comissão do Distrito Federal apresendesda Administração Direta e lndirCta, fuclu.:
ta, em anex-o, a redaçlo final do Projeto de
sive fundações instituídas e maittidaS -pelo
Lei do DF n° 51, de 1990, que estima a Re- poder público;ceita e fiXa a Despesa do Distrito Federal
II - o Orçamento da seguridade social,
para o exercício financeiro de 1991, esclarecendo que nela introduziu as alterações ne- abrangendo todOs os órgãos e entidades a
cessárias para adaptar o projeto U emendas eles vinculados, da Administração Direta e
lndireta, bem como os fundos e as fundações
aprovadas.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de instituídas e mantidas pelo poder póblico;
III - o Orçamento de Investimento das
1990. - Mauro Benevides, Presidente- Ju~
empresas em que o Distrito Federal, direta
tally Magalh!ea ~bsten_ção) - Joio Lobo
Pompeu de SouU ·AiltOnlo Alves Mau- ou indiretamente. detém a maioria do capirício Corre& Nabor Jllnior OziÕÍ Car- tal social com direito a voto.
ArL 1P A reCeita global é eStiri:tada- em " neiro _ FranCisco Rollembei'g _ Chagas
Cr$ 138.971.800.000.00 (cento e trinta e oito
Rodrlguea.
bilhões, novecentos e setenla e um milhões
(*) Será publicado acOmpanhado dos res- e oitocentos mil cruzeiros), e deCorrei-á çJa
pectivos Anexos. no Suplemento "A" à pre- arrecadação de tributos, de outras receitas
correntes e de capital e de recursos das entisente edição.
dades nas quais o Distrito Federal detém a
ANEXOAOPARECERN°451, DE 1990 maioria do capital social cOi:n- dire"ito-a voto,
RE.:DAÇÃO ~lNAL DO PROJETO DE na forma da legi&laçaõ vigéD.te, diScrinliõada
LEI N" 51, DE 1990
no Ancco I, com o seguinte- desdo,br<tniCn~o:

RECEITA

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

O Ministro de Estado das Comunicações, Bllpcclficação da Receita
Recursos de todas aa ~Ql)tes
usando das atribuições que lhe conferem o
0
1
Receita
do
Tesouro
.............
_
art. 1° do Decreto p 70.568, ·de 18 de maio
1.1- Receitas Correntes...................................
--·-..·-~-- 108.416.950
de 1972. e o art. 32 do Regulamento dos Ser- Receita Tributária ................................................................_ _ __
41.334.001
viços de Radlodüusão, com a redação dada
3./l73.900
- Receita de Contribuições........................................-·----·······-··pelo Decreto n° 88.067, de 26 de janeiro de
2.492720
- Receita Patrimonial .............................................
1983, e tendo em vista o que consta do Pro28.017
- Receita Industrial .............................._
..... .........._
cesso MC n° 29000.009659/89, (Edital n°
-Receita de Serviços ...........-----··-·-··-----·--·--··--·-·
156189~ resolve:
- Transfer~ncias Correntes ...................-::................._ _ _ __
I - outorgar pemissão ~ Rádio Meridio768.244
- Outras Receitas Correntes. .......... :........................-...........:..:._·_·- · · - - nal Ltda., para cxplorar, pelo prazo de 10
1.2 - Receitas de Capital ............................._ ..,_.._ ..........- ......._ _ _ __
10.769.050
(dez) anos, sem direito de exclusividade. ser4.510.000
--Operações de Crédito.................................- .................. - - - · - - viço de radiodifusão sonora em freqüência
.S:259.050
- Outras Receitas de Capital......................................................................_
modulada, na cidade de Uberaba, Estado
2- Receitas de Outras Fontes (Entidades da Administração lndireta e Fundade Minas Gerais;
4.994.375
ções, excluídas as Transferencias do Tesouro .............................................- •....
II - a permissão ora outorgada reger-se-á
4.230.223
2.1 - Receitas Correntes.................................................................-·-··-····..- pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
764.152
2.2 - Receitas de C.pital...- ..........................................-··-·-·-,...---_...
leis subseqUentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em sua proposta; 3- Recursos das Entidades da Administração lndireta (Que não recebem Trans14.791.425
fer!ncias do ·rescuro) .............................................................. - ...........-~--m - esta permissão somerite produzirá
M3<1l.425
3.1 -Geração Própria ........................................ - - · - · · · - - - - - - efeitos legais após deliberação do Congres450.000
3.2 - Operações de Crédito···-······--·---·--·-·--···-·········-·---·so Nacional, na forma do art. 223, § 3°, da
Constituição; e
138.971.800
RECEITA
IV - esta portaria entra em vigor na da-

60.~:~!

GLOBAL.·---------·-··--··-··--··-·-----············---

ta de sua publicação. - AntOnio Carloo MagalhJea.
À Comissão de Educação
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Art. 3:o A .dêspesa do OrÇamento F'rsca~
focada ~ coRta de Recursos do Tesouro,

observará a programação do Anexo' n e

apresenta, por óig30,·a se&Uirite distribuição:
-

DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL
Cr$.1.000,00
(A preços de maio de 1990)

. RecurSos do Tesouro

Distribuição por Órglio

Tribunal de Contas do Distrito Federal ...................~ ................................................ .
950.000
Administração Direta:
2249.492
Gabinete do Governador ...................................................................................~···········
Região Administrativa I- Brasfiia ............................................
1.039.175
Região Administrativa II - Gama ....................................... ;, ........................................ .
232.700
839.039
Região Administrativa- III - Taguatinga ·············-·····································................ ..
Região Administrativa IV - Brazlandia .............. - ......................................... _.......... ..
135.150
Região AdminiSfiaiiva V- Sobradinho .............. _..__ ,...................
15&110
Região Administrativa VI - Planai tina ....................................................................... .
133.390
302.350
Região Administrativa VII- Paranoá ................. -.................--·--·-··~-................
Região Admiilistrativa VIII - Nüclêo Bandeirante ................................................. ..
207.280
Região Administrativa IX- Ceilandia ......................................................... ~.~ .......... ..
319.710
215.059
Re&~~o Adm~n~strat~va X-- Guará.:·····•· ...................................................................... ..
237.616
Regtao AdmtntstratJva XI - Cruzetro..........- ........- ...................................................
349.495
Região Administrativa XII - Samambaia ....................................................................
Procuradoria-Geral ................................. ::...... :....:......--.....:.....................- ................- ...
990.350
&914.219
Secretaria de Planejamento ..........................................- ................................ _ ............
Secretaria de Administração ........................................................................................... _ 3.40&840
Instituto de Desenvolviinento de Recursos Humanos ..............................~..............
283.137
7.424.090
Secretaria da Fazenda......................................................................................................
24.296.214
Secretaria da Educação.:............................................................................................... ..
6.526.200
Secretaria de Desenvolvimento Urbano .................................,..........- ....... - ............
3.687.800
SeiViÇO Autónomo de Umpeza Urbana...................................................................... .
Secretaria de Transportes ...........................................................................~~--· ..........
355&700
Secretaria de 1\gricultdi"a e Produção ................. :....................................................... .
2047.305
4.75&142
Secretaria de Segurança Pública .............................................;.........................~......... .
Polícia Militar do Distrito Fed.ehl ................................................................................
5.249.837
1.819.022
Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal ......- ............................................. ..
1.506.252
Secretaria de Cultura e Esporte .................................................................................. ..
35:630
Arquivo Público do Distrito Federal ........................................................................... .
237.250
Departamento de Educação Física, Esporte~ Recreação ....................................
Sec'retaiiifda Indústria, Coniéicio e "Turismo.. ~.........................................................
139.600
Departamento de Turismo do Distrito Federal ....................................................... ..
326.133
Secretaria do 'J'rabalho ....................................................................................................
134.540
Secretaria de Comun'icaçáo Social .................................................................................
311.270
Secreta~ia de Meio Ant_b!ente, Ciência e Tect::Jologia ..............................................
59.820
Instituto de r'..cologia e Meio Ambiente do Distrito Federal ................................ ..
26.960
InstitutO de Ciência C Tecnologia do Distrito Federal.........................................29.039
n ..................................

H . . _ _ _ _ . . , _ . . . . . . . . . .. .

Soma ......................................................................... -·-

83.138.916

ReaeiVa de ContingeD.cla..................................... - .............................- ........

655.300

Subtotal .................................................................................................................~

83.794.216

Administração lndireta:
(&ctufdas as Transferências do Tesourq
Departamento de Trânsito do Distrito Federal .................... -··-·-·-..--·-··--·....
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ...............................
Fundação E.ducacional do Distrito Federal .................................................. - ............
Fundação Cultural do Distrito FederaL ................ ~.......:.......... - ...· - - -.. ·---··
Fundação Zoobotanica do Distrito Federal ......
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso ...................................
H ............. : ........................... -

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

M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Subtotal......................................_._
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL............ - ..........................................

395.560
64&000
3.036.
12000
8'96.363
13.000

L967.959
85.762175
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Art 4° A despesa do Orçamento ~a Segu.

ridade Social, fixada à conta de Recursos
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do Tesouro, _observará a programação
do Anexo 111 e apresenta, por órgão, a
seguinte distribuição:
,

DESPF.SA DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Cr$ 1.000.00
(A preços de maio de 1990)

Recuraos do Tesouro

Diatribuiçlo por Órglo

310.:?60
Tribunal de Contas do Distrito Federal ........ - ...........---···---;-··--·-.....-t····"
Administração Direta:
Secretaria de Administração.........- - · - - · - · · - - - - - - - · · · · · · - - - - - . 8.280.Q01
19.127.117
Secretaria de Saúde .................._ ...--------·-·-------···~--lnstituto de Saúde do Distrito Federal ....................---·---·---··-···--·-·-· 1'
Secretaria de Desenvolvimento Social ............................ _ _ ... ,. ____ ,,_,_,-:-: •
L64ZSs0
Secretaria de Segurança Póblica --·-·-·--····-·-······-------·····-703.511
Pàlfcia Militar ·do Distrito Federal ............. ~··---··~·------···-·..·--·· .
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal..-...................- - · · · · - - · - ·
6380.~95

4.~illg

Subtotal....................•.•.__ ···---··----······--··-.-·---···,·-.

35.39~.7ll4; • '

Administração lndireta:
{Exdufdas as Transferências do Tesouro)
Fundação Hospitalar do Distrito Federal ........•..... ----~·---·····-·····-·---·~-- - _ 2500.000
Fundação do Serviço Social do Distrito Federal.. ...................... ~.----·~·-- _
526.416

Subtotal.................•.•--···-··--··-·--···----···-·--·····--······

3.026.416

TOTAL DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL....................

38.418.200.

Art. 5° A despesa do Orçamento de Investimento das empresas nas quais o Distrito Federal detém diretaou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, focado à conta de recursos diretamente arrecadados, obsetvará a programação do Anexo IV e apresenta, por entidade, a seguime distribuição:
DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO.
Cr$ 1.000,00
(A preo;os de.l!laio de !990)
Distribuição por Órgão

Recursos Diretamerite Arrecadados

Companhia de Eletricidade de Brasllia ............... _, __:___ ,....--·-···---··-Companhia de Água e Esgotos de Brasília········-···-···-···--·-····--······-·
Companhia Imobiliária de Brasília .......................... - - · - - - - - · - · - · - - - Sociedade de Aba:;tecimento de Brasília S.A. ....................- .......______..___..__
Hanco de Hrasfiia S.A. ...............-~-.. -·---..·-··--···------··-..- - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB ..........................-..-~TOTAL DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO ............................••..

Art. 6° Os Orçamentos das entidades da
Administração Indireta de que trata o art.
SO serão elaborados com obselVância, no que
couber, da forma adotada pelo Orçamento
do Distrito FederaL

• Art. 70 Fica o Poder Executivo autOrizado a:

I- abrir créditos suplementares até o' limite de 20% (vinte por cento) de cada sub-

projeto ou subatividade, com finalidade de
atender insuficiencias nas dotações orçamen~
tárias, excetuando-$C desse limite a Reserva
de Contingência;
II- realizar operações de crédito, por antecipação da receita, até o limite de 20% (vinte por cento) das receitas correntes, estimadas nesta lei, que deverão ser liquidadas até
30 (trintã) dfas depois do encerramento do
ccerc!cio;

1.429.200
6.362.193
6.150.000
229.870.
··~162-.

100.000
14.791.425

III - incorporar ao Orçamento do Distrito Federal os créditos suplementares e transfer~ncias concedidos pela União, bem como
os -recursos oriundos de convênios e operações de crédito. durante o exercício- financei- ~
ro, respeitados os valores e a destinação programática.
Art. 8° O Poder Executivo do Distrito
Federal, no prazo de vinte dias após a publicação da Lei Orçamentária anual. divulgarl,

. 8094 Quinta-feira 13.
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por unidade de cada órgão, fundo e entida-

Cr$1,00
(a preços de maio de 1990)

. de que integram os orçamentos íiSCal e da
. seguridade oocial, o quadro de detalhaniento da despesa, por subprojeto e subativida. de, especificando a natureza econOmica,o o

grupo de despesa, a modalidade de aplicaçio
e o elemento da despesa.
§ 1° h alterações decorrentes da abertura de créditos adicionais integraria os quadros de detalha..mento da despesa.
Art. go Esta lei entra em vigor a partir
de.l0 de janeiro de 1991.
Art. 10. Revogam-se a-s disposições em
contrário.
Brasflia-DF, 12 de dezembro de 1990. -

Dezembro de 1990

.

..

-

1- RECEITAS DO TESOURO .................... _........ -................................................ 22.095.987.000
1.1 - RECEITAS CORRENTES ..- ............... -...-................................... -...-..... 16.167.287.000
Receita Tributária ................................................................................:........ , 2524.000.000
Receita Patrimonial ......................................................................................... 858.000.000
Receita de Serviços ......................................................................~............... , , 12UOO.OOO
Transferências Correntes .............................................................................. 12.'1'1J:.2f57.000
1.2- RECEITAS DE CAPITAL ......................................... -.-............... _.:....... , 5.928. 700.000
Operações de ~to ,_.,_.......................- ........... - ...- ... - ................... _.._..
200.000000
Alimentaçlo de Bens ..................,_......................._, _______........__ . ·..6.000.000
'Ii'a.Dsfert!ncias de Capital ............................................................,................. 5.722..7,00.000

Senado Federal.
(") PARECER N" 451, DE 1990

Art. 3° A despesa será realizada segundo a discriminação constante do anecó II,

Kedaçlo Flnal do Projeto de Lei
do Senado D0 lSS, de 1990, que 'estima a Receita c fixa a Dcapeaa do

Botado do Amapá para o cxerclclo
financeiro de l991".
Rcl.ltori Senador Mauricio Cor<&
A COmisdo do Distrito Federal apresenta, em anexo, a Redação Final do Projeto
de Lei do Senado D0 155, de 1990, que eStima a Receita e fixa a Despesa do Estado
do Amapá para o exercício rmanceiro de
1991, eaclarecendo que neJa introduziu as
alterações n~riaS. para adaptar o Projeto tis emendas a~das.
Sala das éõmiss&s, em 11 de dezembro
de 1990. - Mauro Benevidel. - Presidente
- Maurfcio Corr& - Relator - Chapa Rodrlguca- Jutahy Magalblca (Abstenção)Antonio Alvea - Nabor Junior - Frnncil-

co RoUcmbcrg c Oziel Carneiro- Jo§o
Calmou - Jo6o Lobo - Pompeu de Sonaa.
ANEX0AOPARECERN°452, DE 1990
TEXI'O FINAL APROVADO PELA
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAI
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 155, DE.1990
a...~ -.aoita c fixa • O..pe. . . -•Am•pilJIIIft o cxer·

....... ,•.,Uf'L

que apresenta a sua _composição pof ·Função
e órgãos e segundo as fontes de recursos,
conforme o seguinte desdobramentq:.

.Q$1,00

TesOuro

Eapeí:lflcaçAo

-Assembléia Legislativa --.................. -....·---'"'----·-·-..............- ....~......___ .. 140.1l00.000
-Tribunal de Contas ...........................
..245:000.000
-Tribunal de Justiça .....................................................- -....................................._ 210J)00.000
- Gabinete Civil do Governador ................... •.....____.. _______ ,......._..... ... H&SOO.QOO
- Procuradoria Geral do Estado ........................._,_ ... ,_ _ _...._________
JS.OOO.OOO
-Gabinete Militar do Governador .........................- -.......- - - - · -..-·- ~ 15.000.000
-Auditoria Geral do Estado ...~.~-----..-·---···~·-··--·-·----- •. SMOO.OOO
-Secretaria de Estado de Assuntos Extraordinários ...................... ______ .~
.25.000.000
- Secretaria de .Administração ......~·-·-·-·-·-._..........................-................_____ 7.452707.000
- Secretaria de Agricultura e Abastecimento ...;............--~-....---·•--·-- . .830.000.000
- Secretaria de Planejame~to e Coordenação Ge_ral ........................................__ 1.028.000.000
-Secretaria de Educação, Gullura e Esportes .....:................... :............___.... _4.055.780.000
- Secretaria da Fazenda ...........- .... ·-----..· - - - · - · - - -..........- - .8117.9()().000
. - Coordenadoria de Indllatria, Comércio e Turismo -................ --....................
347J)00.000
- Secretaria de Saáde __,_ .... ,..._, _ _ _ , .. _ _ _...,,.._ _.......____ ...._ 2287.000.000
-Secretaria de Justiça e Segurança Pública .............._ _ _.........._ _..____ 390.000.000
- Secretaria de Obras e Infra-Estrutura ................ - .......... ---·-·--·-··-·"'" 3.39..6.009.000
- Secretaria de Trabalho e da Promoçlo Social ...................................---·~ 18().000.000
- Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente _............................- - - -..70.000.000
Coordenadoria Estadual de Terras .....................
50.000.000

M·-·---...-.......__.........-----·-- .

21.845.~.000

SUBTOTAL ..... :......-·-·-

..;. ReseiVa.de Contingência ....................... ::.... --..---,-.. _
-·-·-·-- 250.100.000
TOTAL DAS DEPESAS POR FUNÇOES E POR ORGAOS --..-·-·-..- 22.095.987.000
2- DESPESAS POR CATEGORIA ECONÓMICA

21 - DESPESAS CORRENTES ·----·--..·-----.-.,_...._. __, ___,_... 13.2421!>7.000
Pessoal e Encargos Sociais ............... -.............- ..- - - - - · - · - - - 7.l19.7Q7,000
O Scnndo Federal decreta:
Juros e Encargos da DMda Interna .........................- - - -.............___ -~4.5.!)(M).OOO
Art. 1° O orçamento do Estado do AmaOutras Despesas Correntes ........ ~.............- -.•5.877.4SQ.OOO
pá para o cxcrdcio financeiro de 1991, oonsi~
derando as receitas do Tesouro Estadual e
22- DESPESAS DE CAPITAL ....· - - - · -..- - - - - · - · - - - · 8.603.700.000
de Outras Fontea, estima ·a receita e CJXa a
Investimentos ..........._____...............,, _______ , _____............._ 7.663.100.000
despesn em Cr$ 22.095.987.000,00 (vinte e
. ---·---------- 215.000.000
Inversões Financeiras ........................_____
dois bilb6ea, naventa e cinco milhões, nove~
Amonização da Divida Interna ... , ..........._ .._ _ _.·--..-·--·-·-· . 215.000:000
centos e oitenta e sete mil cruzeiros).
Outras Despesas de Capital ..........................................
690.000.000
Art. ~ A rCOClta aecorrerá da arrecada~o de Tributos, Rendas e Outras Receitas. -RESERVA DE CONTINGêNCIA
Correntes c de Capital, na forma da legisla~
Reserva de COntingência ..............................- - -....... - - - - · - - - - - - 25.0.100000
çJo vigente, relacionada no anao I, de acor:do oom o seguinte desdobramento:
TOTAL GERAL ..........-·-·-·---......._ _ _ _ _ _ _ _........_ _ _ . 22.095.987.000
M ~pUblicado, ~nhado dos respec-

liYD& Ancros, no Suplemento "B" à presente

"!!GGo-

Art. 4° Os Orçamentos Próprios das Entidades da Administração Indireta serão elabo~

rados em conformidade com a legislação vigente e deverão apresentar, no que coub!".r,
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a mesma forma dó O"içamerito Gerãl dó Estado, sendo aprovados. por Decreto do Chefe
do Poder Executivo.
,
ArL 5° O Poder Executivo, no interesse
da- Administração, poderá designar órgãos
para· movimentar dotações atribuídas b Unidades o~~mentáz:i_as confC!rme dispõe o pari.grafo ünico do artigo 14, da Lei Federal
D0 4.320, de 17 de IDarç<> de 1964.
Arl 6° O Poder Executivo tomará as me·
dfdasneceaáriasparaajustarofluxodmdispendiosaofluxodosingressos,afímdemanter o equilfbrio orçamentário.
Art. 7' No curso da execução orçamentária, o Poder Executivo é autorizado a realizar Operações de Crédito, por antecipação
da Receita, até o limite de 25% do total da
despesa fixada nesta lei.
Art. so Sem prejurzo do disposto no artigo anterior, é o Chefe do Poder Executivo
autorizado a realizar Operações de Crédito
Internas constantes desta lei, utilizando c<r- mo fonte compensatória, recursos decorrentes. de fi~nciamentocontratados pelo Governo do EStado.
de -u.
~-édi
ArL 9" Ao realizar Opc~_..._
..~
to por antecipação da receita e Operações
de Crédito a que se referem, res.pectiyamen~
te, os artigos 'JO e go 4ata lei, fiaJ o Chefe
do Poder Executi>o auiOrizado a conceder
garantias, median1e vinculação de parcelas
de:: recunos oriundos do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal, Imposto
10bre Opetaçõea Relativas h Orculação de
Mercadorias c :sobre PrestaçãO de Serciços
de Tranportes Interestadual e Intermunicipai e de Comunicação ou de Outras fontes
de Recuraoa do Tesouro do Estado.
Art. 10. Ê o Poder Executivo autorizado a:
I - expedir decretos atualizando os valores originais de todas as dotações Orçamentárias da Despesa e das rubricas da Receita
Estimada constantes desta le~ pelo mesmo
fndice de correção, a ser aplicado no Orçamento da Uniio.
ll - incluir no Orçamento do exercfcio
de forma automática, as. transfertnciB federais decorrentes de abertura de créditos adi·
clonais de iniciativa do Govémo Federa~
bem como, os recursos de convênios com órgãos Federais, Operações de Cr&:litos Internas e Outras Receitas, diretamente arrecadas pelos órgAoa e entidades da administraçlo direta e iadireta, observada neste último caso, a efetiva arrecadação.
III - incluir, ainda, recursos decorrentes
de ~:~ecesao de arrecada_çáo, reprogramar saldos de Bxerclcios Anterio~ bem como, proceder anulações parciais ou totais de recursos programados, destinados a atender outras modaUdades de despesa.
IV- suplementar as tran.sferéncias a·Municlpios, utilizando como fonte de recursos
os definidos no AfUgo 158, item III e IV,
da Constitui~o ~edera-.1.~. ficando_dispensa~
os Decretos de AbertUra de Cr&:litos. observados os limites da efetiva arrecadação de
caixa do exercfcio.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autoriza·
do a abrir cúditos suplementares, no decor-

rer do exerclcio de 1991, até o limite correspondente a 50% do total da despesa fJXada
para cada subprojeto ou subatividade, na forma do que dispõem os arts. 7° e 43, § 1°, da
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, para
atender as dotações que se verifiquem: insufi-

cientes
Parágrafo 1inico. O limite de que trata
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adequar o Orçamento do Estado de Rm-aima a mesma sistemática de corrcção dos valores de orçamento da União, beol .cOmo .dos
9rçamentos do-Distrito Federal e do Estado de Amapá, além de introduZir as alterações necessárias- para adaptar o projeto às
emendas aprovadas.
Sala das ComiSsões, em 11 de dezembro
de 1990. -Mauro Benevidea, PresidenteNabor J6nior, Relator - Jutahy Magalblea
(Abstenção)...; AntOnio Alves_ Maurlcio
Corres _J~o Lobo_ Franciaco.Rbllcmbcrg _Joio Lobo _ Ozicl carneiro _ Joio
calmon _Pompeu de Sousa_ Cbagaa Rodriguea.
·
·
ANEXO AO P ARECBR
~ 453, OE 1990
R.edaçlo Final do Projeto de
Lei do Senado ,NO 169, de 1990
Estima a receita e fixa a despe13 do Bltado de Roraima pai'a 0 exerc1Cio fi.DanCeiro de 1991

este artigo será considerado com a atualiza~
ção estabelecida no artigo 10 item I desta lei.
Art 12. Os recursos consignados à conta
da Reserva de Coiltig~ncia, prevista nesta
lei, poderão ser utilizados em qualquer modalidade de despesa.
- ArL 13. O Poder Executivo do Estado estabelecerá normas para realização da despe~
sa, inclusive quanto à programação financei~
ra para o exercfcio de 1991, onde footrá medidas necessárias a manter ostJ dispêndios
oompatfveis com a arrecadação da receita, a
fim de obtei" o equiUbrio financeiro preconi- za:do pela legislação especffica.
~ 14. Á presente _ae1 _entrará em vigor
na dat;a de sua publicação, contando-se seus
O Senado Federal decreta:
efeitos a partir de 1o de janeiro de 1991 , re~ .
Art. 1° O ·orçamento do Esiadó ·de Roraima
para o CN:ercfcio finaricéfro de 1991,
vogada$ as disposições em contrário.
Saladas Sessões, 17 dedezembrodel990. compostopclasreceitasedespesasdo-Tesouro Estadual e de outras Fontes das &tidaeles da 'Administração Indireta, inclusive Fun(*) PARECBR N" 453, DB 1990
. dações PóbUcos, estima a reoelta em Cr$
Redaç§o Filial do Projeto de Lei 23.784.475.000,00 (vinte e tres bilhões, setedo Senado 11o- 169, de 1990. que "Bati- centos e oitenta e quatro milhões, quatrocenma a Receita e fixa a Despeaa do tos e setenta e cinco mil cruzeiros) e fixa a
Eatado de Roraima para 0 ex:ercfcio despesa em igual impotUncia.
financeiro de 1991".
Art. ~ A receit.a decorrerá da arrecada-ção de tributos_ e_ de outras receitas correuRelator: Senador Nabor Jllnior
tese de capital, na [arma de legislação vigen··
A ~o do Distrito Federal apresen- te, discriminada no Anexo I, com o seguinte
ta, em anexo, a Reda~_o Final do Projeto
desdobramento:
dCLCi do SCnadO· no 169, de 1990, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de () Será publicado, acompanhado dos respecRoraima para o ~:~eercício financeiro de 1991,
tivos anexos, no Suplemento 11C' h presente
·
·
·· ·
esclarecendo que suprimimos o art. 6° para edição.
Crl; 1.000,00

I. RECEITAS DO TESOURO

23.061.851

!.!. RECEITAS CORRENTES ····-·-····----··-...·---·······---··--- 16.589.548
-

Receita Tributária ············-··············-·-·-·---···-···----··-·-- 3.023.100
Receita Patrimonial ······-·······----......·-··----·----·····- . ~04.100
Receita Induslrial .....- ... " .............. ·--····-··-·---·······--300
Receita de Serviços ··-·-··-·-·····---·--·-·-··--·-·-·---··· . .15.000
Ttanãferências Correntes ...................----··-----·-····-- 13.~27.848
Outras Receitas Correntes ··-·"·····-·-··········-···-·--····--··-·-····--19.200

L2 RECEITAS DE CAPITAL ·······-·-·--·-··---···-·------·-··- 7.072303
1.000
-Opera~ de CrMitos Internas -·-············-.. ·-···-···--·-·--3.300
- Alienação de Bens MóVeis e Imóveis ·-·-··-···-···-·-·---·-······-·.:..'fransferências de Capital .......................................---······--- 7.068.003

2 RECEITAS DE OUTRAS FONTES, DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, INCWSIVE FUNDAÇÕES PÚBUCAS (Exclufdas as Transf~ncias do Tesouro Estadual)

122.624

22 RECEITAS CORRENTES····-·----·--··----·-·-·-·---··-·-

102-

2.3. RECEITAS DE CAPITAL ·---~····-----··--·----·-·-·-·--

19.635

TOTAL GERAL ··-·--··-·-·----·-·---·-·-·-·--·--·-·- 23.784.475
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Art. 30 A despesa do Orçamento Fiscal.
fixado a conta de Recursos do Tesouro Esta-

Dezembro de 1990

dual, será realizada seguindo a discriminação
constante do Anc:x:o II e apresenta. por órgãos, a seguinte distribuição:
Cr$ 1.000,00

Recu.raoa do Tesouro
1. PODER LEGISLATIVO ················-········-·-··-·---·---······-·--- L310.000
Assembléia Legislativa do Estado ...................... ·---------·-·-·--··· L06(l:000

Tribunal de Contas ............................................ - ..---··-·

250.000

2 PODER niDICIÁRIO ····················--·---·--·-·-·-··---·--·
1iibunal de Justiça ················-························--··-..·-----·-···----

400.000

. 400.000

:; PODER EXECUTIVO ·····-·---·-·----···--·--·---·-·-·····-·- 21.951.851

Gabinete do Governador ..........................................-........
Procuradoria Geral ·····-······································-·-··-Secretaria de Administração ...................................................................___
Secretaria de Economia. Fazenda e Planejamento --·--·-·-·--·
Secretaria de Educação, Cultura e Desportos .......................................-....
Secretaria de Agricultura e Defesa do Meio Ambiente .........................,_
Secretaria de Segurança Pública ...................................._ ........- .........,_,_
Secretaria de Saóde ............................_, _ _.................
Secretaria da Infra-Estrutura ......................................_ _ _......................

SUB-TOTAL ·········-···-··---·······-·-·

773.000
30.000

6.386.551
_3.725.300
-3.801.000
270.000
660.000
2150.000
4.156.000

---········~·-- 2:;661.851

4. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(Exclukias as Tran.sferettcias do Tesouro)
Departamento de Trânsito de Roraima ..........................................................

42624

FUNDAÇÃO DE ASSISWNCIA WCNICA E
DESENVOLVIMENTO RURAL DE RORAIMA .................................._

80.000

--··--····-··--···-

122624

SUBTOTAL ·············-·-·----········TOTAL ····················-···--

Art 4° Os orçamentos próprios das entidades da Administração lndireta, inclusive
das Fundações Ptlblicas serão elaborados
com obsetvAncia, no que couber, da forma
adotada pelo Orçamento do Estado.
ArL So É o Governador do Estado autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício financeiro de 1991, até
o limite de 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa fixada nesta lei, fazendo uso
dos recursos previstos no art. 43, § 1°, da
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
II -realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite de 25% (vinte cinco por cento) das receitas correntes estimadas nesta lei, as quais deverão ser liquidadas até 30 (trinta) dias após o encerramento do ecercfcio
III - contrair operações de crédito e promover a correspondente abertura de crédito, até o limite do montante das despesas
de capital;
IV - incluir no Orçamento do exercício
de forma automática as transferencias fede-

.•....... ... ... ll784.475

rais decorrentes de abertura de Créditos

Adicionais de iniciativa do Governo Federal,
bem como recursos de convénio com órgãos
federais, operações de crédito internas e outras_ receitas diretamente_ arrecadadas pelos
órgãos da Administração Direta e Indireta,
observada neste último caso, a efetiva arrecadação;
V - dar como garantia das operações de
crédito até o limite das referidas operações,
inclusive os respectivos encargos financeiros,
a receita proVeniente das contas do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito
·
Federal;
VI - sUplementar, dispensados os decretos de abertura de crédito, as transferências
a Municípios nos casos em que a lei determina a entrega dos recursos de forma automática,-Utilizando como fonte a definida no art.
43, §~.da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;
VII - promover as medidas necessárias
para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
Art. 6° O Poder Executivo do &tado de
Roraima aprovará Quadro de Detalhamen-

to dos Subprojetos e Subatividades integrantes do Orçamento.
Art. 'JO F.sta Lei entra em vigor a partir
de 1° de janeiro de 1991.
Art. &<>Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em de de 1990.
PARECER N" 454, DE 1990

Da Comiulodc Assuntos EconOD 0 S/63, de
1990 {Qffcio GG n• ZT/90, na origem), do Senhor Govcruador do Eatado de Slo Paulo, solicitando au.to-iizaçio para emitir BOnua do Tesouro do Eatado de Slo Paulo.
micoa, aobrc o O&:io

Relator: Senador Nabor J1Udor
Através do oficio em epígrafe, comp.~
mentado pelo Ofício GS/CAF n° 1.353190, o
Senhor Governador do Estado de São Paulo solicita autorização do Senado Federal para:
a) emiti!- BOnus do Tesouro do Estado
de S.lo Paulo no valor equivalente a
462.197.349 BTNF para substituir as Letraa
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Fina~ceiras do Tesouro do Estado_ de ~Aq

.

substituir 159.972653 IFrP vencftteis em

Paulo (LFI'P) emitidas para resgatar as vencidas em 15-6-90, lS-9-90 e 28-9-90, as quais
deveria ser resgatadas e canceladas; e

15:12-90 ·e 15-ó-91.
A operação, se autorb;ada, terá as seguintes características:
· a) emisslo de BOnui do Tesouro do Esta-

. b) emitir Bonus do Tesouro do Estado
de São Paulo em quantidade suficiente para

do em montante equivalente a _462197.349~

1) Dala do Rcagate
da LFI'Ps
15-06-90
15-W-90
28-®-90

BTNF:

Valor em milh6c:a
(Cr$)

Equlvaleacta
emBTNFa
182.848.628
10&676.624
17.0.672.097
462.197.397

&228
6.731
1L2ll
26.170

2) Autorizaçlo leglslativB: Lei n° 5.684,
de 28-5-87, e Decreto n° 32044, de 28-11-90;

b) BOnus do Tesouro do Estado de S:ío
Paulo a substitufrem 159.972.653 LFI'P:

Quantidade
. 66.854.703
93.117.950

LFTP1 vencíveis em:
15-12-90
15~91

BTSP- E:
1) Valor nominal: NCz$ 1,00;
2) Data de emlssllo: 19-3-90;
3) Prazo de resgate: atê 75 meses;
4) Modalidade: nominativa transferfvel;
S) Forma de colocaçllo: por substituição
de LFI'P·
6) TaXa de juros: 6% a.a. ou fraçfio, pro
rata, calculados sobre o valor nominal atualiiado e pago no vencimento do tftulo;
7) Resgate: pelo valor nominal atualizado monetariamente pefa variação do BTNF;
8) Autorizaçlo legal: Lei n° 5.684, de
2&-5-87, e Decreto n.o 32.644, de 28-I 1-90.
O Banco Central do Brasil não se pronunciou na forma prevista no art. «))da Resolução R0 94, de 15 de dezembro de 1989, do
Senado Federal.
As demais ecig~ncias da Resolução n°
94, de 1989, foram cumpridas.
A emisslío pretendida não implicará desobediência aos limites focados na aludida Reso1) Data do Reagate
da LFI'P•
15-06-90
15-09-90
28-09-90

loção n° 94/86 e tem em vista permitir ao
Estado enfrentar as dificuldades com que se
depara em face da polftica monetária restritiva do Governo Federal.
Amlim, somos pelo acolhimento do pedido, na forma do presente,:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 73, DE 1990
Autoriza o Gow:mo do Estado
de Slo Paulo a emitir BOnuo do Teaouro do Estado de S4o Paulo- ·
O Senado Federal resolve:
Art. 1° É o Governo do Estado de São
Paulo, nos termos do art. '? da ResoluçãO
n° 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado .Federal, autorizado a emiti:r BOnus do
Teaouro do Estado de São Paulo no valor
equivalente a 462197349 B'l'Nr·, ·com as seguintes características:

Valor eQ1 mllll6es
(Cr$)
8.228
. 6.731.
11.2Ú.

~·

26.170

Eqnivaleacia
cm BTNFa
182.848.628
10&676.624
.170.672.097
462.197.397

2) Autorizaçlo legfalativa: Lei n° 5.684,
de 28-5-87, e Decreto n° 32044, de 28-11~90;

tembro de 1990, as. quais deverão ser resgatadas e canceladas.
- Art. 2° Fica ainda o Estado de Sfio Pau" lo autorizado a emitir Bônus do Tesouro do
Parágrafo (mic.o. A operação de que tra- Estado de São Pauo destinados à substituita este artigo destina-se à substituição das ção de 159.972.653l.etras Financeiras do TeLetras. do Tesouro do .E:-:.stado de São Paulb 10u'ro do Estado deD São Paulo vencíVeis
emitidas para resgatar os Utulos vencidos cio IS de dezembio de 1990 e 15 de junho
em 15 de junho, 15 de :setembro e 28 de se- de 1991, com as seguintes caracteristi~

LFI'Pa vencfvcia em:
15-12-90
15-06-91

Quantidade
66.854.703
93.117.950
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BTSP- E:
1) Valor nominal: NCz$ 1,00;
2) Dala de emlssllo: 19-3~90;
3) Prazo de reagate: até 75 meses;
4) Moda. Udade: nominativa transferfvel;
_ 5) Form~ de colocaçl.o: por substituição
de LFTP;
6) Taxa de juros: 6% a.a. ou fraç!o, pro
rata, calculados ~bre o valor nominal atuali-zado e pago no vencimento do título;
7) Reagatc: pelo valor nominal atualizado_ monetariamente pela variação do BTNF;
--- 8) AutOriiãç!o legal: Lei n° 5.684, de
28-5-87, e Decreto- n° 32644, de_ 28-11-90.
Art 3° A autonzação de que trata esta
resolução deverá ser exercida atê o dia 31
de dezembro de 1990, e tem por finalidade
cumprir os §§ 1P e JO do arL 90 d3 Lei n°
8.024, de 12 de abril de 1990.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na
dãtii de sua publicação.
- ~ Art. SO Rev~g3:m-se as disposições em coa-

trário.
Sala das O:nlliss6es, 12 de dezembro de
1990. - Severó Gomca, Presidente - Nabor
Jónio r, Relator- Jorge Bornhausen- Afonso Sancho - Leite Chaves - Jamn Haddad
- Ronaldo Araglo - Anreo Mello- Mauricio eorrea - Franciaon Rollemberg - Joat
Fogaça - Oziel Carneiro - Ruy Baoe!sr_
PARECER NO 455, DE 1990
Da Comilallo de Assuntoo Eoonômlcot, aobre o Otfcio n° S/60, de
1990, (OIIcio Presf/Supar-00118061,
na origem). do Senhor Presidente
do Banco éCntral do llrasil, encatninhando pedido formulado pelo GovernO do Estado de Slo PBUlo _ SP,
no aentido de aer autorizada a cmilalo e coJocaçlo no mercado, atrav&
de oferlaa p4bllcaa, de Letru Flnan• oeiru do Tesouro do Balado de Slo
Paulo (LFI'P).

Relator: Sctiador Jorge Bombauaen
O Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil encaminha,. para exame do Senado Federal, pedido formulado pelo Governo do Estado de São Paulo - SP, no sentido de ser autorizada a einissão e colocaçlo
no mercado, através de ofertas ptlblicas, de
3.306;719.821 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFfP), cujos recursos ser.lio destinadoa ao pagamento da za
parcela do total de precatórios judiciais pendentes de responsabilidade daquele estado.
A emis:d.o pretendida realizar-se-á nas
.seguintes condições:
a) quantidade: 3.306.719.821 LFI'P;
b) modalidade: nominativa-transferfvel;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial)i
d) prazo: 2.510 dias;
e) VBior nominal: C!$ 1,00;
f) prevlllo de colocaçlo e vencimento
doi tlluloo a aerem emitidOI!
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COLABORAÇÃO
DBZEMBR0!9<f

g) forma de colocaçlo: atrav& de ofertas püblicas, nos termos da Resolução n° 565,
de 20-9-79, do Banco Central do Brasil;
b) autorizaçlo lcgialativa: Lei n° 5.684,
de 28-S-87; Decretos no. 29.463, 29.526 e
30.261, de 29-12-83, 18'1"'89 e16-8-89; e Resoluções SF n'" 5 e 42, de 19-1-89 e 14-9-90.

VENCIMENTO

DATA-BASE

lS-09·97

01-11-90

sóes judiciais condenando o poder piíblico
a realizar pagamentos, descumpridas em face da díficuldades financeiras que este atrav=a.
Ao exercício desta faculdade não se pode opor, a toda evidencia, o órgão encarregado de registrar tais títulos.
Por outro lado, decidir sobre a forma
mais adequada de obter os recursos necessários ao- çumprimento de suas obrigações é
prerrogativa do Poder Executivo interessado que, a nosso ver, está melhor equipado
para faze-lo, e o faz amparado na autonomía
que a Constituição assegura aos entea federa-

O Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil, embora reconheça que a realização da operação não importará desobediencia aos limites previstos no art. 3° da Resolução n.., 94, de 15 de novembro de 1989, manifesta-se contrariamente à concessãO da autorização pleiteada.
Dé se ressaltar, contudo, qUe ao autorizar a emissão de títulos da dfvida pliblica não
computáveis nos limites globais de en_divi~a
mento, como previsto no parágrafo i1mco
do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o legislador constituinte teve em v.ista solucionar uma situação de
fato, que representava fator de instabilidade social, qual seja o grande número de deci-

dos.
Assim, somos pelo acolhimento do pedido na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°74, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado
de SAo Paulo (SP) a emitir Letrao
Financeiras do Teaouro do Estado
de Slo Paulo (LFTP).

COLABORAÇÃO
DE:lEMBR0/110

VENCIMENTO
1S-o9-97

DATA-BASE
01-11-90

Dezembro de 1990
QUANTIDADE
3..306.719.821

O Senado Federal resolve:
Art 1° É o Governo do Estado de São
Paulo (SP), nos termos do arL 33, p3i'á"grafo único, do Ato das Disposições Constitucionais. Transitórias do art. 90 da ResolUção
rf' 94, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, autorizado a emitir e a colocar
no mercado, através de ofertas públicas,
3.306.719.821 Letras l<lnanceiras do Tesouro do Estado de SJo Paulo (LFTP). destinadas ao pagamento da 2a parcela do totâ"t de
precatóriO& judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art.. 7? A opera~o obedececll:ls--&eguínre~ condições:
a) quantidade: 3.306.719.821 (LFI"P);
b) modalidade: nominativa-transferfvCI;
c) rendimento: igual-ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 2510 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) previaão de colocaçAo e vencimento
doa títulos a serem emitidos:

e

QUANTIDADE
3.306.719.8~1

g) forma de colocaçlo: através de oferRelator: Senador J01~ Fogaça
que seja a sigla lapas substituída por INSS,
tas ptíblicas, nos teormos· da Resolução n°
O projeto em questão, oriundo do Poder em razão do teor do deferido decreto.
565, de 20-9-79, do Banco Central do Brasil;
Ante o ccposto, opinamos pela aprovação
Executivo, tem.porobjetivoautorizara União
h) autorizaçlo lcgl.olativa: Lei n° 5.684,
da medida.
Federal
e
o
lAPAS
(Instituto
de
Administrade 28-5-87; Decretos nor. 29.-463, 29.526 e
Sala das Comissões, em 12 de dezembro
ção Financeira da Previdência e Assistência
30.261, de 29-12-83, !8-l-89e lô-8-89; e Reso·
Social) a permutarem frações ideais de imó- de 1990. - Severo Gomea, Presidente - Jow
luções SF n"' 5 e 42, de 19·1-89 c 14·9·9<l
veis de suas propriedades, de modo a extin- a~ Fogaça, Relator- Jorge Bombauaen _
ArL 3° A autorização de que trata esta
Leite Cbavea
Jamil
guirem os condomínios sobre eles existentes. AfoDJO Sancho
resolução deve:á ser exercída até o di_.a 31 Tais imóveís estã.o -localizados nos Municí- Haddad
Ronaii!o Araglo
Fiinci.oco
de dezembro de 1990.
pios de Caxias do Sul e Pelotas, Estado do Rollemberg _Áureo Mcllo _Mãurfclo CorArL 4° Esta resolução entra em vigor na
re.. _ Nabor J1lnior _ Ozlel Csrneiro _ Ruy
Rio Grande do SuL
data de sua publicação.
•
Bacelar.
De acordo com a Exposição de MotiVos
Arl 5° Revogam-se as disposições em condo ex-Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira,
PARECBR N" 457, DE 1990
trário.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de já c:x:iste interesse de órgãO federal na utilizaDa Comiaalo de Auuntoa EconO-1990. -Severo Gomes, Presidente- Jorge ção de um dOO imóveis a ser transferido tomlcoa, do Senado Federal sobre o
BornhaU5ell, Relator - Afonso Sancho _ talmente para a União Federal, aguardandoProjeto de Lei n• 42 de 1990 (n°
Francl.oco Rollcmberg Leite Cbavea Js- : se, tlio-sómente, que seja extinto o condomí3.107-B, de 1989, na camara dos Demil Haddad _ RonaldÕ Araglo _ Áiirco nio c:x:is.tente". Além disso, o SeiViÇO de Paputadoa) que lfautoriza a doação do
Mcllo Maurfcio Cor1U Nabor J1lnior trimOnio da União e a Secretaria-Geral do
imóvel que menciona".
__Joat Fogaça _ Ozicl Camciw _ Ruy Ba- Minist6rio da Fazenda opina favoravelmen, te à providencia.
celar.
Relator. Senador Nabor J'I.Úlior
Na CAmara dos Deputados, a iniciativa
Relatório
PARECBR N" 456, DE 1990
obteve parecer favorável da Comissllo de
O Senhor Presidente da Repl1blica, atraDa Comiulo de Alluntoa E<:onO- Constituição e Justiça e Redação e da Comismlc:oo, ao Projeto de Lei da Clma- são de Seguridade Social e Famllia. Após -vés da Mensagem n° 317, de 4 de julho de
ra n° 41, de 1990 (n° 262-B, de 1987, aprovada em plenário c concluída a Redação 1989, solicitou, nos termos do alt. 61 da Constituição Federal, autorização ao Congresso
na origem), que "Autoriza a União Fmal, foi enviada ao Senado FederaL
Federal e o Inatltuto de AdmlniatraConsideramos a proposta conveniente e Nacional para doação de imóvel descrito
çlo Financeira da Pre>idencla e Al- oportuna, mas propomos uma pequena alte- em exposição de motivos ao mesmo dirigida
liltencla Social _ IAP AS -permuta- ração a ser feita quanto ao nome lapas, pe- pelo Sr. Ministro da Agricultura.
rem fraç!lca ldeaia de Imóvela que la seguinte razão: o Decreto n° 99.350, de
Anexada à Mensagem, a exposição de
menciona, aituadoa noa Municfpioa Zl de junho de 1990, funde o lapas e o INPS motivos esclarece tratar-se de doação à caide Caxiaa do Sul e de Pclotaa, Bata- no Instituto Nacional de Seguro Social - xa de Financiamento Imobiliário da Aeronáudo do Rio Gn.nde do SuL
INSS. Assim sendo, nossa proposta é a de tica (CFlAc) de um imóvel situado na Aveni1

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o II)

da Areia Branca, em Santa Cruz, Município . cos, que concluem favoravelmente aos Projedo Estado do Rio de Janeir~ com área de tas de Lei da Câmara n"s 41 e 42, de 1990,
e pela apresentação dos Projetas de ReSolu20.093,23m.z.
O-imóvel em refer!ncia, descrito em seus ção n"s 73 e 74, de 1990.
As proposições ficarão sobre a mesa, oncaracteres essenciais na referida Exposição
de poderão receber emendas, du_rante cinco
de Motivos, de n° 142, datada de Zl de junho
sessões ordinárias, nos termos do art. 235,
de 1989, encontra-se integrado ao patrimOnio
do Incra e o objetivo da doação é possibili- II, d e f, do RegiD:Jento Interno. (Pausa.)
tar a implantação de um projeto habitadoSobre a mesa, projetas que serão lidos
na[, em beneficio de servidores civis e militapelo Sr. 1° Secretário.
res do Minist6rio da Aeronáutíca, de renda
comprovadamente pequena.
São lidos os seguintes:
A doação encontra--se afetada pela cláusula da retrocessão, impeditiva de• destinação
PROJETO DERESOLUÇÃO
diversa da originária, hipótese em que deveN" 75, 19!l0
rá o imóvel doado reverter ao patrimOnio
ApHca-cc,
no Ambito do Senado
do doador (Incra) sem qualquer indenização
Federa~ ao dllplllliç6eo da Lei no
ao donatário (CF1Ae).

A Mensagem PCesidencial em epígrafe
originou o Projeto de Lei D0 3.107/89, na Câ-

mara dos Deputados, que tramitou regularmente mquela Casa, obtendo parecer favorá-

vel em todas as comissões e aprovaçfo em
plenário.
II

Voto

Examinando atentamente o referido projeto ,9e lei. nele não encontramos qualquer
vfcio _ou defeito que impossibilite a sua apro-

vação.
Apresentando ..se em boa técnica, sua juridicidadc: é indiscutível, sendo que, no plano
constitucional não encontra quaisquer óbices, sêja de natureza fon:nal, seja de caráter
materiaL

No mérito, é de considerar-se a relevância de seu objc:tivo social: prover de casa própria funcionários da União que coomprova-

damente dispõem de baixo poder aquisitivo.
Pelo ecposto, e considerando a manifestação favorável do Ministério da Agricultura,
nosso parecer é pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 12 de dezembro de
1990. - Severo Gom.ea, Presidente - Nabor
Jtmior, Relator-Jorge Bornliausen- Fran~
cisco Rollembcrg - AfollJO Sancho - Lei·
<e Chaves ~ Oziel Camelro Jamil Had·
dad _ Maurício eorrea _ Ronaldo Araglo
_Jo~ Fogaço _Aureo MeUo _ Ruy llacelar.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou·
sa)- O expediente lido vai à. publicação, (Pausa.)
Do expediente lido, constam o Projeto
de Lei da C!Inara n° 114~ de 1990, e o Projeto de Decreto Legislativo n° 128, de 1990,
que terão tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos dos
arts. 64, § 1°, e 223, § 1°, da Constituição,
combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
De ac..ordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, as proposições poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias,perante as Comissões de Assuntos EconOm.icos e
de Educação. respectivamente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou·
sa) -Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos EconOmi-

7.956, de 20 de dezembro de 1989;
altera o Regulamento Adminiltrall·
vo do Senado Federal, c dli outraa
provide.>c!ao.

O Senado Federal resolve:.
ArL 1° o senado Federal obseiVará, 118
execução do preceituado na Lei n° 7.956,
de 20 de dezembro de 1989, as normas constantes desta Resolução.

Do :ProCCuamcnto daa Pcns6Õs
Art. 2° :á ~titufdo o Cadastro Geral-ele
Depeildentes, a ser mantido e atualizado,
an~IDJente,

pela Subsecretaria de Administração de Pessoal, com base no qual serão
concedidas as pensóe& devidas às fam1lias
de funcionários falecidos do Senado Federal.
§ 1° Para cadastramento de dependentes
deverá ser observado o disposto na Lei n°
, de dezembro de 1990, que dispOe sobre o
~gime jurfdico dos Servidores Públicos Qvis
da União.
§ 1:' A concessão da pen~o não sofrerá
retardamento em conseqüência de posterior
inclusão ou exclusão de dependentt.
Ari. 3° A pensão mensal, vitalícia ou temporária, será devida a partir da data do fale·
cimento do funcionário e paga aos beneficiários constantes do Cadastro Geral de Depen-

dentes.
§ 1o No caso de filho nascido após a morte do funcionário, a pensão será devida a
panir da data do nascimento.
§ ?1' Uma vez concedida a pensão, nova,lór tõtal, por desconhecer-se a existência de
outro beneficiário, a habilitação de qualquer
dependente, ocasionando inclu&io, só produzirá efeito a partir da data do requerimento,
quando então se procederá a novo rateio
do benefício.

Da babili<açAo poo<crior c
juotificação admilda<ratiw
M _4° A habilitação _de dependente não
cadastrado na forma do disposto no art. 1:'
far-se-á mediante requerimento devidamente instruklo com os -$Cguintes docuineiJ.tos,
dentre outros julgados necessários pela Administração:
I - certidlío de óbito do funcionário;
II - certidão de casamento;
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III - certidão de nascimento de filho ou,

se for o caso,- de óbito a este referente;

rv - declaração de auferição de rendimentos;
-Art. 5° Havendo necessidade, poderá ser
requerida a Justificação Administrativa, cujo processamento será destinado a:
I - suprir a insuficiência de documento
que comprovem a filiação, ou qualidade de
irmão, desde que existam elementos de convicção ne<:esSários à prova pretendida;
II - provar fatos de interesse dos beneficiários, tais como a convivencia conjugal, a
depende:ncia econOnica em relação ao funcionário e, ainda,_ a identidade, nos casos de divergência de nomes de pessoa.
Parágrafo 6nico. O processamento só poderá ser efetuado mediante a apresentação,
cdnforme a hipótese, de documentos, , tais
como:
a) certidãO de casamento civil ou religioso;
. b) certidão de nascimento de filho da alegada união, sendo fUncionário o declarante;
. c) comprovação, pelo funcionário, de
que a babilitanda foi por ele declarada beneficiária de Pectílio;
d) prova de percepção de cola de .saJ.áriofamOia;
c) apólice de seguro privado em que a
babilitanda haja sido designada como beneficiária pelo funcionário;
- f) nomeação da habilitandã, como legatária, em testamento pelo funcionário;
g) prova de inclusão da habilitanda como dependente do funcionário, para efeito
de Imposto de Renda;
h) prova de domicOio comum com o funcionário;
i) prova de existência de conta bancária
conjunta, mantída no mlhímo há 5 (cinco)
anos e até h data do óbito do funcionário;
j) prova de pertencer, ou haver pertencido, nos óltimos 5 (cinco) anos anteriores ao
óbito do funcionário, como dependente dele, em clubes. ou agremiações esportivas sociais ou culturais;
1) certidão de registro civil, conteD:Jporâneo à habilitação,. que comprove a averbaç!lo,
junto ao nome da hab~litanda, do sobi'Cnome do funcionário, e de que tal aditamento
subsistiu até l:t data do óbito do funcionário;
m) qualquer outro documento que com~
prove a vida em comum e o amparo do fun~
cionário à sua companheira.
An 6° Para processamento da Justifica~
çâo Administrativa1 o interessado poderá in~
dica r testemunhas, em nfunero-não inferior
a 2 (duas) nem superior a 6 (seis), cujos de~
poimentos apossam comprovar a veracida~
de do fato alegado.

Do reajuatc: daa pcnaõea
Art 7° & pensões vitalícias e temperá~
rias serão reajustadas na mesma época e nas
mesmas bases estabelecidas para o reajustamento dos vencimentos dos funcionários do
Senado FederaL
An. 8° Constituem remuneração, para
os efeitO$ desta Resolução os vencimentos e
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as vantagens permanentes que, na data do

ri)
III - Seção: de

Parágrafo t:ínico. São Orgãos do_ Serviço

óbito, estejam sendo percebidas. pelo funcionário.

de Contróle de !nativos:
I - -Seçáo de Cadastro;
II - Seçáo de !nativos;
III - -Seção de Pensionistas; e

Parágrafo (mico. No caso de funcionário
aposentado, a base de cálculo para determinar a pensão será a do_ varor da- remuneração
percebida pelo inativo li: data de seu falecimento.
Art. ~ ao (a!Ccer o fliricionári(; que se
encontrava afastado do exercício do cargo
por motivo de licença sem vencimentos ou
por Investidura em mandato eletivo federa~
estadual, municipal ou distrita~ a pensão se~
rá determinada, considerando a remuneração
que lhe seria devida se em-exerc(cio estivesse.

IV - Seção de Expedição e Arquivo.
- -- -Art. 128. À Seçio de Cadastro compete

promover e man_ter atualizaQQ o ~daslr9 gefaTOos servidores inativos do Senado Federa~ dos demítidos, econerados e falecidos,

bem assim d_e_seus dependentes ou beneficiários; implantar alterações e processar dados
relativos ao cadastro geral; encaminhar informaçQes ao sistema de processamento de dados, de acordo com os manuais de procedimento pertinenteS; preparar certidões, declarações, títulos, apostilas e demais documenDas diaposiç&:s gerais
tos de interesse dos inativos, dependentes
Art. 10. Da decisão tomada no processo 'OU beneficiários cadastrados pela Seção; e
de habilitação e concessão caberá recurso, -executar outras tarefas correlatas.
com efeito suspensivo, no prazo de 15 dias
.Art. 129. À Seção de !nativos compete
corridos, contado da publicação da decisão.
instruir, informar e organizar- procesSos de
Parágrafo 11nico. o recurso deverá ser iP,~ aposentadoria a serem encaminhados ao Triterposto perante 0 Diretor-Geral do Sena- _- bunal de Contas da União; manter intercâmdo Federal, que sobre ele decidirá, após ins- bio com a Seção de Controle de Le~lação
trução pela Subsecretaria de Administração e Jurisprudencia, para atualização da legislade PessoaL
ção relativa a servidores inativos; instruir proArL 11. o prazo para decisão do recur~ cessas de interesse de servidores inativos; e
so será de trinta dias corridos.
e~~:eçutar outras tarefas correlatas.
Art 12 O Sen3do Federal suspenderá,
Art. 130. À SeçAo de Pensionistas cõmpe~
imediatamente, o beneficio, na hipótese de te instruir, informar e organizar proceSIOS
considerar ilegal a sua concessão.
relativos a pensionistas de servidores faleciArt 13. Fica o Diretor~Geral do senado doa· do Senãdo Federal; manter intercâmbio
Federal autorizado a coru!Mer os benefícios de inforniaçôe3 com a Seção de Controle de
de que lrata esta resolução.
Legislação e Jurisprudencia, para atualização
ArL 14. Osatos e decisões do Senado Fe~' da legislação referente a Pensionistasj e ocederal, referentes à concessão dos benefícios cotar outras_ tarefas correlatas.
de que trata esta resolução, serão publicados
_ ArL 131. À Seção de Expedição e Arquivo compete prepapar a remessa de preces~
no Boletim de Pessoal, em seção própria.
Art. 15. O Serviço de Administração e sOs e informações ao Tribunal de Contas da
Pagamento de Pessoal, que compõe a estrutu- União, relativos a servidores inativos e penca da Subsecretaria de Administração Finan- sionistas; Providenciar. cópias xerográficas
ceira, passa a integrar 3 Subsecretaria de de processos, offcios, correspondência e demais documentos do Serviço de Controle ~e
Administração de Pessoal.
Art 16. Os artigos 107, 127 a 135 e 28"3, !nativos. bem assim, manter em bom estado
do Regulamento Administrativo do Senado Oarquivo destes papéis, de interesse do SerFederal passam a vigorar com as seguintes viço; e ocecutar outras tarefas correlatas.
alterações:
·
-An. 132 Ao Serviço de Administração
ArL 107. À Subsecretaria de Administra- de Pagamento de Pessoal compete coorde~
ção de Pessoal compete coordenar, orientar, na r, organizar e supeiVÍsionar todos os trabacontrolar e ccecutar a política de :administra~ lhos das Seções a ele subordinadas; elaborar
ção de pessoal e de recursos humanos adota- os cronogramas das folhas de pagamento,
da para os servidores"do Senado FederaL
de acordo com orientação da Subsecretaria
Parágrafo tínico._São 6rgãos da Subsecre~ de Administração de Pessoal; elaborar os
taria de Administração de Pessoal:
demonstrativos dos dispêndios globais de des1 - .........~ ••• _...,................_._,. _____,__ pesas com pessoal, tendo em vista a proposVII - Serviço de Administração de Paga- · ta. de orçamento anual e os créditos adiciomento de Pessoal;
nais; manter entendimentos junto ao ProdaVIII - Seção de Administração.
sen para atualizaç§o de informações e acom............................
··- ___.e:anhamento do andamenlO da elaboração
Art. 127. Ao Serviço de Controle de I na~ _~ folhas de pagamento; contr?lar a di~tri~
tivos compete efetuar 0 cadastraiD.ento dos bUição dos ~ontrachequc:;s, depo1s de dev:~da~
servidores inativos do Senado Federal, dos IJ?-C:Ote autonzada pelo D1retorda Subs.ecretademetidos, exonerados, falecidos e das pen- na; e ocecutar outras tarefas correlalas.
sionistas, instruir, informar, organizar e pro~
Parágrafo único. São órgão do Serviço
· videnciar a remessa de processos de aposen~ de Administração de Pagamento de Pessoal:
1- Seção de Pagamento de Pessoal Ativo;
tadoria e pensões especiaias ao Tribunal de
Contas da União; e executar outras tarefas
II- Seção ile Pagamento de Pessoal !nacorrelatas.
tivo e Pensionistas; e
o
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de Parlamenta-

res.
Art 133. À Seção de Pagamento de Pessoal Ativo rompete calcular os pagamentos relativos a vencimentos- e vantagens dos ;servi-

dores ativos; registrar as alterações de caráter financeíro relativaS a esteS servidores; elaborar as folhas de pagamentos dos co~signa
tári~; organizar o mapa: para atender a Rela9io Anual de informações Sociais - RAIS;
organizar o mapa de seiViçds c:xtraon:lioários;
encaminhar informações ao Prodasen de acordo com os manuais de procedimento pertinentes; e ocecutar outras tarefas coqel_atas.
ArL 134. À Seção de Pagamento de Pessoal !nativo e Pensionista compete calcular os
pagamentos relativos a proventos e vantagens dos servidores inativos e de pensionistas; registrar as alterações de caráter financeiro relativas a estes servidores; enca.mi~
nhar informações ao P~sen, segundo os
manuais de procedimento pertinentes; e ex:ecutar oUtras tarefas correlatas.
Art. 135. À Seção de Pagamento de. Parlamentares compete calcular os subsl"dios e outras vantagens. devidas aos senadores;_. registrar as alterações de caráte:r financciro relativas a parlamentares; encaminhar informa~
ções ao Prodaseo, de acordo conr os manuais
de procedimento pertinentes; e ocecutar outras tarefa_s correlatas.
Art. 283. ............................-·--·-·--··,
conceder e determinar. as alterações das pensões estatutárias e especiais às famflias de
funcionários falecidos; e desempenhar ou~
tras atividades peculiares ao cargo>(fe inicia~
tiva p_rópria ou de ordem superior.'·'
Art. 17. Ficam transferidas para a SUbsecretaria de Admíp.istração de Pessoal as seguintes funções gratificadas que compõem a
estrutura da s"ubsecretaria de Adminis~ração
F"manceira: 1 de Chefe de Senriço, 3 de Chefes de Seçio, 6 de Assistentes de 'Controle
Interno, e 16 Auxiliares de Controlé Interno
e criada, no Serviço de Controle de !nativos,
a função gratificada de Chefe da Seção de
Pensionistas, sfmbolo FG~2.
Art. 18. As dotações necessárias ao atendimento das despesas decorrentes da aplicação da Lei n° 7.956, de 20 de dezembro ele.
1989, serão incluídas na proposta orçamenta~
ria do Senado Federai, para o exercício de 199L
Art. 19. A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, renume~
rando os seus artigos, para introduzir as alte~
rações previstas· nesta resolução.
Ait. 20. &ta resolução entra ein vigor
na data de sua (Uiblicação, vigorando seus
efeitos financeirOs a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Art. 21. Revogam-se as disposições em
contrário.

Juatificaçllo

Trata-&: o prese11te projeto de resolução
da aplicaç§o, no ambito do Senado Federal,
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da Leí n° 1.956, de 20 de dàembro de 1989,
que o"dispõe sobre a descentralização do pa- ·
gamento das pensões às fam.Oias de funcionários falecidos da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal e do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providencias".
A transferência, para esta Casa, dos processos de pensões especiais e previdenciárias

proporcionará maior facilidade na tramitação e rapidez na concessão dos benefícios
às fam1lias de ex-funcionários.
Diante das dificuldades técnicas enfrentadas pelos Ministérios da Fazenda e da Previdencia e Assistencia Social, não foi remanejado, para a dotação orçamentária do Senado
Federal, o montante correspondente às despesas oriundas da aplicação inicial da Lei
n° 7.9S6, de 1989. -Ass:i_m, no presente projeto, é. previsto o pagamento das pensões a
partir de 1° de janeiro de 1991, quando as
despesas já estarão constando da dotação orçamentária própria.
Com a aplicação da Lei n° 7.956, de 1989,
as estruturas. das Subsecretarias de Administração de Pessoal e de Administração Fmanceira sofrerão algumas modificações, para
compatibilizá-las com 3$ suas novas competeztcias. Com isso, introduz, na estrutura do
Serviço de Controle de Inativoo, a Seção de
Pensíonistas, com atividades que vão desde
o inicfo do processo concessório até ao registro no Tribunal de Contas da União e o posterior arquivamento, com atuação, ainda,
nos processos periódicos de revisões de reajll$1:CS, nas épocas próprias.
,
O Serviço de Administração de Pagamento de Pessoal que compunha a estrutura da
Subsecretaria de Administração Financeira
e que, por força do Ato da Comissão Diretora n° 27, de 1985, passou a integrar a Subsecretaria de Administração de Pessoa~ em ca.-.
ráter provisório, fica, agora, integrado, definitivamente, no órgão de pessoal, ~mas novas incumbe:ncias criadas decorrentes da edição da Lei n° 7.956, de 1989, e aprovaÇão
desta resolução.
Sala da Comissão Diretora, 12 de dezembro de 1990. - Nelaon Carneiro.
LEGISlAÇÃO CITADA

LEI W7.956,

fanúlias de funcionários falecidos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Tribunal de Contas da União, oompetem :1'1
unidade pagadora do órgão a que pertencia
o de cujua.
Art. 71' Constarão do Orçamento, nos su~
banex:os do Poder Legislativo, as dotações
necessárias ao atendimento das despesas de~
correntes desta Lei. __
Parágrafo único. As dotações orçarMn':'~
rias próprias, atualmente, alocadas ao Mim~
tério da Fazenda e ao Ministério ela PreVI~
dência e Assistência Social serão, automaticamente e no montante suficiente h ocorrência
das despesas oriundas de sua aplicação in~~,
cial, remanejadas para oo subanexos relativos aos órgãos do Poder Legislativo.
Art. go Os órgãos do Poder Legislativo e
os do Poder Executivo baixarão, no âmbito
de suas respectivas competências, dentro de
60 (sessenta) dias após a publicação desta
lei, as normas regulamentares para sua execução.
.
.
Art. 4° Esta lei entra em Vigor na data
de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasfiia, 20 de dezembro de 1989; 1680
~ Independ~cia e 101° da Repúbiica.
(À Comissi!o Diretora.)

PROJBTO DB U!l DO SBNADO
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O farm.ac!utico formado no CU[30 básico aatisfaz às necessidades de farmácia co·
mercial, da farmácia hospitalar e dos leiViçoa de sa'líde. O farmacêutico industrial, nlf:m
de habilitado às funções de farmacêUtico,
apre1Cnta-se adequadamente preparado pa·
ra aa atividades operationaia da indóstria farmacêutica. Já o far:mac!utico bioquímico,
além de habilitado U funções de farmacêutico, apresenta-se adequadamente preparado
para u atividad.es de laboratórios bioqufmi.
coa (antlilel clfnicu e análises biomatológi·
cu c tadcológicao).
Vale ressaltar que o farmaceutico já llé
encontra enquandrado no Grupo Outras AttWiades de Nfvel Superior, no Có<fi&o NS.OOS.
mediante o Decreto n° 72493, de 19 de julho
de 1973, que dispõe sobre o GTUpo Outral
Atividades de Nfvel Sul"'rior.
O atual projeto de lei propõe manter
igualdade de prerrogativas com as já fixadas
para outras categorias de igual nfvel do com-plexidade e dificuldade. E reproduz o Projeto n° 75, de 29 de :setembro de 1988, nos
mesmos termos e com o mesmo ·objetivo.
Pretendemos, assim, assegurar aos farmacêuticos paridade legal de tratamento, mormente considerando o relevante papel que
desempenham no processo de desenvolvimento &;Pafs,já que seu campo de trabalho compreende amplo leque de atribuições, estacando-se, entre elas, as áreas de medicamento,
da& análises clfuicas, toxicológica, e pesquisa cientifica.
Diante do exposto, contamo. com a atençio e o empenho dol-pora, DO ocatido do acolloimento do p<CSCDte projeto.
Sala das Sessões, 12de dezembro de 1990.
- Nellon carneiro.
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A prollulo de farma<>elltlco loi nplaIDCBta<la peta Lei n" 3.820, de 11 de novem-

bro de 1960, eatabelcccndo como nqulllto
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1989
para o seu exercfcio, entre outro~t ICl' diploDiapl5e oobrc a desc:entralizaçlo mado ou sraduado por instituto de eDiino
aliciai ou a ette equiparado, CS\ar c:om o KU
do pagamento das pena6ca 1!1 faml- •ploma registrado c gooar ele boa reputaçlo
fiaa de funcionários falccidoo da apor 1118 conduta p\iblica.
mara dos Deputados, do Scuado FePooterlonaeDte, O Decreto n" 85.8711, de
deral c do Tribunal de Contas da 7 de abril de 1981, estabeleceu norma para
Dilo, c dA outrao provldénclaL
a execução da citada Lei n° 3.820.
De ac:ordo com o Parecer D0 1Jf!{ó9, do
O Presidente da Repáblica: Faço saber
Conselho
Federal ele Educação, o cuno búique o Congresso Nacional decreta e eu sanco de Farua\cia tem duração mfnima de 22SO
ciono a seguinte lei:
Art. 1° O processamento das concess6es floras-auJa c aetá ministrado em no mínimo
e atualizações, bem como o pagamento dai '2,5 (dois e meio), e no máximo S (cinco)
pensões especiais e previdenciárias concedi- anos letívoL O curso, nas modalidadesfarmadas e a conceder, referidas nas Leis n<lf, 1.711, ceutico industrial e fannac!utico bioqulmide 28 de outubro de 1952; 3.373, de 12 de co, tem duraçlo mlnima de 3.000 iloru4ula,
março de 1958; 3.738, de 4 de abril de 1968 devendo aer míníatrado em, no mfnimo, 3,S
e 6.781, de 19 de maio de 1980, devidas 1>s (tres e melo), c no máximo 6 (seis) anoo !clivo&

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO W 85.878,
DE 7 DE' ABRIL DE 1981

-.de'Illde-_....,do_ow
de,...Eatabclcc:c: nonua para Ct1CC11-

tlo •I.At a•:uao

-

de far:mace.tloo, e cl6 JWotlil'n ie.e
(AC n' Jr*.W...C.Soc:Wt

- -""'""*""''

O SR. PRESIDIINTB (Poaopeu de Soua)- O. projetoo lidoo ICdo publicado& e relo romill6a competenteo.

m oradores inlcrilao.

Concedo a palavra ao DObre Senador
Lourival Baptilta.

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL
- SB. Pronuncia o seguinte diiCUno.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, não pOderia dei~
xar de registrar a Visita do Presidente Fer~

nando Collor a Sergipe, a convite do Gover~
nador AntOnio C&rloo Valadares, sábado poasado, 8 de dezembro, que deve ser ooo&idera~
da como das mais importantes em virtude
da destinação de recursos. substanciais para
o Estado e, sobretudo, pelo fato de o Chefe
da Nação ter reiterado os compromissos que
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assumiu, ainda durante a campanha presiden- de 1988. que nAo pude celebrar em termos
cial, no sentido de atender e c:oncretizar as .compatfveil com aua importancia, porque ela
reivindicações básicas de Sergipe.
recaiu aobrc mim em funçlo da morte premaO povo sergipano aplaudiu e acolheu com tura de um amigo querido, o eminente Sena-

sinceras manifestações. de apreço a presen-

ça do Presidente Fernando Collqr em Aracaj6, em face das suas decisões relativas à solu-

ção dos problemas vitais do Estado, ou seja,
entre outros. a consolidação do Pólo Cloroqufmico, a construção do Porto de Aracajl1,
que dará prioridade às obras de ampliação
da Adutora do São Francisco e abastecerá
o Pólo Cloroquli:uico, tendo afirmado naquela oportunidade que irá inaugurar no Governo do ex-Ministro João Alves Filho.
Associando-me às homenagens então tri~
butadasao Chefe da Nação, lamento, todavia,
não ter sido possível acompanhá-lo, integrando a comitiva presidencial, da qual participaram os Senadores Albano Franco e Francis-

co Rollemberg, porque me encontrava em
Belo Horizonte, no dia 8 de dezembro passado, participãndo das so-1Cnidad4!s promovida_s
pelo Instituto Hilton Rocha relativas h diplo~
mação da toa turma dos médicos especializa~
dos em oftalmologia, que, -aliás, se dignaram
eleger~me como paraninfo da turma e, nessa qualidade, proferi discurso alusivo a esse
evento.
Ao registrar, nos limites deste conciso
pronunciamento, a viagem do Presidente Fer~
nando Collor a Sergipe, deStaco, no conjun~
to dos seus principais benefíCiOs que, na á~
do Ministério. da Ação Social, foram aprovados, pela Ministra Margarida Procópio, financiamentos no valor de Cr$ 1, 7 bilhões para
obras de infra-estrutura urbana básica.
E o Presidente da Caixa EconOmica Federal, Lafaiete Coutinho, na mesma ocasião,
assinou convênios no valor de Cr$ 462 milhões para a construçlio de 915 casas populares em dois municípios.
Depois de inaugurar oficialmente o Par~
que dos Cajueiros, Governador Valadares,
o Presidente Fernando Collorínaugurou, também, uma ciclovia que leva o seu nome, oons~
truída ao longo da avenida Beira-Mar, e assi~
nalou que sua viagem a Sergipe (o~ também, uma forma de homenagear a classe po~
lítica do Estado -pelas suas demonstrações
de espliito pllblico.
São estas as razões que me levam a regis~
tra.r a honrosa e fecunda visita do Presidente Fernando Collor a Sergipe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palma L)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Afonso Sancho, que falará como Uderdo PFL.
O SR. AFONSO SANCHQ (PFL- CE.
Corôo I:íder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente; Srs.
Membros da Mesa, e Srs. Sçnadores, quis o
dcâino, em aua magnanimidade, permitir
que o modeato orador que vos fala, um sertanejo de origem humilde do interior do Ceará, tivC$1C a grande ventura de ocupar uma
cadeira senatoriaL T'IVe essa honra em junho

dor VirgOio Távora. Aquele extraordiDArio
homem pdblioo que dignificou todas as funções que exerceu e os mandatos. que cumpriu,
projetando-se; no executivo como no legislativo, como vulto exponencial da vida política brasileira, foi arrebatado do convívio da
famfiia e dos amigos, quando prestava inestimável contributo :à feitura da nova Constituição.
.
Além do pesar pelo falecimento de Virgí~
lio Távorit, a ascensão ao Senado permitiu~
me avaliar a extensão da responsabilidade
de substituir um autêntico estadista, que de~
tinha conhecimento profundo dos problemas
nacionáiS e uma longa vivência nos 'altos cfr~
culos administrativos, que lhe davam condi~
çôe& excepcionais de analisar e discutír qual~
quer questão relevante do Pats, do Nordes~
te e de nosso Estado, a que dedicava entranhado amor.
,
Tendo freqUentado apenas o curso primário no Grupo EscoDlar da cidade de Massapé e o curso de contador da Escola de Co~
mércio da Fêni Caixeira~ Dão poderia ostentar o aceiVo cultural necessário para debater
matéria da mais alta importância com meus
colegas ,do Senado, afeitos à vida congresst!al e culturalmente habilitados a opinar e
decidir sobre projetas, proposições e resolução capazes de influir no destino da Nação.
Em realidade, eu cursara somente a universidade da vida, trabalhando inicialmente
como auxiliar do comércio e, depois, comes~·
foiço e tenacidade, alçando-me ~ condição
de empregador, como dirigente da Cooperativa de Créaito de Fortaleza, diretor de jornal, presidente de banco comercial e pecua ..
ris ta.
Cheguei a essas posições com labor incansáVel, probidade, obstinação, com apoio de
amigos e confiança em mim mesmo, como
homem que faz do trabalho o instrumento
fundamental do sucesso.

O Sr. Mauro Benevidea - Permite-me
V. & 11 um aparte?

Dezembro de 1990

Companheiros que aqui inte,gmm o chama-·
do polígono· das secas, .mesmo nos instantes
em que discordávamos, V. E.x-, defendendo
medidas governamentais, e nós nos insurgindo por essa ou aquela razão contra as medi~
das adotadas pela administração, mesmo nes~
ses instantes V. Ex" teve a dignidade de ten~
tar convencer a todos nós e ao Plenário da
Casa da justeia do Seu pensamento, naturalmente externando o seu apoio ao próprio
PR:Iidente da Rep6blica- Em nenhum -inomento, quando trouxeiDOI a Cltl C8aa a dis~
cuulo de temo do Nordeste, meamo lqueles qve Npr'CICiltavam restrição ao Poder
Centra~ V. Ex- foi sempre muito decidido e
muito altivo ao ficar na defesa dos interesses
da Rcgiio Nordestina. Sucedendo O giande
Senador VirgOio Távora, cuja nome todos
00., V. FX' e éu, evocamos neSte inalante
com muita •udlde, V. Ex" tinha a reaponsabilidade de, completando a Bancada, preencher a lacuna deixada por um homem extra~
ordinário que, como Deputado, como Governador, como Ministro de Estado e como Se~
nador foi, sem dúvida, uma das maiores c:x:pressões da atual geração de homens p6blicos do nosso &tado. No instante, portanto,
em que V. Ex" recolhe nessa minha manifestação espontanea o aplauso pela sua atuaçAo
parlamentar, tenho absolut:a ·certeza de que
no convívio de sua família - D. Helen Sancho, essa dama ·c:x:traordinária que est4 sempre presente em Brasflia, ao lado dos seus
filhos, daqueles que integram sua equipe nas
várias empresas que V. Ex• preside e coman~
da e das quais se afastou para se dedicar de
corpo inteiro à missão parlamentar - V. Ex"
poderá dizer a eles, e mais do que a eles,
ao povo cearense que, como Senador da República, soube cumprir o seu dever com dignidade, dedicação, com a vista voltada para
os interesses maiores do povo- brasileiro.
Meus parabéns a V. Ex", nobre Senador
Afonso Sancho, pela sua atuaçlio nesta Casa. Lamentamos qúe o fim da sessão legislati~
va vá sinalizar, também, o afastamento de
V. Exa desta Casa, a qual V. Ex" prestou, sem
dúvida, assinalados servi~.

O SR. AFONSO SANCHO - Inicialmente, quero agradecer essas bondosas palaO SR. AFONSO SANCHO - Ouço V. vras do meu estimado companheiro Mauro
Ex-, com muito prazer, nobre Senador mau~ Benevides, porque, embora freqUentando
ro Benevides.
partido diferente, sintonizou comigo de maO Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena- neira muito significativa. Sempie vi V. Exdor Afonso Sancho, o pronunciamento de como um homem de espírito público inexceV. Ex- certamente significará a formulação dível que, com seu espliito conciliador, sem~
de suas despedidas desta Casa, nestes pou- pre procurou fazer tudo ao seu alcance em
cos dias que antecedem o término da sessão favor do nosso Estado. Assim sendo, Senalegislativa e da própria legislatura. Como co~ dor Mauro Benevides, incorporo ao meu prolega de V. Exa na repre~tação do Ceará, n~ciamento essas palavras tão amigas e tão
sintó-me nO dever de aparteá~lo para ofere- carinhosas de V. Exa
cer o meu testemunho da sua atuação, sempre clarividente, sempre lllcida na apreciação
Enquanto me dedicava a meus negócios,
daquelas questões submetidas ao exame do desenvolvia intensa atividade classista, partiSenado Federal. É certo que, no que diz res- cipando de diretorias de órgãos sindicais e
peito aos interesses do nossO Estado e do sociedades civis empresariais, no âmbito das
Nordeste, conjugamos os nossos esforços. V. quais se debatia não somente as reivindica&", o Senador ad Sabóia de Carvalho e ções das empresas, mas também os proble~
eu. No que diz respeito à .Região, os demais mas de responsa,bilidade do poder ptlblico,
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não po<te ter um deae!lVolvimento seguro se

o estado não lhe oferecer a infra-estrutura
indisPensável à expando económica.
Q .trato com meus companheiros dC elas~
ICe a_ lida na imprensa foram os instrumen~
tos de que pude dispor para iniciar o aprendizado nesta casa, onde ingressei e de onde
saio como discfpuiÕ de :Bdmiráveis homens

p1ibllcos que acumularam valiosa experiência
e dad91 preciosos para servir à Nação, tomand9 dec_~ patrióticas, nem sempre perceptíveis pela comunidadt; incapacitada de
consegUir iôformaç6es sobre o trabalho ingente da Câmara Alta do Pa'!s.

Trilhei os camlilhos de minha carreira
parlaiilentar com humildade, certo de minhas liinitaçôes., que procurei suprir peta as-.
siduidade !is sessões dO pleriário e das comissões t~Cnicas, examinando, com ajuda de
meus assessores, as matérias sobre as quais
tinha de pronunciar-me. Mantive relacionamentos cordiais cOin tOdos os meus colegas,
sem distinçõefi. de caráter ide01ó&ico, pois,
sendo democrata por excelência, considero
normal e saudável a convivência paclllca dos
contrários.
Sou um homem de centro, partidário do
rcgii:ne democrático e defensor da economia
de mercad~ que considero requisitos fundamen~is para a mobilidade social que permi~
te às pessoas humildes de origem, entre as
quajs me situo, a escalada para o êxito socialt abrindo caminhos com as próprias mã<M~;.
Coerente, om as idéias que sempre professei, dei integral apc>io llsiniciativasdo ilustre Presidente Collor de Mello, especialmente o Plano Brasil Novo, que tem como escopo fundamental extinguir a inflação. A perseguição obstinada dessa meta, que exige decisõe$ amargas e obriga a sociedade a suportarsacriffcios, representa a mais corajosa atitude de um presidente de Repó:blica, que se
propõe a extirpar a cultura inflacionária, para que a Nação retome o desenvolvimento
integrado cujo objetivo central é a melhoria
das condições de vida dos segmentos mais
carentes, de nossa população, por meio de
uma distribuição de renda mais justa,

O Sr. Ozicl carneiro - Permite-me V.
:&• um aparte?

O SR. AFONSO SANCHO -Com muito prazer, Senador Oziel Carneiro.
O Sr. ·oziel carneiro - Caro Senador
Afonso Sancho, ouço cotO atenção o discurao que V. Bxa pronuncia, ao despedir-se nesta Legislatura do Senado Federal. Nesses
poucos dias em que me encontro desempew
nhando a função de Senador, pude conviver
com V. Ex-, e sempre observei ser o ilustre
Senador um operoso e ativo parlamentar nesta Casa. Um homem atento aos problemas,
não apenas do seu Nordest~ do seu Ceará,
mas. de todo o Brasil. Sempre que a oportunidade surgia, V. Ex• interferia nos debates
mostrando, com seus conhecimentos, as idéias
e os caminhas que os assuntos em discussão
deveriam seguir. Mas, ouvindo o discurso

Qe V. &•, eu gostaria de ressaltar não apenas o aspectO de camaradagem, de cavalheicismo com que V. &• se relaciona com os
demais companheiros, inclusive comigo, mas
V. Ex• traz à tribuna uma informaçãO importante: 0 brasileiro ser um empresário. ser dirigente de empresa1 estar voltado para a inip
ciativa privada e para 0 setor produtivo não
o incompatibiliza com a atividade pública,
n1o o incompatibiliza com 0 sentimento cris.tão de prestar serviços ao prllx:irqo. v. Ex•,
pelas diversas atividades comunitárias que
ecerce nO vosso Estado, demonstra que todos nós, brasileiros, independente da opção
que fazemos. na condução do noSso deslino,
'podemos ser áteis à Pátria. E 0 empresário,
que ~ um gendor de riqueza e de empregos,
pode ser muito mais átil quando se dedica ~
vida pdblíca. V. !ix• é um "'emplo.
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O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena·
dor Afonso Saneho, no momento em que V.
Bx.a ocupa a tribuna do Senado Federal para despedir-se; desejo cumprimentá-lo- e dar
o meu teatemunho !ie que V. &• soube, com
coragem e com lealdade, defender as suas
idéias, os seus princrpi03, o programa do seu
partid~ os interesses do nosso Norde.ste e
do Pafs. De modo que, nesta homenagem
que presto a V. Ex•, quero também registrar
os serviços extraordinários que V. Ex- pres-tou não apenas ao Congresso Nacional e ~
NaçAo, mas também ao nosso IPC- lnstituto de Previdencia dos Congressistas. V. &•
pode ficar certo de que deixará, aqu~ amigas. Desejamos que V. Ex• continue lutan·
do pelas idéias e princfplos que abraçou e
ampliando a sua trajet6ria de ê:tc:itos na vida
privada.

O SR. AFONSO SANCHO - AgradeO SR. AFONSO SANCHO -Fico basço de coração esse testemunho do ilustre Co- _ tante agradecido por esta demonstração de
lega, mesmo com esses poucos dias que aqui companheirismo do ilustre Senador Chagas
se encontra substituindo, com tanta perfei-ção~ o nosso querido amigo Senador Jarbas
Passarinho. Realmente as palavras que v.
&• pronuncia me são muito agradáveis. Guardo-as e as incorporo a este mode&to pronunciarnen.to.

O Sr. Lourival Baptista - Permite-me
V. &•?
o SR. AFONSO SANCHO _ Pois não,
Exccl&!Cia.- --

O Sr. Lourivaf Baptiata - Estou ouvin-

Rodrigues.
Reafirmo que proseguirci nessa linha, lá
fora, como empresário, ou em funções ou~

tras que ocupo.

.

~r. Presidente, tenho a consciência tran·
qOila de que procurei cumprir meu mandato com seriedade, prestando uma pequena

mas sincera contr::ibuiçAo para o exame dOI
problemas nacionais que, vieram ter a esta

casa. Enquanto me empenhava em esquadri-

nhar problemas pertinentes ~ Nação, permaneci vigilante em defesa das reivindicações
do Nordeste, especialmente de meu estado,

do o seu di$Curso com atenção e não poderiaO -- ontle iii:n povo- destemido enfrenta uma na tu-

silenciar-me quando se despede do Senado,
a fim de ir exercer as suas alividades como
empresário realizado.
V. EX', que aqui veio substituír o saudoso Senador VirgfiiÓ Távora e o substituiu
bem durante O tempo que aqui pennaneceu,
ecerceu o aeu mandato com dignidade e espfrito público, pois demonstrOu sempre o maior
interesse pelos problema$ nacionais, nordestinos e, em especía~ do seu querido Ceará.
V. Ex11 sempre procurou uma convivência leal e cordial com os seus Colegas do Senado,
deixando nesta Casa grande n(lmero de amigos e admiradores pelo seu talento e ccemplar probidade.

O SR. AFONSO SANCHO - Grato a
V. &•, Senador t..ourival Baptista, pelo seu
apart~ que muito me sensibilizou. ·
Eis por que, Sr. Presidente, atendendo
aos imperativos da minha consciência cfvica,
sem abdicar do direito de examinar as matérias enviadas ao Congresso pelo chefe do Poder Executivo, dei meu voto favorável ~s proposições que visam à criação de um Brasil
moderno, em que a democracia se aprimore
e nosso capitalismo funcione como uma economia de mercado livre em que a concorrência seja o fator básico de fiXação dos preços.

O Sr. Chapa Rodrigues - Permite-me

V. Ex• um aparte?

O SR. AFONSO SANCHO -Com multo prazer, Senador Chagas Rodrigues.

reza fluida, de pluviosidade incerta, garimpando escassos filões de riqueza em meio
às dificuldades de uma região trópico~uatoria~ onde o homem redobra esforços para
lutarevencerosfatore&endógenosnegativos.

O Sr. Jutahy MagaltzJes - Pennite~me
V. Ex• um aparte, nobre Senador Afonso
Sancho?

O SR. AFONSO SANCHO- Ouço o
meu ilustre conterrâneo~ Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhlca- Senador Alouso Sancho, realmente tenho muito orgulho
das minhas origens cearenses, dos meus pais.
Tenho satisfação de ver que o Ceará, aqui,
está sempre bem representado pelos seus Se·
nadores, e V. Ex' é um do• tres. Ma~ hoje,
V. Fx' oe despede, para trist<2a noosa. Debatemos várias vezes, divergimos indmeras vezes, mas V. Exa sempre mostrou o homem
educado que é, o homem consciente daquiloque defende, das suas idéias, dos. seus prin~
dpios, V. Ex- de,fende com ardor essas. ques-tões, sempre dentro de uma linha parlamen~
tar educada. Portanto. deixa aqui inámeros
companheiros e amigoBt nessa oonvivencia
diária em que V. Ex* aqui esteve, constante~
mente. Lamento que muitos que vão deixar,
nesse final de mandato, esta Casa, são daque~
les que permitem a continuídade dos nossco.
trabalhos, com a sua presença, sua freqüên~
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cia. V. Ex• é daqueles mais assíduos, dos que
estão sempre debatendo os problemas nacionais, estão sempre discutindo nas comissões
e participando dos trabalhos. Por isso, quero, não fazer homenagem a V. &•, mas lembrar que V. Ex• aqui chegou substituindo
um outro grande Senador, Virgfiio Távora,
e V. Ex• não desmereceu, um mfnimo que
tosse, a figur3 do nosSo querido e saudoso
Virgílio Távora. V. Ex• honrou o Ceará, h~n
rou o seu mandato e aqui fez inómeros amigos. Até o til timo instante espero estar divergindo de V. Ex" nos pontosd_e vista, V • .exa
defendendo o Governo, e eu -o combatendo,
como oposicionista, maS quero dizer que.
em mim, terá-um ã.lnigo,-reni."liDfCOalpanheiro sempre saudoso desse convMo, que espera que no decorrer das nossas vidas possa-

mos continuar com essas ligações de amizade.
OSR.AFONSOSANCHO-Aoagradecer esse significativo aparte ao meu pronUnciamento, devo dizer que levo grandes recordações de V. Ex•, Senador Jutahy Magalhães.
Realmerite, foi o Senitdor que rilais 8pat1Cei
aqui nesta Casa. Sempre gostei muito da sua
maneira de agir, porque dentro desse principio, dessa camaradagem que existe na Casa,
V. Ex- teve ·um comportamento e.:emplar
dentro desse: espírito de oposição que V. Ex•
faz atualmcntc ao Governo. Muito obriga·
do, Senador.
O Sr. Nclaon Wedekin - Perm.ite;ne V.

Ex.• um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO- Com muita satisfação, nobre Senador Nelson Wedekin.

Q Sr. Ncllon Wcdctin- SenadOr Afon-

so Sancho, eu preferiria aparteá-lo cõmo

em outras ocasiões - e v. &• também fCz
para mim -,- um aparte de discordância de
pontos de vista,a como em tantas ocaSiões
tivemos aqui nesta Ca~ Mas, enfim, V. &•
faz o seu discurso de despedida. Talvez até
não seja uma despedida definitiva. Por que
não pensar que V. F..x• poo...:: até mesmo voltar a este Senado? O que não quero deixar
de fazer é o registro, muito Semelhante ao
que fez o Senador Ju'-"'hY Magalhães, a respeito da sua personalidade, da forma combativa como sempre se comporta em defesa
das suas id~s, sefa em defesa do .seu Nordeste, seja em 'dc.iesa - como tantas vezes
fez, e cu até, numa ocásião, chamei essa de
uma tarefa um tanto inglória, diffcil do Presidente Fernando CoUor de Mello. V. Ex- o
fez com ardor, com entusiasmo, com a convicção dos homeus de bem. V. :r.xa o fez, tenho absoluta certeza, com a mais completa
boa fé, com a boa fé dos homens decentes
.e bons. É assim que teoho V. F.xl' em conta.
V. Er o fez com fmneza e, às vezes, de uma
forma dura, mas tamiX:m de uma forma elepote,, lhana, ca.valheira, de uma forma serena. Esta é a ima{em que vai ficar na minha
mente, na minha memória e, tenho certeza,
na de todos os colegas desta Casa: a de um
homem combativo, um homem que acredita
oaquilo que diz, um homem honesto, que de-

fende seus pontos de VISta - muito diferentes dos pontos de vista, evidentemente, que
eu defendo -. um homem sereno, um homem
elegante, um homem que tem a qualidade
do bom trato. Quero desejar a V. F..xa, Senador Afonso Sancho, toda sane de felicidades
pessoais, toda saúde e todo ê!xito nos novos
empreendimentos que venha a realizar daqui para diante. Muito boa sorte, muita saó·
de, muitas felicidades, Senador Afonso Sancho.

O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço, Senador Nelson Wedek.in, essa demonstração de-amizade e de camaradagem que
V. Exa está me dispensando, mesmo porque
também tivemos muitas discordâncias quan·
to aos pensamentos.
V. Ex11 está demonstrando o espírito do
homem do S.ul, que sabe, também, reconhecer o trabalho daqueles que, com sinceridade e com objetividade, procuram cumprir a
missão que llies foi atribuiia. Muito obrigado.
O Sr. Od Sabóia de Cazvalho - Permite-me V. & 8 um aparte, nobre Senador Afonso Sancho?

O SR. AFONSO SANCHO- Com muito prazer, meu querido conterraneo, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Od Sabóia de Carvalho - Senador ~onso Sancho, já cheguei ao Senado
Federal quando V. F.Jcl proferia o seu discurso e, assim, nilo sei se perdi ou se ganhei.
Perdi porque deixei de conhecer a parte inicial do seu pronunciamento, e ganhei por
encurtar a minha emoção de tristeza, ven1do-o se despedir, neste momento, nessa oração que profere diante de nós. E evidente,
pelo nosso desejo, principalmente dos seus
Colegas do Ceará, que o i:nandato de V. Ex.11
não iria se encerrar tão cedo, pelo contrário,
estaria renovado nas urnas para um novo pe~
rlodo. Mas V. Ex8 nem ao menos disputou
a cadeira, apenas pleiteou uma nova supl!n·
cia, com o nosso apoio, e, nisso, não fomos,
lamentavelmente, bem-sucedidos. V. &•, no
curto espaço em que aqui esteve, firmou
muito bem as suas posições: quer como pcs·
soa humana, quer como cidadão brasileiro,
quer como Vice·Uder do Goveino, quer como detentor de uma palavra madura pela e.:pcritncia obtida numa vida de muitos e mui~
tos frutos colhidos ao longo do labor empresarial. E nesse labor empresarial de V. Ex"
há móltiplas facetas: há o com~rcio, propriamente dito, que ensinou a V. :&- o comediineiito; há o jornalismo, que ensinou a V.
Ex- ser destemido, ser claro, ser corajoso, e
definir« nas horas oportunas sem outras
preocupações; e há a atividade bancária de
V•. &•, que ensinou o pragmatismo e aresponsabüidade com o capital nacional. Nós
vivemos um momento em que muitos acusam
oa banqueiros o espírito de ego!s.mo e o espí·
rito de juntar cada vez mais capitaL Mas eu
quero dar o testemunho a este Senado de
que V. Ex-, em todas as suas atividades, inclusive na atividade de banqueiro, tem-se mos~
ttado um homem de vis.lío social, capaz de
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dividir os lucros, capaz de ter responsãbilidade até muito humana, ou mais que humana,
com respeito aos seus clientes e aos seus funcionários. Integrante da equipe do seu jornal Tribuna do Ceari, há muitos anos, quero dar o testemunho do espírito democráticõ ·que norteia sua atu8Ção em qUaisquer
dos selares dos quais tem aparecido na vida
nacional. Somos discordantes muitas vezes
nos pontos de vista trazidos. ao Senado, mais
isso não me impede de escrever, no seu jor~
na~ contra o seu ponto de vista. E está a{
exatamente o grande valor democrático de
V. Ex- Quando candidato ao Senado, cu pertencia a uma coligação, e V. Ex- era suplente de Senador _em uma leg~da de outra coligação. Seu jornal fez -a millha publicidade
gratuita, minha coluna foi mantida no seu
jorna~ e eu só me esquivei de determinadas
afirmativas, inclusive de prognósticos da vitória dos seus adversários de então, por um
dever de lhaneza e por um dever de devolver a V. && o mesmo comportamento ético
e o mesmo comportamento de amizade. Quando V. Ex- deix:ir a sua cadeira, vou rezar para que seja bem preenchida, mas creio que
dificilmente se possa preencher o seu lugar
nas_ qualidades maiores do seu temperamento - a lealdade, a amizade, a fidelidade -,
sem falar do espírito combativo aqui tão louvado, porque o combate ~ a tOnica de toda
a sua vida. Dou o testemunho das qualidades de pessoa humana, das qualidades de cidadão, das. qualidades da pessoa natural, das
_qualidades do cidadão brasileiro, tudo_ isso
inerente à sua personalidade. Sei que o Senador Mauro Benevides já aparteou V. Exa antes de mim. Renovo o que S. Ex- tenha dito,
que não ouvi e que deve ser mais do que fa~
lei. Quero acrescer, a todos os pronuncia~
mentos, o meu testemunho pessoal sobre as
suas qualidades, demonstrar que o Senado
perde e mostrar que o e.:-senador Virgflio
Távora, de tanta importância para esta Casa, pOde ser relembrado pela eficiente substilUiçlo que teve. Era o aparte que Linha para V. Exa

O SR. AFONSO SANCHO - Senador
d.d Sabóia de cãrvalho, V. Ex• me comove
com tantos detalhes sobre a minha vida. Realmente, já como companheiro de batente,
que V. &• 6lá no nosso jorna~ acompanhou
melhor minha vida do que outros. Suas pala~ são muito _significativas par~ mim ~ cu
as guardarei como uma lembrança inC:~uec(~
veL

O Sr. Jamil Haddad - Permite-me V.

Er um aparte, nobre Senador?
O SR. AFONSO SANCHO -Pois não,
nobre Scruidor.
O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Afonso Saitcho, nós tivemos algo de comum,
ao ingressarmos nesta Casa. V. Exa substitui
o Senador Virgtlio Távora, que, infelizmen·
te, nos deixou, e eu, também, era segundo
suplente do Senador_Satumino Braga. Infelizmente, n6s. nio podemos mais contar hoje
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no nosoo meío com a figura excepcional de
politico, coerente, sério, honrado, de Adão
Pereira Nunes, que deveria aqui estar no Senado em razão da elei~o de Saturnino Braga para a Prefeitura·da cidade do Rio de Ja-

neiro. Assumi, em razão da morte de Adão
Pereira Nunes. ;Nós dois aqui nos defrontamos várias vezes e até num determinado momento tivemos um atrito maior, em razão
de sermos apaixonados na defesa de nossas
posições políticas. O que eu admiro em V.
Ex-, Senador Afonso Sancho, é o fato de
que V. EX- nãq esconde as suas posições, fato que eu também muito rile orgulho de não
esconder. V. Ex-, na sua difícil tarefa de defender o Governo, aqui estava sempre procurando apartear aqueles que faziam o papel
de oposicionistas ne;ta Casa. ,V. ,Exa hoje,
faz o discurso- de despedida do Senado, discurso que farei amanhã. Muito me orgulho
de como estudante, comp médico, como esportista, como Deputado Estadual, como Prefeito. e como Senador toniar-me mmonárlo
de amizades. Pode V. Ex• ter a certeza de
que ao sairmos desta Casa. estará também
inclufdo neste rol da& minhas amizades.
O SR. AFONSO SANCHO - Agrade-

ço ao nobre SenadOr Jãmil Haddad.
Aqui penitencio~me daquele momento
de arroubo, quando tivemos aquele desencontro. R att mesmo confesso que para mim
aquela foi uma noite .tributada, porque não
c:ostumo fazer inimizade. Parece, da maneira como a coisa surgÍ'ú, que írfamO$ ficar indiferentes, o que não é do meu feitio. Reconheço em V. Ex• um homem que representa o Estado do Rio de Janeiro nesta Casa
com muita dignidade, com espírito jovem.
Às. vezes fico acompanhando seu t~balho.
Ainda há pouco me dizia que ia patrocinar
uma solenidade no Rio de Janeiro sobre 110
petróleo é nosso". Eu fiquei, comigo mesmo,
examinando como um homem deata idade
ainda tem aquele mesmo espírito de quando
pvem, ao defender o __seu pensamento. Cito
é para mim muito importante, porque lambém com a idade ba.&tante avançada não meço idade para defender os meus ideais, para
cumprir as minhas missões. Senador Jamil
Haddad, fico muito agradecido pelas suas sinceras e amigas palavras.

O Sr. Mauricio
Er' um aparte?

eorrea -

Permite-me V.

O SR. AFONSO SANCHO - Com prazer ouço V. &r:•, Senador Mauricio Corrêa.

o Sr. Maurfclo eorrea - Senador Afonso Sancho, só -nos regimes despóticos, dos tfter~ dOi ditado~ onde falta liberdade, é
que nlo há o e<ercfcio pleno da democracia.
O Plenário do Senado, interpretando exatamente o espirito d.a Constituição. o espírito
do nosso tempo, o espírito da liberdade, ê
um cenário permanente dos cOntrários, das
discordânci~ V. Ex" tem defendido o Governo cOm coragem e altivez, diri~ mesmo, com
muita seriedade. Podemos não conco~ar
com os pontos de vista expostos por V. F.x 11,

mas ningué.m haverá de negar-lhe um reconhecimento honesto e justo, que é o de ter
cumprido o seu mandato com altiv~_ e com
muita honradez. Tanto é que V. Exa substiwi nesta Casa uma das figUras mais bem evocadas, do ponto de vista da saudade, que era
o Senador Virgfiio Távora. Homem também
combativo, sério, como V. f.X 11, defendia as
suas posições com muita. convicção e com
muita altanaria. V. Exa acaba de dar uma: demonstração do seu caráter, da sua personalidade. Recordava-me aqu~ exatamente, aquele instante em que o Senador Jamil Haddad,
na defesa que sempre faz dos seus pontos
de yjs,ta, teria provocado V. & 11 ou V. r.xa
entendeu que S. F.x11 o teria' provocado. Então, a resposta foi acre e contundente. Nem
por isso, hoje e antes, a convivência, que havia apenas sofrido_u_m a_trito, VQitou a ter a
sua plena eficácia, o seu mais perfeito desdobramento. V. Ex:.., ao agradecer o _seu aparte, dá a resposta da gr[]andeza do seu· caráter e da generosidade do seú coração. Aqui
é o Senado, aqui nos expressamos desta_ forma. QUero, portanto, registrar que V. Ex 11,
apesar de ser um espadachim da defesa do
PtesidCnte Fernando Collor, nunca foi, e seguramente nunca será, um irracional, nunca
dobrará a sua ce:IViz a regimes prepotentes,
ou a inconveniencías ou a irracionalidades.
A prova está que quando organizávamos a
Comissão Parlamentar de Ióquérito para e<aminar as dispensas e as disponibilidades. que
o Governo prornovia com largueza de propósitos, V. Ex- foi um dos primeiros a se manifestar pela assinatura do requerimento, porque entendia que bavia excesso e que precisa'Va ser controlado. Sinto-me rejubilado- e
até falarei amanhã - porque, Senador Afonso Sancho, a CPI, que tinha a finalidade de
examinar essas dispensas,_ teve um resultado
extraordinário, o de conter a onda de dispensas e disponibilidades, e temos resultados altamente positivos. Por c:stas e outras razões,
a ausência de V. F..xa será sentida. O Ceará,
durante esse pertodo, teve na pessoa do Senador Afonso Sancho um Representante à
altura das grandes, das extraordinárias virtudes do seu povo. V. &u leve para o Ceará
e para onde for a nossa homenagem de respeito, sobretudo nós aq~i de Brasllia, cujo
povo represento, porque V._F..x 8 foi um senador que sempre teve como norma o cumpnmênto de sua obrigação. Embora não concordando com os seus pontos de vista, eu os res·
peito. P~rabéns e seja feliz.
O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado, Senador Mauricio Corrêa. Desde "' dia
em que cheguei a esta Casa, passei a ser
um admirador de V. Exa, porque nunca vi,
um ato de radicalismo de sua parte.
Lembro-me da escolha do Governador
do Amapá onde V. rxa deu parecer, contrariando o saud.oso Senador Afonso Arinos,
qUàndo todos nós ficamOs mais uma vez conscientes de que ali havia um_ homem do Direito que não estava atrãs de desagradar ou
agradar o Governo, estava, acima de tudo,
dentro da lei.
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Assim sempre comento, por a1 afora, a
demonstração que V. & 111 sempre dá de um
homem independente, de um homem que
contribui p<lia o -engrimdecimentO e enaltecimento desta Casa.
Sr. Preside"nte, Srs. Senadores. bati-me
pela instalação de umal refinaria de petróleo
em Fortaleza, que fatores circunstanciais não
permitiram que até agora se concretizasse;
lutei pela dragagem do porto de camocim,
ora em andamento, com recursos próprios
do Estado; defendi a criação das ZPE, como instrumento de incentivo h instalação de
emp~s exportadoras na capital do meu estado; mostrei a necessidade imperiosa da aceleração da construção da usina hidrelétrica
do Xingó, imprescindível para evitar que o
Nordeste, dentro de pouco tempo, enfrente
grave crise energética; refutei oS ataques indiscriminados contra a Sudene, que é- instrumento por ClCcelência do desenvolvímento
do nordeste, sem embargo das Calhas em
um sistema amplo e complexo, que, todaVia
apre:senta um ntímero muito maior de êxitos
do que fracassos; focalizei o problema <Ja,
formação de um bloc.o económico formado
por países da América Latina, estendendose até- o Cari"be, para que o Brasil não ficasse em situação diffcil diante da comunidade
económica européia- o Grupo Estados Unidos Canadá e o bloco asiático liderado peJo
Japão, englob3ndo China, Fonnosa, HongKong, Coréia, Tailândia e Singapura- critiquei a posição das nações industrializadas
que, depois de haverem destruído grande
parte de sua$ florestas, e polufdo o ar com
resídUO$ industriais tentaram fazer do Brasil
o vilão da ecologia, sob_a.a_cusação de devastação .das reservas florestais Amazónicas;
por ültimo, pleiteei do Presidente Fernando
Collor de Mello, com a prestigiosa ajuda do
eminente Ministro Jarbas Passarinho, que a
Ministra Zêlia Cardoso de Mello Revogasse
á portaria que extinguia o preço CIF das chapas de aço em todo o território nacional,
que, se mantida, seria um golpe de morte
na indiístria metal-mecânica do Nordeste e,
notadamente, de meu estado.

Honrado com a confiança de meus colegas, fui iildicado membro das Comissões de
Rela~s Exteriores: Assuntos Eoonômicos;
Assuntos Sociais; Educação; Dfvida I:!Xterna;
Código do Consumidor; Avaliação de Prejuízos da Seca Do Nordeste; Produtos Farmacêuticos; Fiscalização e Controle; Sallde e
Previdência Social e ComiS$ão Mista.
Diz-me a consciência que cumpri meu
dever de cidadão brasileiro, no desempenho
do mandato no Senado da Repll.blica, de onde ora me despeço, guardando no imo d'alma a lembranÇa de uma .fase inesquecfvel
da vida de um sertanejo que teve a ventura
de conviver com wltos preeminentes de nossa pátria. Aqui conquistei e:occelentes amigos,
relacionei-toe fraternalmente com os colegas,
mantive entendimentos cordiais com a imprensa,, não comprometi o mandato de senador,
que respeite~ exercendo-o com dignidade e
patriotismo.
,
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O Sr. Fernando Henrique C8rdooo Senador, antes que V. EJcl' conclua, eu pediria um aparte.

O SR. AFONSO SANCHO - É com
muita satisfação que ouço o Senador Fenlando Henrique Cardoso\

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Nobre Senador, também queria juntar a minha voz à daqueles que já o saudaram na
sua despedida, e dizer que nossa convivência
aqui foi marcada não só pela cordialidade
como, também, pelo espfrito de colaboração
de V. &• Em vários momentos dif(ceis, V.
:exa quase sempre não no mesmo lado que
eu, foi possfvel contar com a sua presteza e
esp!rito póblico. De modo que deixo, também,
registrado, aqui, a tristeza por perdê-lo do
nosso convívio e a certeza de que; esteja onde estiver, V. &• estará trabalhando pelos
melhores ideais.

O SR. AFONSO SANcHO - Senador
Fernando Henrique Cardoso, levo uma grande recordação de V. Ex•, porque nunca o vi
lituando o aeu pcnaamenlO de maneira radicaL V. Ex•ICDlprcpermitiu queaeencontruIC o modu ..neadi para re10lver grandes
queat6ea que eat1 Cua. atrave.ou. De forma que tc:aho cm V. Ex- um amico ineeque-

c:WeL
O Sr. Joio Lobo - Permite-me V. &•
umapane?
O SR. AFONSO SANCHO- Com mui·
ta satisfação, eu o ouço; nobre Senador João

Lobo.

O Sr. Jofio Lobo- Ilustre Se~dor Afonso Sancho, tenho o privilégio de me incluir
entre os amigos com bom relacionamento
de V. Exa nesta Casa. V. :exa aqui chegou,.
criando logo uma grande camaradagem, um
grande relacionamento, mercê da sua distinção, da sua delicadeza e finura de trato. Sou
testemunha da sua atuação nestes anos que
ocupou a cadeira de Senador neste -Senado.
V. EJcll sempre esteve presente em todas as
discussões que aqUi ventilavam, assuntos, principalmente, da nossa região comum, que é
o Nordeste. Fico muito feliz em contar, entre meus amigos, com V. &" Espero continuar com esta amizade, levar esta amizade,
mesmo depois do perk.ldo do Senado, para
o nosso convfvio, mesmo em estados diferentes. Foi uma hQnra tê-lo como amigo e oo.;.
nhecê-lo.
O SR. AFONSO SANCHO - Senador
João Lobo, fico muito agradecido pelas suas
palavras e as incorporo a este pronunciamento, mesmo porque, sendo de estados vizinhos,
somos daquela região sofredora onde há necessidade de se ter humildade e compreensão para poder conviver dentro deste Pafs,
onde há o Brasil rico e o Brasil pobre. Senador João Lobo, receba meus agradecimentos.
O Sr. Pompeu de Sousa - Nobre Senador Afonso Sancho, V. Ex- me concederia
umapane?

\

--o

SR. AFONSO SANCHO - Tenho a
satisfação de ouvir meu conterrâneo que.também tem o espfrito jovem, Senador Pompeu
de Sousa, nosso Presidente.

O Sr. Pompeu de Sousa - Meu caro
-aoiigo, nobre Senador Afonso Sancllo, amigo recente de vez que saído do nosso Ceará
com 15 anos de idade, V. EX' não era nascido ainda. Vim a conhecê-lo aqui e apreciálo por seus dotes pessoais, pelas suas qualificações pessoais. Embora em campo diverso
e a&é adverso, não posso deixar de proclamar e não pude deixar de abandonar o confinamento que me emudece na M~a, para trazer aqui, realmente, a palavra de saudação
de u~ cearense que Saiu do Ceará para o
Rio de Janeiro a fim de cursar a Universidade; um cea~se qtie deixou a terra dos Verdes Mares Brasileiros, mas mantém a alma
naquelas praias alencarinas, e que vê em V.
Er o permanente companheiro das nossas
posições. das posições do nosso bravo povo,
bravo até em posições adversas, mas sem que
essas posições adversas firam o nosso relacionamento, firam a nossa condição de companheiros que se respeitam. companheiros que
se estimam, companheiros que se admiram.
O SR. AFONSO SANCHO- Nobre Senador Pompeu de Sousa, nós não nos conhecemos de perto. Creio que o nosso primeiro
contato mais íntimo foi quando da campanha
do General Sentes Monteiro, de quem V.
Fxa era um dos grandes. incentivadores e, lá
no Ceará, embora desse o apoio aos homens
da revolução, mas, mesmo assim, entendi que
aquele seria um bom candidato, embora arrostasse com a antipatia daqueles que só sabem bater palmas, passamos a nos comuniczr com mais freqüência e pude conhecer
c:ae e.pfrito jovem, combativo e irriquieto
que V. &- repreeenta. Muito obrigado, nobno Scnoclor Pompeu de Sousa.
___O Sr. Carlos Alberto -- Permite-me V.
&a um apane?
O SR. AFONSO SANCHO - Ouço V.

.FJc8 com muito prazer, Senador Carlos Alberto.
O Sr. Carloa Alberto - Senador Afonso
Sailcho, vendO V. Ex" nesta tarde, no momento em que ptofere o seu discurso de despedidas, lembro-me de uma figura que api:endi
também a admirar e que,_muitas vezes, assomou a esta tribuna e, com muito brilhantismo, defendia os interesses do seu Estado,
do seu povo, da sua gente e, principalmetite,
da Região, o Nordeste. Ele se foi, mas ficou
aqui a lembrança do seu trabalho, ficou
aqui marcada a sua luta. V. Ex- chegou, com
a responsabilidade de substituir um dos homens mais brilhantes da vida pública brasileira, que foi o saudoso Senador VirgOío Távora. V. Ex8 aqui chegou com humildade, com
este ar sereno, paciente, com ar de nordestino amigo, irmão e aqui passou a conviver conosco, logo se ambientou, tratou de conviver
com as dificuldades da poUtica do Ceará1
mas, sobretudo, tentando dar soluções aos
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seus ptoblemas. V. Ex8 se despede, nesta tarde, e digo a V. &•, com grande--dignidade,
porque foi um brilhante Scn.tdor no período em que aqui se fez prcaenle..- V. Ex- foi
~homem atuante nas Comissõe" no Plenário e, acima de tudo, um homem de harmonia, de busca do entendimento e uma ponte
para a pacificação. V. & 8 volta para· o Ceará? Mas volte, nobre Senador Afonso Sancho, consciente do dever cumprido. V. Ex"
venceu as grandes batalhas desta Casa, a sua
luta foi das mais dignas e merece, acima de
tudo, nest:e momento de despedida, o nosso
respeito e a nossa admiração. No dia 1o de
fevereiro, V. Ex8 deixará de ser Senador,
mas continuará, no coração de todos nós, como amigo, como o irmão AfonsO Sancho. E
onde V. Ex8 estiver, tenho cerieza que estará defendendo os interesses públicos da sua
terrn como também da nossa Nação. Felicidades, meu querido Afonso Sancho! Que Deus
o proteja, para que possa continuar com tanta dignidade e, acima de tudo, como o homem humilde, franco _e irmão que é. Felicidades!

O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado, Senador C8rlos Alberto.
Realmente, V. Ex:8 disse uma coisa que
me toca profundamente: onde eu estiver, estarei defendendo o interesse público, porque,
com quarenta anos no seio das atividades empresaria~ nunca defendi interesse meu, sempre defendi interesse da coletividade, da sociedade. E, dentro desse pensamento,- trilhei
minha vida. Se tivesse que repetir, o faria
da mesma maneira.
O Sr•. Aureo Mcllo - Permite-me V.
um aparte?

exa

O SR. AFONSO SANCHO - Com prazer, ouço o aparte de V. &•

O Sr. Aurco Mello - Senador Afonso
Sapcho, nio poderia o extremo None, embora tão bem representado pelo nobre Senador OzieJ Carneiro, deixar de tàmbéi:n fazer
coro a todas essas vozes de louvor ao espírito de V. Ex•, à sua integridade de caráter, à
sua luta indormida em defesa dos seus princípios e, ao mesmo tempo. à: convivencia que
nos serve de exemplo, de homem lutador, sincero, de espírito abrangente, largo e de grande coração. Portanto, queira receber V. & 8 ,
de um amigo e admirador que sempre se colocou como estUdioso de uma persOnalidade especial e singulart um abraço de despedidas, que não são despedida&, mu apenas
um "até logo" e a certeza de que, à frente
do seu jornal, à frente das sua~ empresas,.
no seu Ceará adusto, V. Exa estará contribuindo com outro mandato, que é o mandato
do trabalho, da luta, da chefia de uma famllia exemplar, o mandato de verdadeiro cearense, de verdadeiro nordestino, definido
por Euclides da CUnha como, antes de tudo,
um forte. Realmente, V. exa é o símbolo do
próprio Nordeste, na sua fortaleza, na sua
inteiieza, na sua integridade de caráter, no
seu espfrito de luta. V. Ex" permanece aqui,
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conosco, como uma figura permanentemente senatorial, efetiva, cujo espírito irradiante nos sezve de almenara e de exemplo.

O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado, .Senador Aureo Mello. Guardarei as suas
palavras como demonstração de um velho
amigo qu~ neste momento, deseja também
homenagear o seu amigo.
O Sr. Jos6 Paulo Bisol- Permite-me V.
&fi um aparte?

O SR. AFONSO SANCHO- Ouço com
muita satisfação o Senador José Paulo Bisol.
O Sr. Joal!: Paulo Bisol- Senador Afonso Sancho, nós, nesta Casa, vivemos uma dialética curiosa, uma dlalética de duas dialéticas: vivemos o conlronto da dialética do rito, do ritual, c doa dialética do jogo. Na dia~ica do ritual, lOm<» excmplarea em ma~
ria de cortesia, e na dialética do jogo, somos
exemplares em matéria de luta polftica. Na
dialética do ritual, eu, às vezes, tenho a impressão de que esta Casa nauf~aga na cortesia e perde, com isso, um pouco a substância
do debate._ Uma coisa eu gostaria de dizer a
V. &-: nessa complexa dimensão da luta política dentro de uma Casa como o Senado,
onde se vive a diaiética de duas d.ialéticas a do ritual e a do jogo -, V. & 1 , como pessoa, transcende as regras do ritual e as regras do jogo, por uma ra7.ão muito simples,
porque se pode ser capaz de cortesia e não
se ser substancialmente delicado;-pode-se ser
capaz de civilidade e nlo ser substancialmente aretivo, simples. doado, compreensivo, generoso, abertot largo, ter compridos braços
para o abraço sempre. V~ Exa., nesse salto
de qualidade da cortesia para a delicadeza,
da civilídade para a gentileza, deu aqui mostras de uma personalidade marcante, que vai
ficar. Não me refiro à condiç§.o de Senador,
porque, para mim, é mais importante ser gente do que ser Senador. Va;i fi.c.!);r- no nosso
coração como gente. Tivemos· alguns debates,
quase normalmente. nossos_" pontos de vista
eram diferentes, mas sempre senti, nà oposição que V. Exa fazia aos- meus principias e
às minhas idéias, um coraç!o generoso, que
se opunha com os braços abertos para o abraço. Leve no seu coração a minha amizade;
leve no seu coração a certeza de que vou lembrá-lo como uma pessoa gostosa de se conviver; leve no seu coração, se quiser, um amigo, José Paulo BisoL
O SR. AFONSO SANCHO-Muito obrigado, Senador José Paulo Bisai.
Eu não teria palavras, -neste momento,
para agradecer a demonstração desse gaócho
de fibra que é V. Ex11, mas também tenho,
no coração, uma recordação muito grande
de V. Ex•, porque sempre o encontrei defendendo, -ü-"Vezes- com maito·-entnsiasmo, -seus
pontos de vista, mas sempre dentro da raz§:o,
e isso e o que deve estar sobrepondo qualquer discus&fio. Quando se sai da razão se
perde tudo, e V. &• nunca perdeu a razão;
sempre procura trilhar a sua vída, como jurista que é, e dentro deste pensamento é que

levo para o meu Ceará a lembrança desse
gaúcho, lamentando as distâncias incomensuráveis que nos separam.
Muito obrigado, Senador.

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Bx:11
um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO- Ouço, com
muita satisfação, o Senador Leite Chaves.
O- Si-. Leite Chaves - Senadoi" Afonso
Sancho, V. Ex 11 está de partida e faz agora
o seu discurso de despedida. E nessa sua partida, _para-. iiá alguma coisa de agradável. E que parto juntamente com V. Ex-a V.
Ex• voltará para a sua atividade muito mais
qualificado para exercê-la, com muíto mais
prestfgio para trabalhar pelo Ceará na área
econOmica em que atua. Posso assegurar-lhe
que a sua partida é apenas ffsicii, porque não
saem nunca desta Casa os que cumpriram o
dever, e V. Ex• cumpriu o seu dever, como
Senador, na sua posição, e como defensor intransigente daquelas medidas do atual Governo, que V. &• considerava de alto alcance
para o interesse nacionaL De forma que V.
Ex11 pode sair tranqüilo desta Casa: estimado, respeitável, polido, acessfveL E é impOrtante até que esse hiato se faça, e V. Ex11
um dia possa até voltar. Entendo q1;1e nunca
devemos permanecer aqui indefinidamentt;
porque perdemos a condiçl.o de povo e de
julgamento, até mesmo de representante. É
de álto valor que as pessoas voltem para a
sociedade de onde vieram, se reciclem, se renovem no contato social. e tenham motivação posterior para a volta a esta Casa. Quando se cumprem assim os desideratos maiores,
fica-se um pouco fatigado; quer dizer, é o
que se chama angústia, a fadiga da permanência. Homens que permaneceram aqui -30, 40
anos no final, mesmo que queiram, eles já
Mo uma espécie de 11 móveis e utensllios da
casa11, É bom que se chegue ainda com o calor e o suor das caminhadas, das campanhas,
das reivindicações, dos aplausos e até mesmo das vaias. Eu partirei com V. Bx8 e isso
é um conforto também para a minha saída.

-- - O SR. AFONSO SANCHO- Muito obrigado, Senador Leite Chaves; as suas palavras têm aquela referência de nordestino
que procura comover o seu conterrâneo.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Afonso Sancho, permite-me V. Exa. um
aparte?

O SR. AFONSO SANCHO - Co!D muito prazer, nobre Senador Humberto Lucena

O Sr. Humberto Lucena - Eu não poderia deixar também de.apartear v. Ex8 no momento em que assoma 'à tribuna para uma
despedida que espero seja provisória. V. Exa,
sem d!lvida- alguma,_pelas_pa.lavras_dQ~ y~:rjQs
Senadores que me antecederam, revelou-se
não apenas uma pessoa afável, de fmo trato,
capaz de consolidar, nesta Casa e fora dela,
amigos e admiradores, mas l.ambém pontificou como Parlamentar; como Senador, atento nas comissões técnicas e neste plenário.
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Eu, particularmente, destacaria na sua personalidade, nobre Senador Afonso Sancho, sobretudo, uma qualidade importantíssima: a
autenticidade. V. Ex8 , por vezes até arrostando com a- antipatia de alguns, nunca deixou
de defender com ardor, com coragem, com
firmeza, suas convicções de homem páblico
que veio de UPlB vida empresarial vitoriosa,
prestando a sua contribuição neste Senado
para o desenvolvimento do PalS dentro da
sua visão. V. Ex11 e nós outros da oposição,
muitas vezes, divergimos -e não poderia ser
diferente- em uma Casa como esta, o Congresso Nacional, que tem como caracterlstica justamente- O debate das idéias, o conflito das posições políticas. V. Exa, portanto,
sai desta Casa. engrandecido. V. Ex• pode
voltar à sua empresa, 'à sua terra, ao seio
da fam.fiia, certo de que cumpriu, realmente,
o seu dever, com patriotismo e espírito público.~ E~. a- exemplo do Senador José Paulo
Bisol, me ufano de considerar-me, hoje, um
amigo de V. Exa

O SR. AFONSO SANCHO --Obrigado, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Mário Covas - Permite-me V. &
um aparte?

1

O SR. AFONSO SANCHO -Com prazer. Só um momento Senador.
Nobre Senador Humberto Lucena, aprendi ã admirar V. && desde quando aqui cheguei e V. Ex8 era Presidente desta Casa~ pela sua firmeza, pela sua maneira de gostar,

de impor as coisas dentro da ordem e do respeito. Depois, como Vice-Uder do Governo
-V. J$:11 e_rct oposição-, eu o admirava também porque V. Exa era muito seguro nos
seus argUmentos, e não dava uma brecha para encontrarmos um meio de dei:<ar V. Ex•
um pouco a descoberto.
Dentro desse principio é. que alimento
essa amizade de um nordestino que muito
honra a nossa região. Muito obrigado, Senador Humberto Lucena.
Agora, com satisfação, ouço o Senador
Mário Covas.

O Sr. Mário Covas - Senador Afonso
Sancho, é um prazer, uma honra, um privill!gio podei-participar do seu discurso. O discurso de despedida deveria ser proibido porque, normalmente, o orador é assaltado pela participação dcts sem companheiros, todos
nós, em trazer a sua palavra no mínimo de
pesar pela ausência futura. V. Ex11, quando
aqui chegou, trazia duas representações elas se somavam e, por isso, se tomava mais
diffcil a tarefa de V. ExS; a sua piópria representação e a representação herdada desta Ogora que "deixou marcas na política brasileira e no Senado, a figura do Senador Virgllio
~i11.- Não-é -uma tarefa fácil; ela se tmr.a
tão mais difícil quando, neste País, alguns
conceitos fundamentais, seja no cxercfcio
da democra~ seja na vida parlamentar, às
vezes, não são respeitados. i;: muito diffcil
algu~m ter a humildade necessária para admitir que, para ter a sua verdade, tem de co-
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meçar por reconhecer a otistenci3 da verdaé da essencia do próprio processo democrático, é
absolutamente fundamental e indispensável
ao coovfvio parlamentar, e nós, pior ainda,
somos um Pafu que temos muito mais medo
das palavras do que dos próprios fatos. Certamente, foi a lógica irrefutável dos interesses que acabou por desvirtuar o conceito radical. A palavra, o vocábulo acabou sendo
associado a ex:tremismos quando, a rigor, se
pode ser um democrata radical. um socialdemocrata radical. Esta Casa me fez conviver com V. &- e quero dizer, hoje, não que
levo- pretendo ter a oportunidade desta convivencia em dezenas de outras ocasiões mas que carrego--comigo o sentimento de
de alheia. Esse princípio que, afinal,

que pude conviver com uma figura que, frente a um desafio dessa ordem- a representa~o

de seu estado, do seu povo e a substitui-

ção de um figura da dimensão de Virgllio

Távora -. foí capaz de participar desse convívio com grandeza, com tranqUilidade, com
companheirismo e com apreço à instituição.
E que não viu nenhuma razão para fazê-lo
tendo que abrir mão de qualquer um de
seus compromissos de natureza política, da
sua visão de mundo, da sua maneira de pensar. Tenho muito apreço pelos homens capazes desse tipo de posicionamento, pelos homens que preferem, às vezes. sacrificar at6
determinadas posições a, afinal, abrir mão
daquilo que pensam. Aprendi a reconhecer
em V. Ex- um homem de convicções profundas, porem, mais do que isso, um homem com
a coragem de defendl~das. um homem capaz
de, em cada momento, abrir mão de algumas
das suas convicções em função de um interesse menor. A passagem de V. Ex• aqui não
foi mero preenchimento de uma vaga ocorrida. V. & 11 vai ser lembrado a vida inteira comO: Senador Afonso Sancho, como ex-SenadOr Afonso Sancho, que, um dia, para felicidade daqueles que conviveram com V. &:11,
honrou com sua presença o Congresso Nacional. Leve. portanto, o a_braço de quem quer
continuar sendo seu amigo, desde que aprendeu, no convfvio, a admirá-lo na justa proporção do seu merecimento. Muito obrigado.

O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado, nobre Senador Mário Covas. Devo, neste momento, confessar a V. Ex• que sou um
seu admirador de longa data, não é aqui deste contato-quando inaugurávamos uma agência de nosso banco, em São Paulo, eu ouvia
tantos elogios à sua administração e cheguei
até a dizer a V. & 8 , certa vez, que na sua
campanha di~ssc que tinha sido administrador de duas grandes cidades, porque V. Ex 1 ,
como dirigente máximo da grande cidade
de São Paulo, pôs ordem, respeito, austeridaw
de, e isto eu ouvia constantemente em São
Paulo. Infelizmente --ninguém deve relembrar as coisas ruíns -,quando aqui cheguei,
não sei por que motivo procuraram intrigarnos; procurei mostrar que aquilo não tinha
partido de mim e conversei longamente com
o Senador Fernando Henrique Cardoso. S.

Ex- se convenceu de que não existia isso,
porque se eu tinha respeito e admiração por
V. Ex-, como tenho hoje, ainda mais, não poderia chegar aqui, jogando pedras em um homem de bem como é V. Ex11
De 'forma que agradeço as suas palavras,
que guardarei no meu coração.
O Sr. Ney Maranhio - Permite-me V.

EX• um aparte?

O SR. AFONSO SANCHO - Ouço o
Senador Ney Maranhão, meu lkler.
O Sr. Ney Maranhlo - Nobre Senador
Afonso Sancho, neste momento em que V.
&n está se despedindo do Senado Federal,
vejo em V. ExiJ. o retrato, a fisionomia do homem do Nordeste. Como· político de muitos
angs, tive convivência com grandes homens
da opoHtica do Nordeste, como José Américo de Almeida, Agamenon Magalhães, Paulo Sarazate e este homem que V. l<Jc 11 substiw
tuiu no Senado Federal, o Senador Virgflio
Távora, e que o eminente Senador Mário
Covas citou em seu aparte. V. & 11, nobre Senador Afonso Sancho, é homem sem rodeios,
que defende os seus pontos de vista, mas estamos ·vendo que, neste debate de idéias, ê
autêntico; o compromisso assumido por V.
&• é aquele dos homens da Nordeste. V.
Ex11 aqui. no Senado da República, teve muiM
tas vezes debates quentes, como se diz, com
senadores de oposiÇão, mas debates em que
sentíamOs que V. Ex" estava discUtindo pelo
melhor, por aquilo que achava certo e bom
para o País. Sou testemunha de V. Ex11, CQ.mo ViceMLíder do Governo, nesta campanhâ
em que estamos todos unidos. Quero dizer
a V. &a que perco aqui um homem que tem
ajudado o Presidente da Repli.blica; perde o
SenadO Federal _um autêntico político que
de(ende a sua instituição - polrtico que não
manda recado, fala direto - e é o de que esw
tamos precisando no País. Portanto; nobre
Senador Afonso Sancho, neste momento, tenho certeza que V. & 3 , que vai voltar para
a vida particular, como homem de negócio,
CQIOQ3~mpresário progressista- porque proM
gressista é ·aquele que trabalha e acredita
no Brasil - sai desta Casa, mas tenho certeza que, na vida particular, V. F..xa estará dando também grande contribuição para a desenM
volvimento e a paz social deste País. Parabéns a V. Exa

O SR. AFONSO SANcHO - Obrigado, nobre Senador Ney Maranhão; as suas
palavras são aquelas francas, sinceras, amigaS, e V. &a até se excede em me comparar
a grandes Vultos do Pafs.
Par tudo isso, eu agradeço,
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pe o orador para lembrar que estamos já,
lls 15 horas e 58 triinutos. A Oração do nobre
representante do Ceará.já -esfá -prolongada
por muito tempo, de modo que eu peço aos
Srs. Senadores que queiram interferir, o façam em breves palavras, para possibilitar
que se entre na Ordem do Dia. Todos lamentamos que não se possa prolongar esta oportunidade de o Senado prestar a homenagem
devida ao esforço, à presença e à colaboraM
ção da nobre Senador Afonso Sancho. Mas
peÇ9 aos aparteantes que o façam de modo
que sejam breves, embora na síntese traduM
iam toda- a sua simpatia e o seu pesar, ao
mesmo tempo, pelo afastamento do ilustre
representante do Ceará.

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Pre:;:idente, serei muito breve. Quero trazer, noM
bre Senador Afonso Sancho, o penhor da
minha admiração, do meu respeito pelo trabalho dedicado que V. Exa desenvolveu nesM
ta Casa, em faVor da democracia neste Pafs
e da melhoria do nfvel de convivência social
e politica no SraS:íl V. &.a trouxe a palavra
do empresário e do homem público; V. Exa
trouxe o sentimento daqueles que de--uma
forma oU- de outra participam do processo
produtívo deste País, e são responsáveiS pelos níveis de_bem-estar social que hoje desfruM
tamos. O empresariado teve na palavra de
V. & 8 , na sua atuação, na sua presença, um
porta-voz fidedigno e à altura das melhores
expectativas, mas também é principalmente
o póV'o do Ceará, que V. &a representou
com altivez, c'om galhardia, com altaneria,.
situando-se à altura dos melhores ex:emplos,
da melhOr tradição política do seu estado.
Em meu nome pessoal, em nome do meu Estado, a Paraíba, quero trazer manifestações
do meu apreço, nobre Senador Afonso San~
cho, e dizer o-quantO esta Casa vai se ressentir da sua ausência, mas dizer também que
nos conforta saber que ho_rilem pííblico, como sendo ou não detentOr de um mandato
parlamentar, vai continuar essa atuação profícua em fa\l:or d.QS seus semelhantes, em qualquer circunstância e qualquer que seja o dew
saiio que lhe for lançado. V. Exa volte breve a c!S.ta Casa Sabemos que não se diz adeus
neste Congresso; diz-se até logo, nobre Senador Afonso Sancho. Sei que V. Ex8 lo_go
mais estará de volta às sy.as lides parlamentares. _Parabéns pela sua atuação nesta Casa.

O SR. AFONSO SANCHO - Agradeço as palavras do estimado amigo, Senador
Marcondes Gadelha, e as incorporarei a este meu pronunciamento, como lembrança
da palavra de um nordestino. Muito obrigado.

O Sr. Odacir_ Soares - Permite-me V.
Exa um aparte?

O Sr. Marcondes Gadelha - Permiteme V. Exa um aparte, nobre Senador?

O SR. AFONSO SANCHO- Ouço com
prazer o nobre Senador Odacir Soares.

O SR. AFONSO SANCHO - Com muiprazer, nobre Senador.

O Sr. Odacir Soares - Eu não poderia
deixar de incorporar o m-eu aparte ao discurso de V. Exa, com a sua autorização, pelo simples fato de que V. Ex 8 se revelou aqui, no
Senado Federal, além d~_um atento Senador

to

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ;... A Mesa, com o maior pesar, interromM
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com os problemas do Nordeste, também co.mo um homem bem formado, um Senador
competente, diligente, correto do pónto de
.vista ético e moral. Eu disse a V. Ex" há dias,
que rarfssimas vezes tive o privilégiO de con-

viver com pessoas como V. ~. um empresário bem - sucedido, um homem de negócíos
bem - sucedido ·que cuida dos seus interesses pessoais com aquela atenção que V. Ex11
fez multiplicar aqUi no Senado FederaL V.
Ex- revelou-se um Senador dos mais competentes, dos mais dirigentes, um Senador sobretudo solidário, companheiro leal e eticamente perfeito. Felizmente, cheguei a tempo de poder incorporar ao seu discurso este modesto e simples aparte, mas que refiete aquilo que penso do homem e do Senador
Afonso Sancho. Lamento que V. Ex- deixe

estr Casa, deix:e o nosso_ cQnvfvio, mas teD;ho
certeza absoluta de que o serviço que vem
prestando ao Brasil nesse período em que
esteve no Senado V. :ec- çontinuará prestando no ex.ercício de atividades privadas e particulares, como sempre fez ao longo de sua
vida. Era este o aparte. Vai o meu lamentO,
_mas vai também o meu cumprímento pelo
Senador que V. J!xa é aqui no Senado Federal.
O SR. AFONSO SANCHO - oMuito
obrigado, Senador Odacir Soares. Realmente, tívemos uma convivência m\lito agradável
aqui, V. :&_a, hoje, como Vice-Uder do Governo, dentro desse seu c_onhecimento jurídico que muito nos ajuda.
O Sr. Raimundo Lira - V. Exa me permite um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO - Com prazer ouço V. Ex•
O Sr. Raimundo Lira --Senador Afonso Sancho, depois das palavras do paraibano, Senador Humberto Lucena1 e do igualmente paraibano, Senador Marcondes Gadelha, a Parafua já está bem representada nessa despedida do nobre companheiro. Mas
eu gostaria ainda de complementar as palavras dos meus colegas paraibanos, dizendo
que sempre houve uma integração e uma
amizade fraternal entre o Ceará e a Paraíba.
Tanto isso é: verdade que um dos cearenses
mais amados foi o paraibano José: Américo
de Almeida. Quand.o fui estudar em Fortaleza, eu tinha muito orgulho de ouvir falar na
memória, na passagem, na obra do Mínístro
José Américo de AJ,r:p.eiçla, no_ Ceará. Havia
uma integração, ali, daquelas cidades fronteiriças com o Ceará. Todas aquelas famílias
se deslocavam para estudar em Fortaleza, o
que criou uma grande integração entre os
dois estados, afora a integração econOmica
no comércio de algodão, de cereais etc. Essa amizade fraterna tem também se manifestado aqui nesta Casa, porque eXiste um espírito de amizade e companheirismo entre os
Senadores paraibanos e os cearenses. Vl8jeí,
com muita honra, aos Estados Unidos, a trabalho, com o saudoso Senador Virg1lio Távora, aquela força, aquela fortaleza, aquele trabalho, aquela dedicação, em todos os momen-

tos_ f37endo tod_as as anotações e deixa.udo
para a posteridade os fatos que naquelé mo:
menta serviriam para fazer a história do futuro. E_ntão, só tenho boas recordações e boãs lembranças do Ceará e dos meus apllgos
cearenses. Ao contrário do Senador Ney
Maranhão, seri grande amigo que está lhe
parabenizando pela sãída, eu lamento a saida do nosso Vice-Uder, do nosso amigo, do
nosso companheiro, que não precisa mais
exaltar as suas qualidades como parlamentar,
coniÕ-S"túJ.ãi!Oi- e COmo empresário, pOfque_
todos nós- já sabemos e o Ceará .muito mais.
O que desejo, Senador Afonso Sancho, reforçando as palavras dos meus companheiros
paraibanos, é: que V, & 8 volte ao seu_~t,a
do, continue a sua obra, o seu trabalho de
engrandecimento daquele povo, mas no moinento certo retorne a ,esta Casa, para que
possamos mais UQla vez manter esse convfvio_
agradável. positivo e que sem dtívida nenhuma muito tem contribuído para a nossa formação. Tra.nsmíto ao nobre companheiro
um abraço fraternal e u_ma_ despedida saudosa.

O SR. AFONSO SANCHO -Obriga~
do, Senador Raimundo lira. V. Ex8 disse
muito bem da ligaçlo que existe entre o paraibano e o cearense, e especialmente aquele
vulto do seu estado, José Américo de Almei~
da. As ligações eram tão grand~ a admiração do cearense por José Ainérico de Almei.da era de tal ordem, que contam que, certa
vez, faz-endo· lim comfcio na fronteira da Paratba com o cearn, ele falava tão baixo, que
todo mundo estranhava. Ele, então, disse:
"Eu não posoo falar alto aqui para os cearenses nã~ saberem que eu estou pedindo voto
- aos meus contet'l"âneos, porque lá no Ceará
eu já estaria eleito sem pedir o voto. Esta é
a demonstração· de amizade e respeito que
existe entre os dois estadÕ$ e as suas populações.
O Sr. Iram Savaiva -;__ Permite-me V. Ex•
um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO- Com muito prazer <iuÇO ã8;0rã o nobre SCnador Iram
Saraiva.
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_ta que vamos continUar, ao longo de nossas
existências, a nos encontrar. Espero que muitas vezes ainda aqui nesta ~ Desta esCola, neste lar, onde possamos, como bem fez
V. ExR __no se_u IIJ::mc4l!-9, O?!J._tin_uar~gnifican
do o seu estado_ e e:~ta P~tiia, continuar lutando pelO que há de mais importante para
o povo, a liberdade, a democracla1 de que
V. Ex8 tão bem se transformou num guardião, aqui. Portanto, neste meu 11até logo",
digo que V. Exn fez de mim um amigo um
homem que o respeita muito e que espera
encontrá-lo muitas v~es_ aqui ainda..:Muito
o~rigado.

O SR. AFONSO SANCHO- Muito obrigado, Senador. V. Ex-, com as suas palavtas,
me traz muitas recordações do trabalho que
tem feito nesta Casa. Como V. :sxa diz, não
vai haver um interregno em nossa convivência. Ela vai continuar e para minha alegria,
porque sou um admirador de v_ eca
O Sr. Jorge Bornhausen - Permite-me
V. Ex8 um aparte?

O Sr. Hugo Napolelo - Permite-me V.
Exa um aparte?
O-SR. AFONSO SANCHO~ Concedo
o apane prime~ramente a V. Ex8 , Se)13dor
Jorge Bornhausén, que já o ba~ pedido antes.
O Sr. Jorge Bornhaulcn - Devo dizer,
no momento em que o Senador Afonso Sancho pronuncia um discurso prestando contas
a esta Casa do seu valoroso_ desempenho,
,que, nesses quase oito anos que vivemos'
aqui no Senado, um dos mottlentos maiS tristes foi exatam6nte aquele da perda do Senador Virgílio Távora, ~ speriente, capaz, eloqUente, amigo, de quem todos nós
sentimos prOfundamente a ausência. Mas
não podemos deixar de negar que, para nossa ãlegria, para nossa satisfação, para o bom
convívio nesta Casa, tivemos como seu substituto o Senador Afonso Sancho. Quero, portanto, dar este aparte para prestar a minha
homenagem ao homem público que se destacou pelo trabalho, pela eficiência, pela presença em plenárit:;~, pelo estudo e pelo patrio~
tismo.

O Sr. Iram Saraiva - Senador Afonso
Sancho, quero dizer a V. Ex" que tiVe um
prazer muito grande em participar como seu
OSR.AFONSOSANCHO-Muitoobri-·
par nesta Casa. Considero o Senado uma es- gado, Senador Jorge Bornbausen. V Ex- recola- e espero, quando me despedir desta Ca- presenta nesta Casa 11m brilhante, competensa, levar os conhecimentos que estão me en- te e objetivo Senador. E eu não_sou somenriquecendo pela vivência no dia-a-dia. Parti- te admirador de V • .Ex-; sou admirador tamcularmente tenho um prazer muito grande bém de seu irmão, Roberto Bornhausen.
em ter sido seu colega. V_ Exa mostrou-se, No meu modo de entender, até hoje os gonesta convivência que tivemos, um homem vernos não souberam escolher homens com
afável, de tratamento fácil e, principalmente, aquela capacidade para colocàr no lugar cerpara ~ós que temoa míss6es. espinhosas na to, que seria a área econOmica Assim senMesa que conduz os trabalhos de$ta Casa, .do, Senador, receba mais- tirOa Vez o meu resonde sempre pode acontecer alguma irrita- peito e a minha consideração.
ção, alguma dificuldade de entendimento V.
& 8 sempre nos ajudou. Senador Afonso SanO Sr. Hugo Napolefo - Permite-me V.
cho, tive um prazer muito graii.de em conheEx8 , um aparte?
cê-lo, em termos e$83 convivencia irmã aqui
nesta Casa. Também nAo me despeço de V.
O SR. AFONSO SANCHO- Com muiEx8 Vou dizer "at6 já11• Tenho certeza aboolu- ta satisfação, Senador Hugo Napoleão.
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O Sr. Hugo Napolcfto - Nobre SenadQr

Afonso Sancho, hoje é: um dia de tristeza e
um dia de alegria. Um dia de tristeza, em razão da despedida, embora momentânea, de
V. &•, não da vida pública, não da vida político-partidária, nas desta Sessão Legislativa

e desta Legislatura. Um dia de alegria. porque V. Er' cOroa com êxito mais uma etapa
de sua honrada vida, num trabalho absoluta
e rigorosamente labor!oso, que tive a oportunidade de assistir e de presenciar na tribuna desta Casa, no microfone de apartes, nas
diversas e mais variadas intervenções de V.
Ex8 sobre os múltiplos aspectos da vida bra-

sileira, carregando consigo o seu Ceará, o
seu Nordeste como um trunfo, como um galardão que sempre honrou a vida de V. & 8
Como Presidente Nacional do Partido da

Frente Ubera~ não poderia eu deixar de tecer loas e dizer da minha admiração, da alegria pessoal que tive na amizade e no com-

partilhar do companheirismo e, sobretudo,
formular os votos os mais sinceros para que
V. Ex11 prossiga, porque ê um dos nossos
maiores. Muito obrigado.
O SR. AFONSO SANCHO - Obrigado a V. Ex11, meu Presidente. As palavras
de V. Exa são realmente as de um Lfder que

sempre mereceu o respeito não só do seu
Piauí mas do Brasil inteiro, porque V. Ex11,
como governador de um pequeno estado,
deu o exemplo de que se pode trabalhar com
dignidade, respeito e austeridade sem ferir
quem quer que seja. Por isto, eu também sou
um admirador de V. Ex• e respeito muito a
sua personalidade.
O Sr. Marco Macia! :&=" um aparte?

Permite~me

V.

O Sr. Luiz Viana Neto -Permite-me V.
FXI um aparte?

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)- Nobre Sell?dor nesta sessão, a Ordem
do Dia deveria ter i.riício ~s 15 horas e 30
minutos. São 16 horas e 15-m.inutos. Todos
nós lamentamos que seja obrigatória :esta intervenção, mas, caso não a façamos, encerraremos esta sessão sem ter oportunidade de
l e-xaminar nenhuma proposição. Todos partilhamos do pesar com a saída desta Casa desse eminente homem público que ê 0 nobre
Senador Afonso Sa:ilcho. Pedimos apenas
que os aparteantes sejam breves.
O Sr. Marco Maciel _ Sr. Presidente,
eu serei extremamente breve, se o nobre Se~
nador Afonso Sancho conceder-me um aparte.
O SR. .AFONSO SANCHO_ ouço com
muita satisfação 0 aparte do meu querido
amigo, Senador Marco maciel. Em seguida,
concederei o aparte ao nobre Senador Luiz
Vtana Neto.
O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador
Afonso Sancho, em meu nome pessoal, e interpretanto também o sentimento de toda a
bancada, já se expressou através de outros
ilustres companbeíros, inclusive o nobre Se-
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nador Hugo Napoleão, presídente do nosso compromissos sérios com a nossa região, cc;tm
partido, eu gostaria de dízer a V. Ex• da gran- o Nordeste, defendendo sempre essa sofri®
parte do Brasil, sempre que os seus assuntos
~ admiração respeito e estima que nós devo~
tam01 a V. &11.. E mais, nobre Senador Afon- vêm a debate nes_ta_ Casa. Portanto, quan~o
8
so Sancho. Eu já -conheCia V. &: há bastan- V. & 8 transitoriamente se afasta dela, desete tempo. Nas minhas idas ao Ceará, não dei- jo deixar o registro de minha admiração, adxava de visitá-lo. Conheci-o como empresário, miração - aliás., que não nasceu desse convícomo homem de imprensa, mas não o conhe- vio, mas que se iniciou pelos depoimentos facia, ainda, como politico. A presença de V. voráveis de admiração e simpatia que sempre
Ex• no Senado Federal permitiu-me obser- ouvi de meu pai, colega de V. Ex8 , o saudovar uma nova faceta de V. Exa, a de homem so Senador Luíz Viana.
pllblico. V. Ex8 , que eu conhecia como emO SR. AFONSO SANCHO - Obrigapresário, como homem de imprensa, ê também um homem público na plena acepção do, Senador Luiz Viana Neto. Realmente V.
11
do termo. Seu desempenho aqui no Senado, & falou de seu pai, nosso saudoso Luiz Viaonde sucede o ilustre, honrado e operoso na. Geralmente .eu me sentava a seu lado e
Senador Virgfiio Távora, demonstrou que V. me sentia como que guarnecido- com aquc;ta
Ex• estava ~ altura das melhores expressões sua experiência, com seu conhecimento, tande homem público do seu Estado, o estado to aqui no plenário como nas comissões. Eu
do Ceará, e estava à altura de suceder o Se- tinha. uma_ admiração e :um re.speito muito
nador Vll'gfiio Távora, não apenas pelo seu grandes por ele. V. &• tem sido a continuaconhecimento dos problemas nacionais, mas ção do Senador Luiz Viana nesta Casa. Muitambém, e sobretudo, pelo conhecimento es- to obrigado.
pecifico das questões nordestinas. O Senador
O Sr. Antônio Luiz Maya- Permite-me
VirgOio Távora era um homem que se impor- V. Fx8 um aparte?
tava muito com a questão nordestina, V. &a
O SR. AFONSO SANCHO - Com pradeu continuidade ao trabalho que ele aqui
desenvolvia, com espírito público, com serie- zer ouço o aparte de V. :Exdade, com conhecimento da problemática
O Sr. Antônio Luiz Maya - Nobre Senanordestina. Isso tudo só fez cõm que V. :&:a - dor Afonso Sancho, o testemunho de todos
crescesse no julgamento dos seus colegas e aqueles que me precederam, ccpressando adde seus amigos. Por isso, quero dízer que ê miração pelas qualidades pessoais, pelo trabacom muita Dtristeza que vemos, neste instan- lho realizado por V. &a aqui neSta Casa,
te, V. Exa da tribuna do Senado, apresentan- dão muito bem a dimensão do político que
do suas despedidas. V._&11 não se candidatou é V. Ex~~. dessa nobre·terra do Ceará. V. Ex11
e, conseqüentemente, não poderá continuar sai de fronte erguida- pOr haver cumprido o
con_osco, como seria do nosso desejo, creio, seu mandato no Senado Féderal, não só de
e da comunidade cearense~ Mas eu não gosta- uma maneira bastante eficiente, sobretudo
ria de encerrar minhas palavras sem dizer com a vista vOltada para o bem da comunidado nosso reconhecimento pela contribuição de brasileira. V. Exa poderá voltar, sem di'Jvique V. Exa trouxe ao pais, pela contribuição da alguma, ~s suas lides empresariais, certo
que trouxe ao Senado e, por que não dizer, de que deu uma contribuição positiva e pesao nosso partido o PFL
soal para a democracia nacional, para o processo de consolidação democrático neste PaO SR. .AFONSO SANCHO-Muitoobri- I& POr isso quero, em nome do meu Tocantins, que represento aqui nesta Casa·, parabegado, Senador Marco MaciCL
Não desejo-estend_çr-me no agradecimen- nizar V. Ex R pelo trabalho realizado e almejar
to, eirilace de o PresídeD.te, cOi:D. mtiita razão, sucesso no futuf<?, não só político mas tamnão querer atrasar os trabalhos. Mas as paÚl- bém empresarial. Muito obrigado, nobre Sevras de V. Bxa ficarão gravadas no meu cora- nador.
ção.
O S~ AFONSO SANCHO - Obriga8
O Sr. Luiz Viana Neto~ V. Ex me per- do, Senador AntOnio Luiz Maya. Guardarei
as suas palavras como uma demonstração
mite um aparte?
-O SR. AFONSO SANCHO - Com mui- desse companheirismo que temos tido aqui.
ta satisfação, Senador Luíz Viana Neto.
O_ Sr. Mansueto de Lavor - PermiteO Sr. Luíz Viana Neto- Senador Afon- me V. Exa um aparte?
so Sancho, faz pouco tempo que tenho assenO SR. AFONSO- SANCHO- Com muito nesta Casa, trazido pela madrasta fatalidata satisfação,- Senador Mansueto de Lavor.
de do falecimento do meu pai Mas, nesse
O Sr. Mansueto de Lavor- QUero assobreve convfvio que mantive com V. rxa, pude notar, na sua personalidade de homem ciar-me a essa seqüência de manifestações
__ _público, dois aspectos_ marcanu:s que desejo dos companheiros, em seguidos apartes., nes--assinalar e registrar, neste m.omehto. V. &a se discurso que é uma despedida que V. :&11
é um senador que tem compromisso com faz à. Casa, estando, para breve, o término
suas idéias. V. & 11 não transige, quando se do seu mandato de Senador da RepúbliCa.
trata de discutir, de debater convicções que V. &a aqui prestou um grande serviço ~ cau-traz arraigadas na sua inteligência. V. & 8 sa do entendimento, à causa do diálogo poliaqui se portou como um senador que tem tico, que são, por sinal, características do Se~

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

nado da República. Mas já que o tempo é
breve e não posso estender-me, obe4~cencJ_C?
à Mesa, quero dizer que nós dois, calejados
da vida, V. Exa com a sua ccperi~ncia de homem prático, homem vivido, correto, sincero e eu nessa trincheira. Estávamos qliase- sempre em trincheiras opostas, mas eram tantos os pontos com.uns, a sinceridade com que
defendíamos os nossos pontos de vista, o entusiasmo até, a retid!o dos princípios que
nos levavam àquelas posi~ que sempre
nos esquecíamos que est4,vamos em campos
opostos. Até parece que navegávamos no
mesmo barco e __na m_esma direção. Mas vi.
Cada ve:z. que estávamos em situações de OpO~
sição e Governo-_ y, Exa, um excelente quadro do Goyernp que é, _cOm toda a ·retidão,
com toda a objetividade e sem nenhum interesse escuso, a não ser as causas em que V.
&&. acreditava- que nessa Oposição a admiração cresc~ porque fazíamos tudo CC?!ll
um imenso respeito às posições de cada um
De modo que a imagem que V. Ex:~~ deixa
aqui é a de um grande brasileiro que defendeu, no seu entender, as meiflores causas para o Pafs, e .que por isso conta com a minha
e com a admiração de todos os demais Sena-·
dores desta Casa. V. Ex11 vá tranqüilo, pois
cumpriu o seu dever. Esperamos que Deus
lhe dê muitos outros anos, para em outros
setores e, quem sabe, voltando novamente
aqui, continue a servir ao País e ao nosso
Ceará. Muito obrigado.

O SR. AFONSO SANCHO - Agrade·

ço as palavras do meu conterrâneo Mansueto de Lavor. As nossas discordâncias enrique~.
ciam as nossas personalidades, porque sem~
pre eram dentro de um espírito p11blico de
independência e de interesse da sociedade

brasileira.
O Sr. Ronaldo Aragfio - Permite-me V.
Ex=" um aparte?
me

O• Sr. José lgnáclo Ferreira - Permitev_ Exa um aparte?

O SR. AFONSO SANCHO- Com mui·
ra satisfação, nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cárneiro)- A Mesa volta a pedir aos senhore~ apart~ntes sejam o mais breve possível nas suas
intervenções. São 16 horas e 3Q ,minutos praticamente. e não iniciamos a Ordem do Dia.
Todos lamentamos que a sessão não possa ser destinada exclusivamente a prestrar
homenagem ao nobre colega, Senador Afonso Sancho, e pede aos aparteantes colaborem
com a Mesa, para que possa terminar essa
fase da sessão.
O Sr. Ronaldo Araglo - Serei breve,
Sr. Presidente. Senador Afonso Sancho, associo-me aos companheiros que hoje vêem
em V. Exa um amigo, um homem que defende as suas posições com convicção. Epa é a
admiração que tenho por V. Exa part).cularmente, mais um amigo que fiz nestà Casa.
Desejo a V. Exa êxito em outras missões que
terá daqui para a frente, e esperamos que

volte o mais breve possfvel para o convívio
desta Casa.

O SR. AFONSO SANCHO - Obriga·
do, Senador. Suas palavras para mim são significativ3s, já que também é meu conterrâneo.
-O Sr. Jooe Ignáclo Ferreira - V. Ex'
me permite um aparte?
O SR. AFONSO SANCHO - Ouço o
Senador José Ignácio, cOin iririito prazer,
meu líder nesta Casa.
O-Sr. JQK. lgnácio Ferreira - Tenho a
inip-ressãó de que devo e;tar fechando essa
seqüência de incursões ao discurso de V.
Ex11 na des_pedida que faz do Senado e aós
Senã.dorei -da RepúbliCa. Lembro-me bein
quando V. Exa chegou a esta Casa, substituindo um Senador da estatura do Virgflio Távora. Lembro-me bem dos momentos iniciais
do nosso convívio e dos' desdobramentos des- se convívio. Naquela época, V. Exa tinha
uma posição que se diferenciava da minha,
e o nosso convfvío foí-se estreitando mesmo
assim no 'companheirismo; eu, observando,
e V. Exa, convivendo com toda a Cas.a. observando o .seu cavalheirismo, a sua lhaneza, a
sua sinceridade de propostas, a garra cem
que V. Exa defendia e defende os seus pontos de vista. Mas houve um fato novo, que
foi ccatanfente a aceitação, de minha parte,
da liderança do Governo Collor, logo no início, dois dias antes de o Governo· começar.
E essa liderança me propiciou a oportunidade de escolher V. Exa , com a concordância
do Presidente Collor, para a Vice-Líderança do Governo na Caia, e V. &a aí se revelou ainda mais completamente. O seu valor
pC:ssoal, a sua experi~cia de homem empresário, trazida para esta Casa, nos ofereceu
várias vezes lições muito importantCS:, e o
senriço que V. Ex8 prestou ao País, acrescido ao que já prestava antes, mas o serviço
que prestou após o início dO Governo Collor
foi relevantfssimo na revolução que se operou neste País, a partir de 16 de março de
1990. Querq~ nessa oportunidade em que se
despede deSta CãSã~ noore- senador, dizer
que V. Exa ê uma figura que deixa marcas
índeléveis nesta Casa, seguramente, deixa
marcas profundas também no subjetivismo
de cada um dos Senadores que aprenderam
a conviver com V. Exn que é um homem sincero, correto, determinado, experiente, competente em sua área de ação e um empresário valoroso, que trouxe a sua contribuição
muito expressiva, em diversos momentos, para-enriquecer os trabalhos desta Casa. Digo,
~mbém, a V. Ex_a, que há uma düerença
muito marcante- entre lealdade e amizade.
A lealdade é alguma coisa que a gente escolhe, é um vínculo de caráter, a amizade é ar-_
guma_COisáijile-Orota do coração, e não escolheníos. A lealdade, escolhemos, formando
aquele vfuculo de compromisso. De maneira que há muita gente a quem podemos ser
leal, sem ser amigo. No caso de V. &a, formamos, além do vínculo de lealdade que liga um caráter a outro, um vínculo de amiza-
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de, forte an:rizade, e, sobretudo, mais que
amizade, admiração profunda, pessoal, que
nutro por V. :e:xa espero que a saída de V.
Exa esta Casa seja breve, que V. Exn retorne a ela, porque, sem dúvida alguma, a sua
presença foi expressiva e marcante no Sena- do Federal.

O SR. AFONSO SANCHO -Muito obrigado, Senador José Ignácio Ferreira.
Aproveito a oportunidade também para
agradecer a deferência que V. EXa. teve ao
me escolher como seu vice-lfder.
O Sr. Joio Catmon - V. Exa.. permite,
nobre Senador?
to

O SR. AFONSO SANCHO -Com mui·
prazer, ouço- V. Exa.
O Sr. João Catmon - A despedida ele

V. Bxa, nobre Senador Afonso Sancho, se

reveste de singular significação. Na sua admirável passagem pelo Senado Federal, V. Exã.
se credenciou à admiração de todos os seus
colegas, graças à sua dinâmica e esclare_cida
atuação, tanto no plenário como no .âmbito
das comissões técnicas. No exercfcio das funções de vice-lfder e de lfder do seu partido,
V. Exa. conquistou invejável relevo, granjeando a simpatia e admiração de todos o.s colegas. Eu tive o privilégio e o prazer de conhecer V. Exa. na década de 40, na cidade de
Fortaleza que o poeta Paula Ney chama de
"A loura despojada do Sol". Desde então acompanhei a brilhante trajetória, sempre marcada por significativos êxitos. Como· sUplente
do inesquecível Senador Virgílio Távora, V.
Exa. o sucedeu como representante do Ceará nesta Casa e, em iempo recorde, conquistou, neste novo cenário, uma posição de síngular relevo. Por isso mesmo, seu afastamento, que não há de ser longo, do convívio desta CaSa, deixa-nos tristes, mas com a conVicção de que, dentrO de quatro anos, v.- Ex8•
estará novamente honrando o Senado Federal

O SR. AFONSO SANCHO - Agrade·

ço, sensibilizado, pelas palavras, que são ditadas mais pelo seu coração generoso do que
realmente-merece este parlamentar.
O Sr. Ronan Tito -Permite V. Exa. um
aparte?

O SR. AFONSO SANCHO - Ouço V.
Exa.
.
O SR. RONAN TITO -Nobre Senador
Afonso Sancho, gostaria de externar a V.
Exa. o quantó rios foi importante a convivên~
cia com V. Exa. nesta Casa, principati:nc!nte,
com esta liderança. A presença de V. Exa.
ficou marcada por um trabalho de equilíbrio,
de seriedade que multo nos honrou. E eu tenho a honra, tam~ de me colocar no rol
dos seus muitos amigos.
O SR. AFONSO SANCHO - Agrade·

ço a V. Exa. as generosas palavras, nobre
Senador Ronan Tito.
Ao concluir minhas palavras, agiadCÇO,
com o coração à flor dos lábios, o tratamen-
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to que recebi de meUs colegas, dos funcioná-

rios técnicos e burocráticos desta Casa e dos
homens da comunicação, que me cumularam
de gentilezas.
,
Retorno agora hs minhas atividades em-

presariais, de par com a militância classista
e as lides na imprensa, sempre empenhado
em dar um pequeno contributo à solução
dos problemas nacionais e regionais.
A todos, o meu adeus e muito obrigado
pela acolhida carinhosa que me proporcionaram neste egrégio colegiado.
(M:uito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
DUÍ'ante o discurso do Sr. Afon-

so Sancho o Sr. Pompeu de Sousa,
SO Secrethio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nel-

son CarneirO;. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -A Mesa se solidariza com a homena_gem
prestada ao nobre Senador Afonso Sancho
e subscreve todas as afirmações Ceitas pelos
ilustres colegas que o apartearam

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Ruy Bacelar.

O SR. RUY BAcELAR (PMDB- BA
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seil.adores;
Em folheto que fiz publicar em setembro
de 1988, ao apagar, portanto, das luzes da
Constituinte de 1987, narreí o caminho percorrido pelo instituto do 11mandado de injun-..
ção" desde a sua germinação até a fdhna acabada que tomou na Coristituição.
Em 26 de março de 1987, apresentei a sugestão de norma ao Projeto de Constituição
n° 136-8, que foi o embrião do "mandado
de injunção". Em 3 de abril_ de 1987 apresentei a Sugestão n° 367-1, ~ue rezava:
"'nclua-se onde couber.
· Art. Os direitos conferidos por esta Constituição e que dependem da
lei ou de providências do estado serão
assegurados por "mandado de injunção", no caso de omissão do poder póblico.
Parágrafo único. O umandado de
injunçáou terá o mesmo rito processual estabelecido para o "mandado
de sesurança".
Na ocasião, por se tratar de expressão
nova e ainda não consagrada, usava a expressão entre aspas. Hoje, quando ela vai adquirindo sua maioridade podemos dispensar as
aspas e os grifos. Lembro, se me permitir
uma autocitação livre, o que dizia a respeito do nome desse instituto.
"Mandado" é palavra de origem latina e
serve para designar o ato escrito emanado
de autoridade póblica, judicial ou administra:
tiva, em yirtude do qual deve ser _cumprida
a diligência ou a medida que ali se o~ena
ou determina. Temos assim o mandado de
_prisão, ô :m3:ndado de apreensão, o manda-

Dezembro de 199ó

do de imissão e o mandado de segurança. '1n- do assunto, como relator, brilhante que fot
junção" é, também, vocábulo de origem lati- da Comissão da S-oberania e dos Direitos e
na e, da meSma forma, significa obrigação im- Garantias do Homem e da Mulher, na Assemposta, ordem formal cujo cumprimento não bléia Nacional Constituinte. O Senador Jopode' deixar de ser atendido. "Mandado de sé Paulo Bisai deu parecer favorável k aproinjunçãq" seria, pois, expressão pl~nástica vação do projeto, com a emenda que eu mesApesar da evídência, preferiu-se manter a mQ apresentei para tomar cabível apelação
expressão, tendo sido afastadas outras deno- em qualquer caso e não só de decisão denenrinações.
gat6ria, e cóm três emendas por ele apresenSr.. Presidente e Srs. Senadores, não refa- tadas: duas de caráter técnico quan:to ao prorei a história dos trâmites e do progresso cesso e uma de técnica legislativa.
Sr~ Presidente, creio que é ditrcil exageda idéia no âmbito da Assembléia Nacional
rar a im"portâncfa e o' alcance do projeto,
Constituinte. Ela está contada no folheto a
que já referi no qual não deixo de fazer que entre outros fatos decorrem da própria
justiça a todos os outros _constituintes auto- importância e alcance d_o mandado de injunres de sugestões de normas, e autores de ção, o_ qual, mesmo antes de ter começado
emendas, sobre mandado de injunção, citan- a ser usado, já tem escritas sobre si obras
do_.,os nominalmente. O produto final, a for- de eBtridiOSOs. Corigratulo-uie pois com O Sema__ a,_c_aQ_ada é a que hoje está estabeleCida _ nado Feder~!- pcla sabedoria manifestada
no item LXXI do arL 5° da Constituição Fe- ao aprovar esta regulamentação e faço um
apelo, que pretendo veemente, aos Srs. Memderal:
bros da Câmara dos Deputados para que
"LXXI - conceder-se-á mandado dêem andamento o mais rápido possfvel ao
de injunção sempre que a falta de nor- projeto aprovando-o de imedíato.
1
--Iilã regulamentadora torne inviável o
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
eocercíc:io dos direitos e liberdades cons- (M:uito bem!)
titucionais e das prerrogativas inerentes ~ nacionalidade, ~ soberania e à
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneicidadania;"
ro) - ConCe<i.9 a palavra ao nobre Senador.
A outra referência ao__mandado de injun- Francisco Rollemberg.
ção na Constituição Federal é a seguinte:

e

"Ari. 102.

Compete- ao SupremoTribunal Federal, precipuamente, a
gua$ da Constituição, cabendo-lhe:

II- julgãr, em- recurso ordinário:
a) O habeas cOrpus, o mandado
de segurança, o habcas-data e o mandado de injunção decididos em t1nica
instância pelo's Tribunais Superio~
se denegatória a decisão;"
'!'rata, como se vê, essa norma ae um aspecto do processo. Tivesse sido aceita minha
sugestão inicial, o dispositivo seria auto-aplicáve~ pois ela previa para o novo instituto
a aplicação das normas e procedimentos do
mandado de segurança. No entanto a Assembléia Nacional Constituinte entendeu de dar
ao mandato de injUnção statua especial, ex:igindo sua regulamentação e facultando ao
Congresso éstabelecer até um rito mais rápido para o pronto reconhecimento do direi:
to invocado.
Pois foi usando dessa possibilidade que,
já a 6 de outubro de 1988, portanto um dia
após a promulgação da Constituição, apresentei projeto de lei regulamentando a matéria:
trata-se do PLS _n° 76, de 1988, que 11dispõe
sobre o mandado de injunção"
O projeto, tendo seguido tramitação normal, acaba de ser aprovado nesta Casa, por
decisão terminativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Nessa Comissão
recebeu .parecer de S. Exa, o Senador Josf:
Paulo Biso!: estudo cori:lpleto, rigoroso, técnico, não tiVesse .sido o ilustre Senador não
m~os ilustre Desembargador na_ sua terra
natal e não fosse ele pro.fundo conhecedor

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG

( -SE. Pronuncia o -Seglll:Dte i:llSCurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores; acabamos de
apresentar :à Casa O prõjeto de lei que- faz
alterações no estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil na parte referen~e :à pena de
eliminação de associadOs de seus quadros,
constante do artigo 111, da Lei n° 4.215, de
17 de abril de 1963. A proposta prescrev_e a.
aplicação da pena de eliminação já na primeira incidência do advogado que, no ex:ercício da profissão, praticar ato que_ a lei defina como crime e contravenção. A norma é
pertinente em face do envolvimento de advogados em ações delituoSas, que ultimamente
vêm ocorrendo, e, sob a alegação de estar
dando assistência jurfdica a margianais, na·
verdade, estão acumpliciando-se com estes·
em seus crimes.
Ora, cabe ao advogado, como um agente da lei e da justiça, "defender a ordem jurídica e a Constituição da Repóblica, pugnar
pela boa aplicação das leis e rápida administração da Justiça e contribuir para o aperfeiçoamento ·ctas instituições jurídicas", como
dispõe o próprio Estatuto da OAB- Não se
pode, pois, admitir que-ele próprio se associe ao crime e à contravens~o e se torne também um marginal.
Em vista desta situação, impõe-se a necessidade de agravar mais as penas disciplinares·
do Estatuto da Entidade para os seus associadoS infratores, que vão da ~mples advertencia até .a eliminação do advogado dos quadros da OAB, tornando mais rígida a pena
de eliminação, pa:ra que -tais delitos grav~
não se disseminem no seio da· classe.
As infrações a que se refere o projeto estão cohtidas no art. 103 daqu~ Estatuto
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oomo prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei
ou destinado a fraudá-la, e praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei
oonceitue como delito. A lei preceitua penas

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavra ao nober Senador
Marco Maciel

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso._) - Sr. Preside multa e de suspensão para os casos de
dente, Srs. Senadores, ser moderno é olhar
primeira incidência e de eliminação do proo futuro sob a ótica que incorpora as lições
fissional apenas em casos de reincidência,
do passado. Afinal de contas, a história é
nada fixando em relação à primeira incidênmestra da vida. Ser moderno é, por exemplo,
cia em caso de infração mais grave.
sepultar o maniqllefsmb, hoje superado, que
, A quem incumbe o dever legal de defendividiu o mundo entre esquerda e direita.
der a ordem jurídica. não se deve beneficiar
Modernidade, enflm, é Sei:" democracia, mas
quando, no exercício de atividade, ptatique
não descambar para a demagogia, é seivir
ato criminoso.
Sr. Presidente, a opOrtunidade da apresen-- aO povo sem descer ao _populismo. Ser motação do projeto de lei de nossa iniciativa demo é buscar menos na retórica e mais na
prática a compatibilidade entre os ideais de
pode ser avaliada pela sua acolhida por emiliberdade c;; justiça sociaL
_
nentes Parlamentares e figuras representatiDai por que o liberalismo que defendo
vas dos meios forenses, como o Senador
Maur{cio Corres, ex-Presidente da Ordem - por conciliar liberdade com justiça social
dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito - é uma proposta moderna.
A modernidade não é, contudo, tarefa
Federal, o Dr. .Francisco Lacerda Neto, atual
Presidente da OAB~DF e o Dr. Assur Gui- de indivíduos isolados. Antes, é empreendimentos de todos.
marães, ex-Presidente da mesma entidade.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, essas
Manifestando-se favoravelmente sobre o
idéias ocorrem-me no momento em que exaprojeto, o Senador Maurício Corrêa-afirmou
mino a programação do Ciclo de Estudos
que "a minha longa experiên,cia como _Presi~
"Modernidade e Educação Básica" que se redente de Ordem levou-me à convicção da ne~ alizou1 em Brasília, sob os auspfcios da Secrecessidade de imposição de penas ritais graves
taria Nacional de Educação B~ca, do Minisaos advogados inescrupulosos, que, por seus
tério da Educação.
gestos, comprometem a honra dos honestOS11•
Não poderia ter sido mais feliz a idéia
E ternüna dizendo aquele parlamentar:
desse encontro, que reuniu, em dois painéis,
uA recomendação que lhe dou é que apresennos dias 5 _e 6 do con;:ente mês, expressivos
te. Estarei com você na luta pela moraliza~
nomes- entre eles José Luitgard Moura de
~o de uma profissão".
Figueiredo, Célia Cunha, Prof. Hélio Jagua~
O 'Presidente da Ordem dos Advogados ribe, Rogério de Cerqueira Leite1 Guiomar
do Brasil, Seção do Distrito Federa~ Dr. Fran- Namo de Mello, Ana Maria Fadul, Stella
cisco Lacerda Neto, também teceu considerados Cherubins, Carlos Chagas, Eurides Brições positivas sobre o nosso projeto, nos se- to, João Carlos Di Geirio, Prof. Cristóvam
guintes termos: 'Estudei atentamente o ante- Bu~que - para o propósito de debaterem
projeto de lei que VosSa Excelência subme- tema tão empolgante e momentoso como o
teu à minha apreciação, que pretende modi- que constituiu o título da Ciclo de Estudos.
ficar a Lei n° 4.215/63, para imputar como
Trata-se de projeto que comporta a mais
falta grave, passivei de pena de eliminação, evidente utilidade, cujos objetivos, com certeaos advogados que praticarem crime ou con- za, resultarão em plena eficácia e vigorosa
travenção penal no exercício -da ativid.ade fecundidade.
profissional".
-Pelo que se depende de suas propostas,
o Ciclo de Estudos foi um fórum onde pontiO ilustre causídico, mais à frente, em seu
ficaram competentes especialistas e onde se
pronunciamento sobre a pi-oposta, âiZ que
"creio que a medida é salutar, especialmen- teceram debates sobre o ingresso do Pais
ha--era da modernidade.
te no momento atual' em que temos ciência
A iniciativa é oportuna, porque a entrada prática de delitos par maus profissionais,
que se utilizam de sua condição de advoga- da do Brasil nos tempos da modernidade requer qüe- se realizem reflexões críticas sobre
dos para fins escusos".
o tema, bem como se promovam amplos e
Também apoiou a nossa proposição, o
profundos debates sobre a questão, com a
cc-Presidente da OAB-DF, Dr. &sut Guima- participação de todos os segmentos social$
rães, que concordou com a iniciativa de se
que constituem a Nação. Mais que isso, o
punir com mais rigor os profissionais desoprojeto da modernidade requer o engajamennestos, que se envolvem com o crime, deslustQ de cada brasileiro no empreendimento.
trando e desmoralizando a classe.
Como afirmam os promotores da atividaEssas eram algumas considerações sobre de, "sendo a educação um segmento social
a repercussão que nosso projeto de lei des- que permeia todos os demais, enquanto espenou nos meis jurídicos e no Congresso, o sência em qualquer processo de mudança,
deve responder 'às necessidades inerentes à
que nos estimula a lutar pela sua aprovação
modemídadeu.
nesta Casa e na Câmara dos Deputados.
E mais: "A educação, no novo contexto,
Era o que tfuhamos a dizer, Sr. Presiden- deve proporcionar ao indivíduo o domínio
de conhecimento necessário à gestão do prote. (M:uito bem!)
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duto do conhecimento cientifico e tecnológico, bem como a geração de novos conheci-

mentos,. possibilitando que este indivíduo
busque a sua totalidade no ex:ercfcio da cidadania plena, vista na dimensão civil, política
e sócio-econômica".
Pode-se conceber que a prograrilação -do
Encontro tenha mantido perfeita sintonia
com as propostas liberalizantes para o Brasil, pois, como esclareceram seus promotores,
a modernidade tem por pressupostos variáveis como a competitividade, a eficiência e
a criatividade~ nas quais o conteúdo e a qualidade são fundamentais para a formação
do indivíduo, sem dúvida, o sujeito do desenvolvimento.
Ora, se assim é, resulta evidente que a ta~
refa magna que cabe, agora, aos educadores
realizar é a conjugação de esforços, juntamente com os profissionais integrantes dos
demais segmentos sociais, para a realização
de estudas referentes ll modernidade e ll educação para a modernidade.
Parabenizo- o Ministro Carlos Chiarelli,
da Educação, pelo evento, por entender que
ele deverá inSpirar iniciativas semelhantes
em -todos os demais órgãos públicos e nas
empresas privadas, pois é necessário entender que o processo de modernização do Brasil não se dará sem que dele participem todos os brasileiros.
-_
É, sobretudo, através da educaÇão que
1remos prosperar rumo à modernidade Eis
por que, então, o Ciclo de Estudos 'Modernidade e Educação Bâsica" penetrou o âmago da questão da modernidade no Brasil.
Para que a Nação brasileira alcance a
modernidade terá que solucionar seus problemas de educação, pois, conforme palavra de
Eliane Bardanachvili, que encimam um artigo publiCado no Jornal do Brasil, de 22 de
outubro último, -"educação é essencial pira
o ingresso na madernidade11•
_Estribando-se em comparações entre indi.ces_de países do Primeiro e do Terceiro Mundo, a articulista demonstra que, na corrida
rumo à modernidade, o Brasil ocupa as tí.Itimas posições no rol das nações.
A realidade educaciona-l brasileira diante da norte-americana, por exemplo, ê dolorosamente inferiqr. Segp:ndo Eliane Bardanachvili, "enquanto os Estados UnJd.os, que
·têm hoje 60% de sua população com nfvel
universitário e 100% com o 2° Grau c_ompleto, vão precisar dobrar o número de mestres
e doutores e tr~er para a universidade 90%
da população, no ano 2000, para fazerem frente aos novos tempos, no Brasil 1 apenas 40%
de cada geração que entra na escola concluem
o 1• Grauu.
Preocupados com o perfil da mão-de-obra do século 21, os Estados Unidos já possuem pesquisas que moStram a necessidade
de- incrementar ainda mais a educação de
sua população. Segundo revela a articulista,
referindo-se à pesquisa Work Force 2000,
realizada pelo Instituto Hudson, 11estabele<::endo seis n1veis de competência em lingillStica
e matemática paia a população, o trabalho
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mostrou que cairá a demanda por pessoas
com nfveis um e dois - que reconhecem o

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou convencido de que a questão fundamental da
educação brasileira não se cx:aure na reforma e melhoria do ensíno. Visando à, modernidade, é necessário empreender mudanças
profundM no processo educacional, o que
s6 se conseguirá a partir do esforço de toda
a sociedade e do comprometimento de todo
o Governo.
VIabilizar esse esforço depende do quanto Se possa fazer para mudar comportamentos e valores.
Sr. Presidente e Srs. senadores, o Qclo
de Estudos ''Modernidade e Educação Básica" colocou em evidência o mais angustiante problema brasileiro. Diria que escalonou
a Prioridade das prioridades nacionais. Pois,
se sem educação não há modernidade na Nação, sem educação básica não há, nela, sequer dignidade.
;por_ isso, _·preconizo pri~azia_ p~ra a educação. E faço de acordo com o idealiberaJ.

significado de 2.500 a 6.000 palavras. escrevem e falam frases simples ou lêem estórias
de aventuras e livros de piadas, somam, subtraem, multiplicam e dividem em todas as bases de medida -, equivalentes ao 1° Grau;
vai manter--se em alta a necessidade do nfvel
três - que, equivalendo ao 2 ~ grau, pressupõe leitura· de romances e enciclopédias, redação com formato adequado e pontuação
correta de relatórios e textos livres, capacidade de discursar para uma platéia e compreensão de geometria básica e álgebra-, aumentará o nível quatro, de formação universitária, oe dobrarão os níveis cinco e seis, patamar de mestres e doutores".
A partir desses dados, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, insisto que não será possfvel ao
Brasil trilhar os caminhos para a modernidade sem um arrojado projeto de educação.
Destarte, é urgente que todo o esforço nacio, nal se volte; a partir de agora, para a educação, como ocorre com vários pafses asiáticos,
Urge-que se realize uma grande mobilizaque estão abandonando o Terceiro Mundo.
Nesses países, o ntímero de pessoas com 1f> ção nacional em prol da educação brasileira.
Grau completo corresponde a 90% de suas Pois, é vergonhoso que o Brasil, às portas
'do século XXI, contando com .o maior e
populações.
mais sofisticado parque industrial da AmériEm -síntese, temos que levar ao mais alto ca Latina, se encontre, entre todas as nações
patamar das prioridades nacionais as áreas do planeta, em uma das piores situaçeos no
de educação, cultura e ciência e tecnologia que concerne b. educação dos contingentes
Louvo-me no Professor Eduardo Portella, menos fav9recidos da sua população.
ex-1\.finistro da Educação, função que também
Impôe.oSe, então, que modifiquemos raditive a honra de desempenhar, para imlistir calmente essa situação, para que se leve à
em que "não há projeto de modernidade que prática o ideal liberal da igualdade de oportuse mantenha de pé se não houver uma preo- nidades educacionais, como condição para a
cupação substancial com essas três áreas". construçãO de uma sociedade mais justa.
Demonstrando sua costumeira capacidade
Preocupado em ver encarnadas propostas
analítica, desta vez em preleção constante verdadeiramente comprometidas com a solude entrevista concedida ao Correio Braz:ilien- ção da questão educacional brasileira, colose, o Ministro Portella, que é hoje o segun- co o desafio para que se busquem novos cado homem na hierarquia da UNESCO - Or- minhos para um novo sistema educacional
ganização das Nações Unidas para a Educa- no Brasil.
ção, Oência e CUltura, onde ocupa o cargo
EÕfim,-- modernidade é pleno exercício
de Diretor-Geral Adjunto, defende a tese da cidadania, que compreende a prática da
'de que o Governo arrecada em função de ·justiça sociaL E isso passa pela primazia à
uma obrigação sacia~ sendo, portanto, neces- eduCação, pois a cidadania começa no acessário que realize investimentos sociais, dos so de todos à escola, a partir do ensino funquais as áreas prioritárias são, precisamente, damental.
as de educação, cultura, ciência e tecnologia.
Sr. Presidente, o problema da educação
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, básica já atingiu o limiar de uma verdadeira
é equivocado pensar que a modernização se- catástrofe nacional. Mais de sete milhões de
rá resultado de meros processos legais ou crianças estão fora dos bancds escolares, o
econO:micos ou de simples deliberação gover- que teptesenta cerca de um terço do total
namental ou até mesmo de toda a Nação. em idade escolar (1987). Dos que estão maNa verdade, a modernidade é resultado de triculados nas escolas de primeiro grau, 50%
longos anos de bem-sucedido e maciço pro.;. as abandonam_entre a primeira e a segunda
cesso de educação de todos os cidadãos.
série.
A meu ver, a conquista da modernidade
Ora, tudo isso co:i:J.tribui para o alarmanestá medularmente associada b. conquista da te aumento do número de adultos analfabetos.
liberdade e da democracia. Educar significa
Como entender, então, a amplos segmenreduzir as diferenças que separam os mem- tos da sociedade brasileira um ensino básibros de uma sociedade. Aliás, uma socieda..: co de padrão satisfatório? Como superar o
de democrácia é aquela qrie dá a todos os notável conflito de ex.tração maniquefsta que
seus instrumento essencial e eficiente para contrapõe quantidade e qualidade?
superar as diferenças: a educação.
É certo que alguns pretendem garantir
Sop o ponto de vista do liberalismo con- a melhoria do ensino mediante constrições
temporâneo, resolver problema econOmico na oferta; outros, ao contrário, exigem o prié pré-requisito de justiça.
mado da quantidade a qualquer custo. São
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ambos, todavia, radicalismos improdutivos
que vacilam entre o litismo e a demagogia
Para suplantá-los é necessário roecorrer-se
à criatividade tecnológica, sem perder de vis~
ta o conJpiomisSO social inerente à pOlftica
educacionaL
Fiel aos princlpios liberais, pr~onizo a
democratização da educação. Para tanto, havemos de recorrer a todos os processos educacionais quecomple~entam a educação formal, como a universidade aberta, o autodidatismo e o redimensionamento da área deveiculação e tráfego da programação educativa,
com vistas à expansão e valorização da rede
de horários de influência da TV educativa
em âmbito nacionaL
Nesse momento em que a Nação aguarda o consenso que permitirá a concretização
do pacto sacia~ indispensável instrumento
do pi-acesso de modernização cfo País, devemos os brasileiros voltar os olhos para nossas crianças e nossos jovens e nos penitenciar dos erros que cometemos, os quais lhes
estão roubando a possibilidade do futuro,
pois que não foinos capazes de evitar a dolorosa realidade de abandono em que vivem
milhões de crianças, não conseguimos ensejar a todas as crianças e adolescentes o acesso à escola e tampouco pudemos garantir trabalho indispensável a jovens que atual.m.ente demandam o mercado de trabalho.
Sr. Presidente, Srs. .Senadores, se o nosso projeto é o da construção de uma sociedade politicamente livre e partícipativa, que caberá às crianças e·aos jovens presetVar, é indispensável que lhes propiciemos, desde já,
os meios para que a façam socialmente justa e economicamente equilibrada, como, aliás,
pretende o moderno liberalismo. Esse dev~
ser o projeto da nova sociedade, tal como a
queremos,_como a imaginamos e como a idealizaram os que, antes- de nós, plantaram a
semente da liberdade que frutificou na inspiraçãO -do _devotamento por princfpíos de liberdade com justiça, de justiça com igualdade e de igualdade com fraternidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente.
(Muito be_m!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo a palavta ao nobre Senador
Edison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sra. Senadores, minha presença hoje,
nesta honrosa tribuna, ainda não é a de despedida do ·meu mandato de- Senador, como
pensaram alguns dos meus ilustres Pares. Eleito Govenaôor do meu estado, assumirei mi:.
nhas novas e graves funções somente a 15
de março do prádmo ano. Até lá, continuarei desempenhando fielmente meu mandato
parlamentar e, antes de assumir o Governo
do Maranhão, terei a grande honra de me
despedir, mais formalmente, desta excelsa
Caaa do Legislativo.
O que me traz b. tribuna do Senado hoje,
Sr. Presidente, é a preocupação sobre os problemas fundiários do MaranhãO, sobre os
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quais se detetá, com a maior atenção, minha
futura administração.
Depois do Estado do Pará, é: o Maranhão

que centra, em seu território, a maior

inci~

dencia de conflitos de terras. Tais· conflitos,
como sabemos, criam complo::os problemas,

entre os quais se avultam, de modo quase
despercebido, as agressões aos direitos humanos. Na confusão dos conflitos, e em meio
ao calor das emoções. muitas injustiças s§o
perpetradas, notadamente Contra trabalhadores desarmado:~. não raro simples espectadores das co'htendas.

Acredito, Sr. Presidente, que ao menos
sob csae aspecto - da defesa dos direitos humanos do trabalhador - possa ser encontrada imediata soluçfio.
Nesse sentido, já propus ao preclaro atual
Governador do maranhão, Dr. João Alberto, que o governo do estado credencie um
representante dos trabalhadores rurais junto às delegacias de poUcia, com poderes para examinar, nas prisões, a legitimidade do
encarceramento de trabalhadores por moti~
vos de conflitos de terra. Esse credenciado,
escolhido por indicação dos seus organismos
de classe, verificaria nas delegacias e cadeias
póblicas a eventualidade de algum trabalhador rural preso indevidamente.
Esse credenciamento, segundo minha su~
gestão, deve se transformar numa delegação
permanente. O trabalhador credenciado poderá ter acesso lts celas e falar com os detidos, obtendo, sob tal aspecto, os mesmos po~
deres que a legislação já assegura aos advo-

gados.

Em conseqüência dos conflitos de terra,
sabemos que trabalhadores rurais muitas vezes são detidos ou presos irregutannente.
Em alguns caSOSy surgem suspeitas at6 mesmo de torturas infligidas aos mais fracos o que suscita, nos hoiJlCllS póblicos, uma permanente preocupação.
Com o crc:denciamento de trabalhadores
ruraiS junto hs delegacias de polícia c prisões, estou certo de que esse tipo de injustiça. e de ofensa aos direitos humanos desaparecerá. O trabalhador assim credenciado estará prestando relevante ~rviço de interesse
p6blico, ajudando os governantes just<:-' ecooperando, inclusive, com os propósitos da
Onlem dos Advogados do BrasiL
&ta, Sr. Presidente, 8 proposta que levei
ao Govel'Q.ador Joio Alberto, por ele aceita
com entusiasmo, e que, na minha próxima
administração, será consolidada ~ se possf·
vc~

..tendida.
&ta providencia precederá, assim, 8 reforma agrária que no Ambito de nossas fun~
ções de governadorr haverá de .ser feita.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Mliroio Lacerda.

O SR. MÁRCIO lA.CERDA (PMDB
- MT. Pronuncia o seguinte dis<:uno.) - Sr.
Pre:aident~ Srs. Senadort:St o atual Governo,

com sua PoHtica EconOmica para a Agricultura, está lançando no c:ampo sementes do
mais ecacerbado capitalismo.
Editada em 15 de agosto de 1990, a Portaria Interministerial n° 477, apresenta as diretrizes do processo que está sendo designado,
pelos tecnocratas governamentais, de moder·
nizaçlio da agricultura brasileira.
Segundo o discurso oficial, essas diretrizes orientam nossa agricultura para a busca
de novo padrão de desenvolvimento, caracte~
rizado pela modernização do setor e pela inserç§o do Brasil no mercado internacional.
Ademais, essas diretrizes pretendem rede.nnir o papel desempenhado pelo Estado, a flm
de que ele deixe de ser executor para transfOtmar-.se em gestor de poHticas públicas.
Fundamentalmente, os instrumentos da
política econOmia são os preços mínimos
de garantia, os valores básicos de custeio e
os recurSos de crédito rural a juros mais baixoS. Diga-se de passagem, contudo, que, no
setor- agrícOla, esse plano de intenções, não
vem obtendo-aprovação unânime, sobretudDo
porque privilegia os chamados bolsões de riqueza ou áreas dinAmic:as em detrimento dos
bolsões de miséria.
De fato, a política eoonOmica para a agricultura propõe a alteração do padrão tradicional de ecpansão do setor, alcançada, nos
tíltimos anos. através da abertura de novas
fronteiras. rumo ao norte e centro-oeste do
Pafs. Com os mecanismos propostos, espec~al
mente a regionalizaç§o dos preços mínimos,
há evidente conc:essão de primazia aos centros de produção que se situam nas prox:imidades das áreas de consumo, tendo em vista
a busca da verticalização da agricultura e
de sua integração com a indústria.
Embora a nova Política de preços mínimos de garantia compete mais, agora, os produtos que compõem a cesta básica, pois lhes
oferece sustentação de preços, cujos aumentos reais alcançaram até cinqilenta e nove
por cento, a regionalização definida t:elo
Governo irá caUsar a _desativação de mu1tos
investimentos privados nas regiões Norte e
Centro-Oeste. Em virtude da nova política,
continuará, naquelas regiões, a tendência já
verificada na safra passada, de redução de

áreas plantadas.
Há muitos argumentos de cunho econômioo que embasam a. decisão governamental
de promover a diferenciação nO$ preços mínimos., sobretudo aqueles que diZem respeito aos custos dos transportes de centros produtores longíquos para os centros consumidores ou para os pontos de exportação. Sem
dúvida, são de nature:r.a capitalista os argumentos que justificam o desconto, em nome
ao realismo econOmico, dos custos de frete
no valor do preço núnimo de garantia. No
entanto, a questão tem que ser vista também
do ponto de vista socia~ sem que se despreze, ainda, sua dimensão estratégica.
~a ótiu social. relegar a segundo plano
as fronteiras agrlcolas significa punir com o
empobrecimento cxatamente aqueles brasileiros que, nas tlltimas décadas, mais se dedi~
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caram ao desenvolvimento do Pals, de acordo com as próprias políticas atê há pouco traçadas pelo Governo. Temem os analistas do
setor, contudo, que a nãVa política agrícola
irá, não só provocar, de imediato, a falência
de estruturas produtivas ineficientes ou afastadas dos mercados consumidores. mas tam~
bém irá aumentar o_ desemprego no campo,
irá concentrar, ainda mais, a propriedade
da terra e irá interu,:ificar rn. conOito~ agrários e o êxodo rural.
Outro efeito nefasto da regionalização
dos preços mínimos poderá ser, nas regiões
mais distantes. a concentração da atividade
agrfcula nas mãos de grandes empresários.
Descapitalizados, ôs pequenos e m~dios agricultores não terão como manter a capacidade produtiva, ao passo que os grande$ produtores poderão enfrentar as condições impostas pelas novas regras, realizando maciços in·
vestimentos em novas culturas, que Serão exploradas de forma verticalizada.

A propósito do que acabo de afirmar, declarações de um grande produtor de soja de
meu estado corroboram meu ponto de vista.
Segundo ele, nas áreas onde antes plantava
soja, irá agora plantar algodão. Fará, ali, maciça inversão de recursos. Investirá no plantio e no beneficiamento do algodão e, mais
tarde, na sua tiação. A decisão desse grande produtor é resultado de apurados estudos
de pesquisa, que levaram em consideraçAo
desde as alternativas do mercado para produtos como a soja, o milho e o algodão até as
melhores variedades do produto que será
cultivado, trazidas dos Estados Unidos da
América e de IsraeL Na verdade, segundo
esse produtor, a escolha do algodão deu-se
porque é produto do maior valor es.pecffico
para a região, pois o valor do frete irá pesar
menoS no custo de sua produção do que a soja.
É óbviO, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que essa alternativa encontrada por um grande empresário, como, aliás, ele próprio decla~
ra li Gazeta Mercantil, edição de 18 de setembro 61timo, 11 não (serve) para 99% dos
produtores da região11•
No plano estratégico, constitui erro, ao
meu ver, concentrar incentivos para o plan~
tio de determinadas lavouras em certas áreas, pois que isso poderia impor à agriculto~
ra brasileira grandes riscos climáticos, capazes de comprometer até mesmo toda a produ~
ção de uma safra.
Outra questão de natureza estratégica se~
rá a desativação, a m&lio prazo, das área$
agt1colas não incentivadas. No caso do cen·
tro.oQeste, por c:x:emplo, está em jogo uma
produção de vinte milhões de toneladas de
alimentos, o que representa cerca de um terço da produção nacionaL Alêm disso, a política econOmica para a agricultura irá desacelerar todos. os esforços que vinham :sendo realizados no sentido de tornar a agricultura
dos cerrados uma das mais modernas do Brasil.
A perda, porém, não será qualificativa
apenas. Será, também, quantitativa, conforme avaliação de autoridades do setor. Previ~
sões da Organização das Cooperativas Brasl-
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!eiras (OCB), indicam que. na prá:dma r;afra,

deverá ocorrer nova redução de produção
de soja e milho no centro-oeste, se tivermos
em referênda a 'safra 89/90, quando os agricultores da região já tinham deixado de plan-

tar

7'2J)

mil hectares do total cultivado nao

safra anterior.
Não há dt1vida alguma de que as regiões
centro.-oeste e norte serão as mais castigadas
pela nova política. Dados 'da Fundação JBGE comprovam essa afirlnaçáó. Comparando-se as diversas regiões brasileiras, tem-se
que o produto real dessas duas regiões cresceu a taxas superiores às observadas no restante do PaiS, se se levar em consideração o
trigo, a soja, o milho, a cana-de-acücar, o al-

godão herbáceo e a laranja, que, em 1988,
representaram cinquenta e sete por cento
do produto interno bruto das lavouras. Pois
be"~Ilt enquanto a taxa anual de crescimento
do produto real das lavouras. entre 1980 e
1988, foi de 10,8% na re"gião centro-oeste e
de 7,25% na região norte, não ultrapassou
a 1,36 na região sul. 2,63% na região sudeste e 3,64% na região nordeste.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. outro
ponto vulnerável da nova Polftica é, preciSamente, um dos seus pontos basilares. aquele
que se refere ~ concessão de crédito rural.
O Governo afirma que a nova Polftic:a irá
favorecer a retomada da capitalização do setor, a busca do autofinanciamento e a captaçlio de recursos o.:ternos. além de promover
a abertura de novas fontes de recursos para
o crédito ruraL
De acordo, porém, com abalizadas avaliações de especialistas, o Governo proQteteu,
para a próxima safra, volume de recursos
muito superior às disponibilidades de geração do sJstema financeiro para o objetivo
proposto, dada a situação atual de taxas de
juros crescentes.
A Portaria n° 477/90 foca o montante de
446,5 bilhões de cruzeiros para serem aplicados no setor agropecuário, em custeio, inves-

timento e comercialização, até dezembro de
1990. Dessa importância, 135,2 bilhões --de ·
cruzeiros serão aplicados a taxas de juros
de até nove por cento ao ano; 37,8 bilhões
de cruzeiros a juroS de até doze por centO
ao ano, e o restante a taxas livres, havendo
correção monetária em todos os casos.
Para o segundo semestre de 1990, a portaria estipula, para o custeio agrícola, a importância de 309,6 bilhões de cruzeiros, sendo
173,1 bilhões emprestados a taxas de juros
diferenciadas e inferiores àquelas correntes
na safra 1989/1990.
Segundo autoridades de instituições financeiras privadas, quase sempre esses recursos
inc.:istem. pois, em seu montante, estão incluidos valores já alocados nos: meses de maio
e junho para a comercialização da óltima safra, bem como o retomo de empréstimos tomados antes do Plano Collor e outros que
só poderão estar disponíveis no próximo exercício, como o montante de 30 bilhões de cruzeiros, oriundos da isenção do impõsto de
renda, para produtores rurais, conforme o

Art. 90 da Lei n° 8.023/90. Na verdade,. Senhor Presidente e Senhores Senadores, estamos diante de mais um fenOmeno de ilusionismo promovido pela equipe económica do
GOverno.
Por tudo isso, a disponibilidade de recursos financeiros para a agricultura não tem
sido aquela anunciada pelo Governo. No
mês de setembro, por c.:emplo, apenas 82,7
bilhões de pruzeiros,. dos 118 bilhões de cruzeiros prometidos para o custeio, foram liberados, enquanto que, em outubro, dos 93,5
bilhões de cruzeiros previstos, não mais que
·45,9 bilhões de cruzeiros foram alocados.
Por causa de problemas como esses, o
Governo tem sido alvo de descrédito por parle do setor agropecuário brasileiro, que, cada vez menos, confta na concessão do crédito rural como forma de financiar a produção.
Por isso, a cada ciclo agricola, para custear
a alividade, o setor tem desembolsado parcelas mais significativas de recursos próprios,
estimados, na óltima safra, em .oitenta por
cento da produção.
Um dos pontos posotovos da nova polftica é o que diz respeito à redefinição dos: critérios para a classificação dos produtores rurais, com a finalidade de obtenção do crédito. Tendo por referência o ano de 1987 e a
grande defasagem do MVR ocorrida desde
então, foram corrigidos em cem por cento
os valores considerados para a classificação
dos produtores rurais. Outro aspecto positivo 6 a preocupação de tornar disponfvel o
crédito de custeio para o feijão e a mandioca, produtos essenciais na dieta alimentar
da população brasileira, especialmente para
o segmento de baixa renda.
Sr. Presidente e Srn. Senadores, a sucinta análise da poirtica agricola do Governo
CoUor que lhes venho apresentando demonstra que ela comporta elementos negativos e
positivos. Mas, se me permitire.Jll, resumirei
minha apreciação sobre ela, realçando que
seu grande equ!Voco é não considerar a hetel?geneidade das estruturas da produção agrícola no Brasil, bem como ignorar que pequenos e médios produtores rurais ou regiões
mais carentes necessitam de maior apoio do
Estado.
Na _verdade, não podemos ignorar que
não haverá solução dos graves problemas
que afetam a agricultura brasileira enquanto o Pafs não tiver uma polftíca fundiária. Infelizmente, porém, não se nota, no atual Governo, nei:lliuma-dispOsíção m8.is séria em relação à realização da_ rçíon::na agrária, mesmo quando o Ministro da Agricultura e Reforma Agrária anuncia que ela é uma das
prioridades de sua pasta. Como se sabe, o s
processos pór ele colocados em prática e os
parcos recursos alocados ao programa não
condizem com o propósito do discurso ministerial. Além disso, o ministro costuma afirmar que tem a meta de assentar quinhentos
mil famflias, durante sua gestão. Tudo indica,· porém, que essa meta integra mais uma
promessa vazia, pois a grande proposta do
atifal Gov~o é a doado de um modelo de
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liberalismo. económico radica~ em que não
o.:iste:m maiores preocupações sociais. Ora,
Srs.. Senadores, se o propósito do Governo
é afastar o ~lado da atividade agrícola, como -pOderá ele concretizar essa meta, se os
exemplos que temos no Brasil denunciam
que, mesmo nos assentame.ntos que contaram
com forte participação do setor p6blico, as
famflias assentadas.- cerca de 95 mil- continuam apresentando baixo nfvel sócio-econOmico, sofríveis condições de vida e reduzida
capacidade produtiva?
Então, como se demonstra, são Oagrantes
as contradições das_ propostas do Governo
para a agrlcultura. Além disso, são eivadas
de autoritarismo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a política agticola foi ímp-osta à Nação de maneira
abrupta, sem que o Conger:sso Nacional tivesse a menor participação em sua formulação, bem como os diversos segmentos envolvidos na questão, malgrado o art. 187 da Constituição Federal dispor que ela será planejada a e:xecutada na forma da le~ com a participação efetiva do setor de produção, envolverido produtores e trabalhadores rurais, bem
como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em
conta, especialmente, os instrumentos crediUcios e fiscais; os preços compatiVeis com os
custos de produção e a garantia de comercialização; o incentivo à pesquisa e à. tecnologia;
a assistencia técnica e extensão rural; o seguro agiicola; o cooperativismo; a eletrificàção
rural e a irrigação; a habitação para o trabalhador rural".
Autoritário, o atuaiGovemo costum3 usurpar competências alheias para forçar a adoção de sua própria vonrade, em geral consubstanciada em planos setorias desprovidos de
qualquer organicidade e desvinculados de
planos globais- inc.:istentes., por sinal-, apesar do repetítivo discurso sobre a modernização do País. A propósito, deve-se ressaltar
que a Nação continua na expectativa de que
o Governo lhe informe as metas que enseja
atingir nos pró:<imos anos. Porque, até agora, só temos assistido ao an6nico de tramas
de objetivos suspeitos.
·
No "pacote" agrfcola, por exemplo, podem
estar dissimuladas segundãs intenções, que
venham a pOr em risco a própria política social até há pouco implementada no BrasiL
Na verdade, o que pl;'etende o Governo
com a nova polftica agrícola? Quer previlegiar a agricultura dos chamados bolsões de
riqueza? Quer fazer recuar nossas fronteiras
agricolas? Ou, antes, quer deixar vazios nossos espaços interiores?
Se esta ültima questão não traduzir o pro-

pós! to primeiro do Governo, é o caso, então,

de mdagarmos: estaria o atual Governo totalmente convencido de que, em nome do
afastamento do Estado da atividade económica, lhe será lfcito conturbar os resultados advindos de muitos anos de esforços dos governos anteriores, no sentido da ocupação do
interior do Pafs?
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· Levanto essa questão, Sr. Presidente e
Srs. Senadores - e dela pretendo ocuparme com certa profundidade, porque sabemos
todos que, nas últimas décadas - não impor.!!

A colonização promovida pelos governos
militares tem também outras dimensões.

Sem manifestar nenhuma disposição pa-

ra intetVir a fundo na injusta distribuição

das riquezas, os governos militares procuraram instituir mecanismos compensatórios
a colonização· de grandes áreas nas Regiões na área social. Asssim, para fazer frente ao
Norte e Centro-Oeste, em verdade, a última acelerado e descontrolado processo de urbagrande fronteira agrícola do planeta. Esse nização da dêca<la de 70, quando, pela priprocesso colonizador, que pode ser visto co- meira vez, se constatou que a população urmo inv~,timento pdbHco voltado ~ criação bana era maior do que a rura~ começaram
de usos mais produtivos da terra e dos recur- a estimular as migrações. para as novas fronsos humanos, constituiu--se um dos principais teiras agrt'Colas. Em síntese, o escopo maior
componentes dos programas sociais dos ülti- do "pacote social" dos governos militares foi
mos governos, tehdo contribuído para alte- aliviar as tensões ·sociais presentes nas árerar o perfil sócio-econômico-demográflco as urbanas, onde as demandas por educação,
habitação e serviços píi.blicos háviam aumenda população brasileira.
.A colonização quase sempre foi utiliza- tado de maneira vertiginosa. A colonização
da no Brasi~ pafs de dimensões continentais, -~mau-se, assim, um dos programas que procomo estratégia voltada à ocupação territo- curavam satisfazer as necessidades das massas despossuidas.
rial e k expansão de nossas fronteiras.
OS grandes projetas de colonização foram
Realizada quase sempre de maneira falha,
embora combatida por uns e defendida por desenvolvidos principalmente nos Estados
outros,. t;tão resta d6vída dê qúe a coloniza- do Parn e no entJo Território Federal de
ção ofereceu possibilidades de absorção de Rondônia., mas também foram implementagrandes contingentes populacioanis subem- dos em outros Euados, como em Mato Grosso, onde abrangeram mais de dois milhões
pregados. ,
'e hectares.
Na. maioria das vezes, teve o patrodnio
Refiro-me a essa questão para tomar padireto do Estado. a começar pela 11Marcha
pam o Oeste", com a construção de Brasília, tente uma de minhas principais preocupaquando foram defmidos os parâmetros para ções de parlamentar de um estado que recebeu grandes contingentes de mipntes. Ema colonização da· Amazônia.
purradas para as fronteiras pelo capitalismo
Deram-lhe grande impulso os governos
dos governos militares, são agora as mesmas
militares, responsáveis pela formulação da populaçlles escorraçadas pelo capitalismo
poUtica de colonização dirigida, um dos asdo Governo Collor, em sua versão supostapectos da poJftica de integração da .seguran- mente moderna. É que, após oc:aurir todos
ça nacional e do desenvolvimento, sob a responsabilidade de um governo central forte. os recursos do Estado brasileiro, nada mais
está restando à burguesia nacional senão reiFoi um doo, principais programas daqueles .
governos, que quase sempre concederam prio- niciar DQVO ciclo de busca de privilégios, desta vez se descartando das populações que ain~
ridade h maximização do crescimento agregada necessitam da presença do Estado.
-do, segundo a convicção que tinham de que
A tudo isso, anteponho uma advertência.
transformações C$truturais geradas pelo cres- A extena.ão de nossas fronteiras agrícolas é
cimento econOmico iriam reduzir as desigual- resultado de elevados investimentos póblicos
dades na distribuição da renda.
realizados em rodovias como a Transamaz6A.rigor, nao se pode obter maior compre- nica, a Cuiabá Porto- Velho e a Belémensão sobre as novas fronteiras, sobre sua Biã:Sília, bem como em um sem-n6mero de
comple::cidade, sem que se analise o papel açôes implementadas pelo PIN - Programa
do Estado em sua estruturação, pois é eviden- de Integração Nacional, que se está preten:.
te que elas tem inegável diinensãó pOlítica. dendo ignorar.
Ora, se ·assim ~ que pretende o Governo
Além disso, o Goveôio CoiiOrest:á pretenCollor com sua poUtica econOmica para a
dendo ignorar tamMm os resultados de políagricultura, que castiga as '-ieaS das frontei- . ticas an!es implementadBSt cujos objetivos fons agdcolas?
ram a reduç;to das desigualdades regionai!t
Sr. Presidente e Srs. Senadores, toda a c a descentralização do processo de- desenNação está hoje convencida do fracasso da volvimento, pela criação de novos centros
proposta da redistribuição da renda a partir de .progresso, mediante o deslocamento das
.da colonização (com c;:feíto, o processo confronteiras econOmicas. particularmente as
tribuiu para que.os mais ricos. fossem 0$ que agrícolas, para á~ daS regiões Norte e Cen- •
tivessem os maiores granhos da renda). Ade- tro-Oeste, bem como pela criação das condi~
mais, a colonização, processo reconhecida- ções que permitissem a incorporação dessas
mente artificia~ pretendeu fixar o homem ~ regiões na economia de mercado, olerecenterra, tirando-o, porém, de sua própria ter- do ~s suas populações os meios necessários
ra, arrancando-lhe suas raízes cul~urais. No à produçlo e ao aumento do poder de compra.
entanto, não se pode ignorar que ela contriIgnora o Governo Collor, ainda, 8$ ações
buiu para mudar o perfil do Pais, S;C anão desenvolvidas pelo Estado, que criou, atrano que se refere à justiça soc_ial, ao menos v6s de ampla legislação, as condições legais
t!-O que diz respeilo :à ocupação do vaziO gep da ocupãç!o das novas áreas, como a criação
ográfico e :à ampliação das fronteiras agrfcolas.
do Incra. a legalização de milhares de tituloo
ta agora discutirmos os rnéritos da política

adotada - 1 o -Governo brasileiro estimulou
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de posse de terra, a realização de todos os
estudos sobre as novas regiões, a organização de uma centena de cooperativas, a liberação de 6,5 milhões de hectares na região prioritária e 2,2 Inilhões de quilOmetras quadrados ao longo de uma faixa de cem quilOmetras em ambos os lados das rodovias da AmaZônia, a implantação de agrovílas, "agrovilas", ·
"agrópolis" e "rurópolis", e a mobilização de
dezenas de instituições p!lblicas, como a
ACAR, o Banco do Brasil, o Qbrazem, a
Cabal e a Socam.
Embora muitos projetas tenham fracassado, conseguiram, no entanto, fixar, nas novas
fronteiras, grandes contingentes de niigrantes. Além disso, em consonância com a poUtica governamental adotada a partir de 1974,
grandes empresas buscaram a região para
participar de sua colonização, estimuladas
que foram pela concessão de incentivos fiscais.
Não podemos esquecer, também, os caudais migratórips espontâneos que atingiram
inómeras áreas, como o Oeste do Maranhão,
o Norte de Goiás, o Sudeste do Pará c RondOnia, este &tado, sem. dtívida, o exemplo
mais notável de área ocupada de forma mais
livre.
Em Rondônia, a imigraÇão se deu

grãças

à intensa campanha governamental promovida na segunda metade da década de setenta.
Divulgando a grande disponibilidade de terra ali C?tistentc; a campanha que tinha por
lema '\erra para homens sem terra, homens
para terra sem homens11, consc::guiu elevado
resultado.
A maior concentração de migrantes, em
Rondônia,. ocorreu ao longo da BR-3<>4, e
de tal maneira tornou--se caóti<:a que foi necessária a intervençlo do Incra para coordenar a distribuição de terras e estabelecer
UUl_ esquema de colonização dirigida. Na década de 70, o crescmento populacional da
região foi espantoso, tendo chegado a 400%,
concentrando-se a população, predominantemente, na zona ruraL
_:Vários pi-ojetos foram ali implementados
pelo Incra, destacando-se o Projeto de Assentamento Dirigido e o Projeto Integrado de
Colonização, que foram integrados por vários programas: Distribuição de Terras, Orga.:-'
nlzação Territorla~ Organização Administrativa, ksentamento, Organização das Unidades Agrícolas. Promoção e Execução de
Obras Póblicas Bá&icas e Infra-estrutura.
com a apresentação desses dados, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendo colocar
em relevo o importante papeh.desc;mpenbado pelo Estado na ocupação das fronteiras
agrícolas, agora penalizadas pela Polftica
Económica para a Agricultura.
Sem d1ívida, essa inexplicável mudança
na polttiça govemaiif'ental, que antes incentiva e depois pune, nos faz recordar considerações de O'COnnor, constantes de "A crise
do Estado Capitalista". Segundo ele, na sociedade capitalista moderna, o governo autorit:ário cria, por um lado, as condi~ para a
cxpaiWio do processo de acumulação de capital através de investimentos que viabilizam
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é o volume do estoque previsto para janei- var a atividade agrícola das terras do Centroro pr(:Kimo, estimado em apenas 3,5 milhões Norte porque são carentes .de infra-estrutuprodução da força de trabalho. Por outro la- de toneladas, muito inferior aos 12 milhões ra, a qual continuará inex:ístindo por Calota
do, o Governo atua para legitimar-se e per- de toneladas ccistentes em j;;meiro óltimo, o
de incentivos governamentais.
petuar a estrutura de poder cc:istente através, que nos levaria a ficar, em 1991, abaixo das
Isso posto, emerge a ·maior falha do "pada elaboração de políticas e programas diri- 70 toneladas que o País está consumindo no cote agrlcola11: 'mais do que quc;brando o cigidos aos estratos sócio-cconOmicos inferio- ano em curso. ·
clo de dependencia da agricultura para com
res, buscando a reprodução de sua força de
o EstadQ. ele está incentivando algo muito
Os sinais da baix:a produção da próxima
trabalho ao mesmo tempo que o alívio de safra são, principalmente, a pequena comer- mais perVerso, o abandono de vastas regiões
tensôes sociais.
cialização de sementes selecionada e a redu- brasileiras, agora condenadas de vez ao subA colonização contribuiu, ainda, para a
ção no consumo de fertilizantes. Na região desenvolvimento. Pois, como poderão essas
consolidação de centenas de centros urbanos
regiões desenvolver-se se não são alvo nem
Cen~Oeste, levando-se em conta a comernas regiões Norte e Centro-Oest~ em especialização
de
sement~ deverá haver uma · da poUtica agrícola nem da política industri'al?
cial ao longo das rodovias Belém-Brasffia,
A meu-ver, o caminho para o desenvolviqueda vertiginosa na produção de soja, pois
TransamazOnica e Cuiabá-Porto Velho. Nesdas 890 mil toneladas de sementes que se mento da agricultura encontra;-&e 11indicado.
sas áreas, municípios com população urbaprevia vender, apenas 270 mil toneladas ha- em programa integrante do próprio pacote".
na de dez mil, vinte mil e cinqUenta mil habiA Portaria Interministerial n° 477/90 previam sido comercializadas, at~ meados de outubro. No _Mato Grosso do Sul, a redução vê a implementação de dois programas peloa
Minist~rios da Economia, Fazenda e Planejatudo, ao desenvolvimento da agricultura, que da área plantada de soja é calculada em 20% mento e Agricultura e Reforma Agrária, com
a 30%, enquanto que, no Mato Grosso, escontinua sendo, ai~ a principal ativoidade
a interveniência complementar dos MinistéeconOmica. Por isso, reduzir a importância se percentual se eleva a 50%. A redução nas rios da Educação, da Infra-Estrutura, do Travendas de fertilizantes é também expressiva:
da agricultura nesses municfpios de fronteibalho e Previdencia Social e da Ação Sacia~
ra, como quer o atual Governo, significa de- 10% em relaçlo ao ano anterior, que, por além das Secretarias de Ciência e Tecnologia
sua
vez, já fora de 10,6% relativamente ao
cretar a falência não só do setor agrfcola,
.; do Desenvolvimento Regiona~ da PresideD·
ano de 1988.
mas também de toda a população desses mu..:
Para Roberto Rodrigues, Presidente da cia da Repllblica. Esses mecanismos &lo o
nicípios, pois que o ímpacto se fará sentir sobre todas as atividades, como o comércio, a Organização das Cooperativas Brasileiras, o Programa de Competitividade Agrlcola arrecadação de tributos, a manutenção e a choque agrfcola será inevitável, pois as pro- PCA e o Programa de Regionalização da
messas do "pacote agrícola" não foram cum- Produção Agrícola - PRPA. Os. objctivoo
geração de empregos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores; por con- pridas: apenas 56% doS recursos prometidos deste 'llltimo do a· racionalizaçãO da produta da política. agrícola, imensas dificuldades foram liberados. Em conseqüência, apenas ção, através de investimento& locaUzados,
já estão sendo sentidas em toda a fronteira 60% da área prevista foram plantados com conforme as vocações agrícolas sob-regionais,
agrícola, em especial em Rondônia e na re- tecnologia adequada. Dos 40% restantes, 20% incrementando a produçfio em escala e a imgião Centro-Oeste, ónôe, devido à Política foram plantados sem tecnologia e 20% estão plementação de um novo modelo de dex:n~
volvmento rural integrado, no intuito de alde Garantia dos. Preços Mínimos, nem se- adubados, mas aguardam, ainda, recursos
cançar metas de produção capazes de se desquer o crédito i~for:mal está ocorrendo, por- do GóYcii:iCq;ara o plantio. No prár:imo ano,
dobrar em bens e seiViços (como eletrificaque os bancos, temendo a inadimplência dos então, o Governo terá que importar almen-:
ção rural, irrigação, transportes, comunicaagricultores, estão desviando os recursos pa- tos básicos, como arroz, feijão, milho, trigo,
leite e carne. O grande erro do Governo, se- çôea e armazenagem).
ra outras áreas. Com a falta de crédito, os
Segundo esclarece a Portaria, o Progragundo afuma o titular da OCB, em matéria
arrendatários estão abandonando as terras,
c?jos valores tenderão a cair. Em conseqüên- publicada no Jornal de Brasma no 11ltimo ma será viabilizado pelo apoio h inatalaçlio
dia 16, foi ter deixado os produtores do Cen~ de Complexos A&roindllllriailoub-<qioaaio,
Cia, as terras tornar-se-ão atraentes apeitas
collmulo la i•••Jaçll<w de Uaidldel Apoinpara a pecuária, atividade que absorve pe- tro-Oeste desassistidos.
Por tudo isso, a situação da agricultura dullriail IIOiadu, coofigurando instalação inqueno contingente de mão-de-obra.
Sr. Presidente e Ses. Senadores, existem, brasileira(:: extremamente grave, Sr. Presiden- dustrial de processamento primário da produhoje, muitas dúvidas quanto à capacidade te e Srs. Senadores. Conquanto não bastas- ção apicola, localizada em· distritos ou peda PoUtica Económica para a AgricUltura sem as quedas recentes da produção, há o quenas cidades, pr6Kimas às unidades produem resolver os problemas do setor, sobretu- problema da descapitalização do setor, cuja toras e estímulo à instalação de Projetos
renda líquida no ano em curso deverá situa- Multifuncionais integrados, destinados à imdo porque nos encontramos em meio a um
ciclbo de baixa produção. Segundo levanta- se em patamar estimado em 43% abaixo do plementação de açôes no& campos da organização soclal da produção, da organização oomento realizado pela Fundação IBGE, em relativo a 1989.
operativa e associativa e da infra-estrutura
agosto (tltimo, a safra de grãos de 1990 apreA meu ver, enquanto o Governo persistir econOmica e sociaL
sentou queda relativa de 20,4% em relação na implementação da atual política, existirão
Sr. Presidente e Srs. Senadores, pareceà safra de 1989. Assim. a vertiginosa queda dificuldades para o setor, porque grandes exde 71,8 milhões de toneladas, em 1989, para tensões de terras agricultáveis, situadas nas me que esse programa deve ser implantado
57,2 milhões, na última safra, perfazem qua- fronteiras, deixarão de ser produtivas, visto urgentemente e deve eleger como áreas priose 15 milhões de toneladas. Por isso, o produ- que os investimentos procurarão estimular ritárias as. regiões de fronteira agrfcola. Na
to real da agricultura em 1990 deVerá sofrer a verticalização da atividade agícola com fi- verdade, queremos que se conclua a "Marum decréscimo de 3,34%, sendo de 8,39% a nanciamentos para a instalação de agroindlls- cha para o Oeste". Queremos a modernizaredução na produção vegeta~ enquanto a trias onde há, segundo a avaliação governa- ção das áreas que, de fato, possuem as mais
produção animal deverá ter uma variação mental, matéria-prima e infra-estrutura que evidentes potencialidades de desenvolvimenpositiva de 4,56%.
sejam capazes de tomar a produção econo- to, seja no setor agrfcola, pecuário ou mineAlertas tem sido feitos por várias autori- micamente viáveL No entanto, as regiões raL Acima de tudo, queremos o desenvolvidades, que estão prevendo, para o· PaiS, gra- mais ricas em matéria-prima são ex:atamen- mento da agroindllstria na Região Centrove choque agrícola em 1991. Há quem afir- te aquelas que estão sendo expurgadas das Nane, pois~ ali que se encontra a mat6riaprima.
me que a produção de grãos na próxima sa- preocupações governamentais.
Eis at Srs. Senadores, o início de um clrApenas para citar um exemplo que comfra poderá ser inferior aos 57 milhões de toneladas colhidas no corrente ano. Segundo culo vicioso que poderá levar nossa agricultu- prova o que acabo de expor, refiro-me a
essas autoridades, o indfcio maior do choque ra ao colapso: o Governo deilca de incenti- meu Estado, Mato Grosso. Ocupando apeum aumento na produção do trabalho enquan-.

to, ao mesmo tempo, reduz os custos de re-
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n&l 10% de suas áreas agricultáveis, é boje
o terceiro maior produtor de grãos do Pafs.
Não possui, contudo, a infra-estrutura neces-sária para promover e sustentar o seu desenvolvimento.
A,Rc:gião CentropNorte merece, então
prim&zia nos planos governamentais.
'

Na década passada, sua agricultura foi
um dos setores mais dinAmicos da economia
brasileira, tendo respondido com grande eficácia aos. estímulos creditícios e de preços e
conquistadO novas fronteiras, especialmente
os certados. Foi um dos sétores que mais rápido reagiram à necessidade de gerar exce-

dentes

~portável,

quando nos sentimos es-

magados pela crise da dl\rida externa.
InfeJizmente, no passado, o Governo
além das grandes vias que construiu para pro:
mover a colonização, muito pouco contribuiu
para dotar as fronteiras agrícolas da necessária infra-estrutura, em especial a de escoamento de sua produção.
Por isso, a agricultura da Região CentroNorte tornou:se vulnerável, estando, agora,
~eaçada? poiS a nova polftica agrícola, que
ena um SIStema de preços mi'nimos diferenciados por região, elimina os incentivos referentes à expansão da fronteira agrícola na
clircção das áreas sem 4nfra-estrurura.
Isso é inaceitáveL
Se a agricultura da Região Centro-Norte já deu provas. de inigualável vitalidade, deve ser incentivada e não penalizada. Que o
Governo, então, procure dotá-la, ao menos,
da infra-estrutura fundamental e do apoio
técnico necessário à sua definitiva consolida-

ção.

Assim a região requer, principalmente,
estradaSt energia elétrica, assistência técnica, armazenagem e recurso financeiros.
Um eficiente sistema de transporte é, a
meu ver, o fator principal para a consolidação da agricultura nas Regiões Centro..Oeste c Norte. Aliás, é à slia inexistência que
se pode atribuir a decisão do atual Governo em carrear para a região Centro-Sul as
vantagens oferecidas pelo ''pacote11, pois, nessa área, o fator transporte onera menos _os
preços dos produtos agrícolas.
. Nã? constitui nenhuma novidade que as
bidrovias e as ferrovias são os meios mais
eficientes para o transporte de grandes volumes de carga entre grandes distAncias.
A Regilio Centro-Norte apresenta excelentes condições, como ê sobejamente sabido, para a implantação de hidrovias e de ferrovias, mercê de seus fabulosos caudais e
de suas terras predominantemente planas,.
bastando tão-somente que o Governo, ao desenvolver o sistema, tenha presente sua intermodalidade.
Então, o que a região espera do Governo é que a sua modernização se faça mediante a implantação de adequado sistema de
transportes, a fim de que se possa erradicar
o grande problema do escoamento de sua
produç:ilo agrlcolca, e não mediante a transferencia dos incentivos para as regiões desenvolvidas.

Acredito, Srs. Senadores, que o melhor
índicador da boa intenção do Governo para
com a agricultura brasileira será a pronta
formulação do Programa de Regionalização
da Produção Agrícola, antes referido, submentendo-o à apreciação de toda a sociedade brasileira, especialmente dos setores que
mais de perto se relacionam com a mat6ria,
tendo«- presente a indispensável panicipação do Congresso Nacional no processo de
aprovação da proposta.
Da mesma fonna, deve ser objeto de amplo debate o objetivo n° 1 da Portaria no
477/90, que especifica que a Política Éconômica para a Agrícultura estimula a mudança do padrão de crescimento do setor via expansão horizo~tal da fronteira agrícola, em
~v?_r do crescunento verticalizado e c~mpa
tiblhzado com as metas de regionalização e
preseiVação do meio ambiente, particularizando-se a preservação ambiental da Amazônia Legal e a mudança do padrão horizontal
do Centro-Oeste.
Essa quc:stão é por demais complexa para ser equactonada apenas pelo Poder Executivo. Ademais, as matérias que dízem respeito ao meio ambiente, à preseiVarção da AmazOnia e do Pantanal _Mato-Grossense,o ao
desenvolvimento regional equilibrado e à agi-icultura encontram-ee, todas elas, dispostas
em cânones constitucionais, que não podem
ser descumpridos, sob pena de abuso de poder. Na verdade, todas essas questões, segundo os preeeitos de nossa Carta Magna, devem
ser regulamentadas em leis aprovadas pelo
Congresso NacionaL
Com a Portaria n° 477190, o Poder Executivo ccorbita de suas atribuições, pois impõe
urna politica agrícola ao Pais. Essa política,
Sr. Presidente e Srs. Senadores, está eivada
de equtvocos. De todos, o mais grave é o
q!'le discrimin~ a região Centro-Norte, expun~
giqa da polftica de preços mtnimos ou, em
relação a certos prodUtos, contemplada com
preços desestimulantes.
Para concluir, reafirmo que o 11pacote agrí~
cola" é altamente nOcivo ao Pafs, pois confe~
re privilégios ao setor ecportador das regiões
Sul e Sudeste e condena o Norte, o Centro~
Oeste e o Nordeste a uma agricultura primitiva. Ademais, ignora a realidade populacional da Amazônia, onde, segundo estimativas
do IBGE, já Vivem cerca de nove millhões
de ~as, contingente a ser alimentado com
a agriCUltura que ali deve ser desenvolvida.
Temo que, ao invés de nos conduzir à
modernidade, a política agrícola acabe por
nos levar ao retrocesso, pois tudo indica que
irá p~mover intensiva mígração para as áreas mais favoráveis do Centro..Sut, em inexplicável retomo a situação de antanho.
Por fim, uma advertencia, Srs. Senadores:
o fracasso de nossa agricultura, cuja responsabilídade fundamental é alimentar 74% da
população brasileira que vivem nas cidad~
será o fracasso de toda a Nação brasileira.
Sinceramente, espero que isso não oron:a.
Era o que tinha a dizer! Sr. Presidente.
(Muito bem!)
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O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nel_.
son Wedekin.

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT SC Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ê hora de avaliarmos,
com seriedade, _o que está sendo feito do patrimônio nacionaL Refiro-me não apenas. aos
nossos recursos naturais, às nossas conquis~
tas cientfficas e tecnológicas, mas também
ao processo de privatização das empresas estatais e U suas consequencias imediatas e futuras. A politica atual está voltada para a desestatização da economia e, para evitar maiores reações com a privatização em bloco das
empresas, o Governo optou pela venda das
unidades separadamente, em condições favoráveis aos compradores. Com essa finalidade, utiliza-se de meios que ferem os interesses nacionais.
É chegado o momento de conhecermos
um pouco mais sobre essas estatais que, embora de importância estratégica para o desenvolvimento do Pats, tiveram seus recursos
usados c .SC:IJB. objetivos desviados,. de forma
sístemáticz.;a, para beneficiar interesses privados. AgOI'Rt estão se~do responsbilizadas pelo déficit pCiblico. Estamos assistindo a uma
carilpanba acirrrada contra empresas que,
uma vez deg~era_~ sedo oferecidas por
uma parcela mferlor ao seu valõr- real e passarão, inevitavelmente, ao controle do capital estrangeiro.
Nessa artimanha entreguista, está incluída a Indústria Carboquímica Catarinense
S.A- I CC, empresa controlada pela Petrobráa Fertilizantes S.A - PETROFÉRTIL.
A ICC foi criada em 1979, com o duplo objetivo de substituir a importação de enxofre e
de contribuir para a despoluição da bacia
carbonífera, atraVés do aproveitamento dos
rejeites do cazvão catarinense.
Ao longo dos anos, a ICC consolidou-se
como empreendimento-chave no desenvolvimento da região Sul, produzindo insumos
para fertifizanl.eS fosfatados, send_p 300 mil
toneladaS/ano de ácido sulfúrico e 115 mil
toneiadaW:ano de ácido fosfórico; produz, ainda, 1:/0 md toneladas/ano de pirita carbonosa, 840 mil toneladas/ano de gesso, ISO mil
toneladas/ano de óx:ido de ferro e 20 mil toneladas/ano de caiVão pré-lavado, subprodutos doa processos industriais. Gera SOO em~
pregos diretos e cerca de l.SOO indiretos, e
é a fonte propulsoqt do desenvolvimento de
lmbituba, contribuindo cooi 70% da renda
do municípío, onde envolve cerca de IS%
da população economicamente ativa.
O &tacto de Santa Cstarina é, tradicionaln;lente, o carro-chefe da mineração de carvão no Brasil, seguido pelos &tados do Rio
Grande do Sul e do Paraná. No ano de 1971,
a produção nacional de carvão não chegava
a dois milhões de toneladas. Por uma vontade governamenta~ na década de 70, o carvão
foi chamado a contribuir com a matriz energética brasileira, em decorrência do choque
do petróleo. Na década de 80, após ter recebido firme apoio do Governo, a produção
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de carvão nacional atingiU: seis milhões de
toneladas/ano, ou seja, multiplicou tr!s vezes.

Apartirdeentáo, começou a declinar. Acres~
cente demanda das siderílrgicas ampliou as

importações, que, atualmente, chegam a quase dez riillhões de toneladas por ano, o que
representa, na balança comercial, cerca de
seíscentos milhões de dólares.
Entretanto, a participação do carvão mi.:
neral em disponibilidade de energia fóssil
no Brasil representa vinte vezes mais que a

de petróleo. São vinte vezes maiores as reservas de carvão do que as reservas de petróleo,
em energia equivalente, e setenta e cinco vezes superiores às reseJVas de gás natural,
ou seja, 66% da reserva fóssil energética brasileira são de carvão mineral; 3,25% são petróleo; e 0,9% dC: gãs natural Existe carvão
suficiente e em quantidades muito maiores
do que as outras energias fósseis não-renováveis. Existe capacitação empresarial, e essa
capaciade foi amplamente demonstrada quando o setor foi convocado e conseguiu a referida multiplicação -da produção por três.
O que não o:iste, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, ê uma ação governamental planejada para o desenvolvimento auto-sustentável, com diretrizes mais nftidas de investimenos em tecnologia e de utilização racional
dos recursos naturais, visando à produção
de um ciclo mais económico para o carvão
e para a própria região produtora. Uma ação
governamental delerminada a investir no complexo carboquúnico de Santa Catarina, com
a implantação de um pólo metalfu"gico no
Sul do Estado e o aproveitamento dos rejeitos que podem servir de matéria-prima para
uma sé:rie de produtos importados, aumentando -o rendimento no setor e a cconomicidade de todo o ciclo do carvão.
Toda a economia do Sul do EstadO o- de
Santa Catarina esteve, -durante lõ-ngo tempo,
na dependência do carvão, com suas vantagens- empregos gerad<>St acó~ulo de capital na região - e 'desvantagens - o comprometimento dos mananciais c.. a poluição. Foi
a partir do carvão que os mineradorcs do
Sul expandiram e diversificaram a economia
da região, com alividacies secundárias e decorrentes, alêm das ooquerias e da estrada
de ferro. Em torno da e:xtração carbonífera,
instalou-se a Indústria Carboqufmica Catarinense, cuja import.ância, em nível nacional,
é representada basicamente pela produção
de ácido sulfúrico e de ácidoJ"osfórico, matérias-primas para fertilizantes.
A produção di4ria de ácido sulfíarico é
de 900 toneladas, e a -produção de ácido fosfórico 6 de 360 toneladasidia, nümeros bas·
tante expressivos em face da peculiaridade
da tecnologia empregada, principalmente
na produção do ácido sulfúrico, em que ê
consumida a pirita, material excedente do
carvão, que provoca alta poluição na região
carbonifera, devida ao desprendimento equei·
ma. do enxofre por ignição naturaL Esse processo torna o ácido sulfúrico um produto
de custos muito baixos, sendo o ácido mais
barato no BrasiL

Para a produção de ácido sulfíarico, é utilizado o rejeito piritoso proveniente das minas de carvão do Sul do &tado. Entretanto,
para a produção de ácido fosfórico, qu~ ê o
produto nobre da empresa, a rcc necessita
do fornecimento dã- Cocha fosfática, procedente de Minas Gerais e de Goiás, após um
percurso de 2000_ quilómetroS para chegar
até lmbituba, com fretes elevadfssimos. A
ICC é obrigada, por interesse da Petrofértil,
a adquirir rocha fosfática da Goiasfértil, empresa do gi-upo, por um valor 143% superior,
resultante do custo do frete. Essa situação
poderia ser revertida, caso fosse explorada
a reserva existente no Estado de Santa Catario~- nã-ddade de Anitápolis, IOcalizadâ a
80 quilómetros da sede da empresa.
A origei:D da Petrofértil eStá diretamente ligada ao Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário Agrícola, pelo qual foram estabelecidas, em 1974, metas para a produção
de insumos básicos para a agricultura, por
se tratar de um setor estratégico para o desenvoMmento do País. Criada em 1c.Yl6, a
Petrofértil detém participação majoritária
em cinco empresas - Ultrafértil, Nitroférti~
Fosfértil, ICC e Goiasfértil - pi-odutoras de
fertilizantes nitrogénados e fosfatados e de
suas matérias-primas. Embora a criaçãO do
grupo Petrofêrtil tenha assegurado ao Brasi~
durante alguns anos, a auto-suficiencia em
fertilizantes, o crescimento da demanda, que
se vem verificando desde 1986, sem o correspondente aumento da oferta interna, levou
o Pal"s a re_tornar à condição de um dos maiores importadores mundiais desses _produtos.
Os problem-as da PetrofértiJ iiliciaram-se
a partir de 1982, quando o então presidente
da Petrobrás, para atender aos interesses
da iniciativa privada, retirou as empresas do
grupo Petrofértil das atividades de comercialização de fertilizantes. Logo, iniciou-se o
processo de dilapidação da PetrofértTI, pois
suas empresas passaram a arcar co-m todo o
custo_ e o risco da produção, para em seguida venderem aos donos das misturadoras, a
preço normalmente controlado. Estes, por
suá vez, simplesmente misturam e repassam
aos agricultores o produto fina~ com preços
livres.de controle, e incomparavelmente acima dos que seriam praticados-pela Petrofêrti~ caso pudesse vender ao agricultor diretamente.
Arentabilidade do grupo Petrofértil sempre foi relativamente baixa, país o setor de
feitilizantes é afetado .não apenas pela própria sazonalidade da atividade agrlcola, mas
também pela queda dos preços, ao longo do
tempo, inclusive nos preços internacíonais
de alguns produtos fertilizantes~ O problema agravou-se, durante os 6ltimos dez anos,
com a pol!tica de preços p'íablicos do ,Governo submetidos ao controle do CIP. A degradação de preços resultou em transferência
real de recursoS para ãs grandes empresas.,
sendo esta uma das causas da ~rda de patrimOnio do grupo PetrofértiL É certamente
por conhecer esta realidade que o Governo,
em vez de criar melhores condições para a
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operaÇão estratégica da Petrofértil, procura
oferece-la ao setor privado em condições de
ultrafavorecimento e de prejuflos dramáticos
para o patrimônio público.
Vários organismos internacionais, entre
os quais a FAO, consideram que o fertilizante é responsável por 50% dos incrementos
de produtividade obtidos com o uso da tecnologia modema. Fertilizante é fator fundamental para reduzir os custos dos alimentos. Como a produção de fertilizantes básicos necessita de investimentos altos e tem faturamento bailco, ê óbvio que apenas empresas que
. não tenham como objetivo a alta lucratividade podem praticar preços adequados.
Sr. Presidente; Srs. Senadores, tanto nos
paires ocidentais quanto no Oriente Médio,
75% da produção de fertilizantes permanecem nas mãos do &tado. Em todo o mundo,
~ constante a presença estatal no setor de
fertilizantes, sejam fosfatados, potássicos ou
nitrogenados, por se tratar ode segmento estratégico ao desenvolvimento da produtividade agrícola e ao aproveitamento das riquezas naturais não renováveis, em exaustão
em todo lugar. Portanto, em vez de prosseguir com essa polltica entJ:"Cguista, seriã necess!rio que a equipe do Governo se preocupasse em dar ao· grupo Petrofértil condições
de prosseguir com seus investimentos, para
que o País pudesse voltar a ser auto-suficiente no setor.
No en~nto, não_ há uma política de planejamento a médio e longo prazos. As dificuldades conjunturais do setor de fertilizantes,
agravadas pelas conseqüências de tantos planos económicos fracassados e pela falta de
planos consistentes para a agricultura,- levaram o grupo Petrofértil k geração insuficiente de caixa. A "desnacionalização de suas empresas, que, isoladas, estariam enfraquecidas,
c; iolegrada:> aos monopólios estrangeiros,
nenhum beneficio nos acrescentariam, representará a abertura das portas dos nossos recursos não renováveis e a entrega do nosso
património ao monopólio do adu~, que continuará. importando rocha fosfatada e enxofre da AfriCa do Sul, de Marrocos, do Canadá e dos Estados Unidos.
Os 11ltimos anos foram de grandes dificuldades para a lndíastria Cãrboqufmica Catarinense, dificuldades essas que transcendem
seu gerenciamento interno, pois estão vinculadas à política governamental de não permitir que a empresa aluasse na produção de
fertilizantes, o que significou prejufzos acu- ·
mulados em US$ 25 milhões, em conseqüência da colagem da dívida, assim como a expectativa, para 1991, da queda da produção
nacional de grãos, de 70 para 5_5 milhões de
toneladas.

Apesar do déficit de caíxa e do cenário
nacional,. a JCC luta pela manutenção da sua
atividade económica, e seus empregados sinalizam com caminhos para viabilizá-la, definitivamente; encontrando sua auto-sustentação
económico-financeira. Confiantes na potencialidade da empresa, decidiram formar a
Companhia CatarinenSe de Investimentos e
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Participações, que tem adesão superior a 80%
dos empregados. com a finalidade de partici~
par do processo de privatização conduzido
pelo BNDES, num gesto que reflete a oonfiança depositada no Govemo Federal e na seriedade do Programa Nacional de Desestatização.

Com surpresa, tomaram conhecimento
da intenção da Petrof~rtil de paralisar as atividades da ICC e de promover sua liquidação,
sob o pretctto da falta de mercado e de não

ter condições de suportar o déficit gerado.
Entretanto, os grupos Trevo e

Fertisu~

prin-

cipais consumidores da ICC, garantem ter
programado importações para os meses de

eventualidade de serem tomados os cuidados
usualmente requeridos, a ação prolongada
dos res1duos do ácido de ferro e do ácido
sulf(irico, aderidos a todo ·o sistema, provocaria a corrosão acelerada de caldeiras, precipitadores, trocadora de calor> reatares,. dutos e tUbulações, imposs!Vel de ser contida
ou controlada. Isso dificultaria a venda da
empresa pelo seu valor real, em face da necessidade de se investir cerca deUS$ 5 milhõeS somente para a recuperação dos equipamentos.
Permitir que danos dessa monta sejam

novembro e dezembro, em virtude de terem agregados ao patrimOnio de uma empresa
sido informados pela Petrofm-til de que para-• que se encontra em pleno processo de privaUsaria a ICC em_Q.l,l_tubro. Quanto ao déficit tização é, no mfnimo. uma temeridade. E nede caixa, a rolagem da dfvida acumulada con- -'cessário ·considerarmos, tambêm, que o pretinuará ocorrendo, mesmo oom a paralisação ço de venda de uma instalação industrial paralisada é muio inferior ao que poderia ser
·da empresa.

Diante desses fatos, qual seria o verdadeiro motivo para o Governo optar pela paralisação daa atividades da IC~ a apenas cinco
meses da sua privatizaçl.o? A ICC é comprovadamente viável, e seus funcionários têm interesse em adquiri-Ia. Se, por um lado, os empregadO$ da ICC apresentam alternativas técnicas concretas que permitem a viabilização
da cmp~, apesar das atuais condições. críticas de mercado e preço de venda, por outro
lado, estudos técnicos demonstram que a manutenção das alividades da empresa durante
o processo de privatização é menos onerosa
do que a sua paralisação.
A intenção de paralisar as atividades industriais. e de promover a liquidação da ICC
implica sérias e graves conseqüências, que
vão descle a perda de significativo acervo tecnológico, o sucateamento das instalações, a
desvalorização de um patrimOnio avaliado
em US$ 120 milhões e o sepultamento definitivo de projetas como o de aproveitamento
da rocha Cosfática catarinense e o de produção gusa de clM:ido de ferro, até os problemas
sociais decorrentes e a necessidade de desembolso imediato de valor superior a US$ 1
míiMo, para indenfzaçtío dos empregados.
O acervo tecnológico da JCC é representado pelo conhecimento e experiencia de
aeus funcionários, que detem :tnow bow inédito em todo o- mundo, na obtenção de ácido sulfdrico- a partir da pirita carbono_sa.
Com a paralisação das atividad~ a empresa diminuiria 60% do seu pessoal, mantendo o efetivo somenle para serviços indispensáveis. A demissio em massa, em qualquer
circunstAncia, é uma decls§o que provoca teações e questionamentos sociais cuja amplitude e conseqüencias são ·de dificil avaliação.
Além disso, um número significativo de empregados certamente recorreria h Justiça do
Trabalho, em busca de ganhos adicionais,
motivados pelo fato de nada terem a perder,
aumentando de modo alarmante o passivo
trabalhista da empresa.
A paraUsação prolongada de qualquer
unidade industrial representa, sempre, um
moo considerável para suas instalações e
equipamentos e, no caso da ICC meslilO na

obtido CQm a unidade em funcionamento.
Logo, a súbita decisão de paralisar um complexo industrial no ccato momento d~ sua
privatização pode ensejar interpretações de
dfficil neutralização. A extinção da empresa
e a venda de seus ativos. por si só, desmorali~
zariam o programa de desestatização, que
se constitui num dos alicerces da atual polfti~
ca e<:onOmica do Governo.
Quanto ao setor privado, nfio tem interes~
se algum em oon:struir ·suas próprias fábricas. Ao contrário, prefeCire investir cm campanhas que facilitem um processo de privati~
zação onde o Governo deverá vender as emesvaziadas e de~lorizadas, além de
facilitar a compra com juros especiais. Mesmo se as _empresas fossem vendidas pelo valor real, O setor privado naciomd não teria
Condições de concorrer com o capítal estrangeíro, o que representaria um risco ainda
maior para a política de desenvolvimentoagrfcola e a soberania nacionaL
Ê preciso destacannos, ainda, que, ao contrário da iniciativa privada, voltada essencialmente para obter lucros, as empresas estatais t!m tomo subproduto alguns elementos
importantes para o desenvolvimento das regiões onde estão implantadas, transferem tecnologia constantes e livremente para as empresas nacionais de bens de capital,. auavés
da nacionalização de equipamentos, fmanciam pesquisa e formam pessoal qualificado,
tomando-se a principal fonte de mão.de-obra do.Pafs.
O Brasil não pode se dar ao luxo de fechar uma fábrica de matéria-prima para a indústria de fertilizantes, e muito menos neste
- momento, em que precisa aumentar a produção e a produtividade agr1colas e de econoni~
zar divisas. Pelo seu contingente populacional, pela importa.ncia da sua agricultura, pela competitividade internacional da sua agroindústria, pelas carências. alimentares ainda
não resolvidas, o Brasil depende fortemente
da eficiência da mineração e de sua ind1istria
agroqufrnica, cuja c:Kpansão só é cxeqüfvel
através do controle público, nos aspectos estratégicos dos fenilizantes e de suas matérias-primas. Fora disso, este setor ficará estagnado, dele se re:tirando os dividendos que

presas
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sedio aplicados em outros segmentos mais
rentáveis. Isto fará. com que os nutrientes
agrícolas sejam cada vez mais caros e menos
usados, com conseqüencias nefastas para os
preços dos alimentos. o crescimento da produção agrfcola e o desabastecimento decorrente. Tudo isso está sendo colocado em risco pelo atual Governo.
O Governo está promovendo a degenera~
ção técnica, funcional e até física das estatais, para depois vendê-las ~ iniciativa privada, a preço viL Está promovendo o desmonte de equipes técnicas longamente treinadas
e aperfeiçoadas com o dinheiro da Nação, o
sucateamento deliberado, a desvalorização·
proposita"' a liqUidação planejada do setor
público, das estatais, como é o caso da Incl'Ostria Carboqufmica Catarinense, genuinamente nacionaL Nesse ritmo, a atual equipe governamental vai produzir a mais colossal trans~
ferencía do patrimOnio p6blíco para mãos
particulares, ou seja, colocará o Estado, irremediavelmente, a serviço dos interesses privados.
A manutenção do complexo carbonífero
catarinense é um capítulo de economia de
divisas, de autonomia e de segurança nacionaL A !CC assume papel estratégico no desenvolvimento do País, na mediâã. cm que supre o met-cado brasileiro com produtos que
certamente seriam importados, pois, a partir
da pirlta, rejeito primário do ca.rvio, fabrica ácido sulftírico e fosfórico e oonstitoi-se
na ánica fonte brasileira de enxofre disponf~
vel. Existem alternativas de viabilização da
ICC, diferentes do mero encerramento das
suas atividades industriais. O mais razc4vel,
nas attiais circunstâncias, é que -se mantenha
a atividade industrial da JCC, desenvolvendo, paralelamente, ações que possam redundar na viabilização definitiva da empresa e
na valorização tio seu patrimOnio.
O encerramento prematuro das atívidades da I CC, antes de se concluir o processo
de privatização iniciado, causará danos sociais irrevcrsfveis e conduzirá ao agravamento dos problemas econOmicos regionais e nacionais. Se ao Governo pouco ou nada importa a vida e o destino de milharea de brasileiros empregados em todo esse complexo
de atividades baseado na cxtração carbonífera, se o primeiro ato da privatização almejada t .a demissão de .seus trabalhadores, sem
qualquer cláusUla de garantia no processo,
se os governantes se acham no supremo di~
reito de promover o sucateamento de um
parque fabril, favorecendo os interesses de
futuros compradores c degradando a valorizaç!o patrimonial da empresa, é chegada a
hora de defendenli<>s um patrimOnio que é
de toda a sociedade brasileira.
Entregar uma tecnologia industrial que
os brasileiros desenvolveram com o dinheiro públíco é lesar a Nação. Pesquisar mine-rais, abrir frentes de utilização do subsolo e
realizar intímeros outros empreendimentos
pioneiros custa tempo e dinheiro. Todo o es~
forço despendido por técnicos e pesquisadores, pel01 empregados da ICC, Cm onze anos
de ex:istencia,· para fornecer mat~rla-prima
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ao setor de fertilizantes e, dessa forma, contribuir com a produção agrícola, foi dedicado a servir ao Pafs, e não a capitais que nos
espoliam. ligados a iiiteresses estranhos ou
estrangeiros.

É chegada a hora de conhecermos um
pouco mais o Brasil, os nossos recursos e as
nossas potencialidades. Só assim poderemos
defender o nosso palrim.Onio e defender-nos

daqueles que insistem em impedir a nossa
prosperidade e a nossa busca de autonomia
no cenário mundiaL Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Jutahy Magalhães.
OSR.lUTAHYMAGALHÁES(PSDB
- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) ~ Sr.
Presidente, Srs. Senadores, nos meses que-

antecederam o Governo Collor, o País marchava para a hiperinOação - taxa de inflação
de 56% em janeiro do presente ano, 73%
em fevereiro e 84% em março. O sistema
de preços relativos encontrava-se em processo de desorganização acelerada. Os índices
oficiais de preços já não conseguiam acompanhar o processo de aceleração inflacionáriaj
por isso mesmo já começavam a ser abandonados como indexadores. Na ausência de indexadores confiáveis, e face ao alto grau de
incerteza, iniciava-se uma enorme fuga das
aplicações em ativos fmanceiros indexados.
O discurso do novo Governo, já em sua
posse, estava centrado em três temas: combate à inflação - como prioridade absoluta,
modernização da economia e integração competitiva do País à economia mundial
Visando atingir esses objetivos, o Plano
Collor contemplou um elenco de importantes medidas.

1. Refonna monetária: restabelecimento
do cruzeiro como moeda nacional e concordata sobre todas as aplicações financeiras.
A reforma significou uma concordata sobre
a -dívida interna, com suspensão do pagamento do principal e dos juros pelo prazo de dezoito meses, trazendo um grande desafogo
para o caixa do Tesouro NacionaL Foram
assim atingidos dois importantes objetivos enorme' redução no grau de liquidez da economia e espetacular queda nos encargos financeiros da divida interna.
Por outro lado, o Governo passou a corrigir os títulos governamentais por um novo
indexador - o índice da FIPE - a partir de
15-3--90, ignorando a inflação da segunda quinzena de março e seus efeitos sobre os preços
de abril e maio. Houve, pois, uma enorme
redução no valor real do estoque da dívida.
2. Saneamento das finanças p(lblicas: aumento da receita tributária (elevação de aliquotas do IOF e IPI, novas incidências do
IOF, fim do anonimato fiscal etc.) e notável
redução dos gastos governamentais (redução
nas dotações para a administração direta e
indireta, nos investimentos das estatais, e
nos encargos financeiros da dfvida).
3. RefOrma administrativa: completa reestruturação do setor ptiblico, com extinção e
fusão de m:inistérioSt fechamento de órgãos
e empresas estatais, demissão ou colocação
em disponibilidade de funcionários póblicos.
4. Refonna patrimonial: basicamente pela privatização de empresas estatais.
S. Nova polftica industrial, com desregulamenlação e abertura da economia: aqui o
objetivo é o de modernizar a economia brasileira, tornando-a mais competitiva. Busca-se,
por urri lado, ampliar a capacidade de exportação e, por outro. frear a elevação dos preços internos pela concorrência de produtos
e;sU::angeiros.
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A concepção do Plano Collor é de natureza nitidamente ortodax:a. Partiu-se do diag-

nóstico de que os planos anteriores haviam
falhado por se fiXar unicamente no congelamento de preços, seguido de indexação salarial, sem atacar as causas estruturais do pro-

cessO.

-

- -- -

O diagnóstico apOntava para a necessida-

de de se promover uma drástica redução no
grau de liquidez na economi;1, eliminação
do déficit público, fim da indexação salarial
e abertura da economia à concorrência externa. Embora não fosse colocado de formã clara, havia ainda o pressuposto de que o ano
de 1990 :oeria de rcc~o. o que contribui?ta
para reduzir as pressões inflacionárias.
Conforme apontado anteriormente, a estratégia incial se baseou no violento corte
da liquidez -estima-se que a retenção de cru~dos no Banco Central foi superior a US$
60 bilhões. Com isso, houve drástica redução
inicial na demanda por bens e serviços, desferindo« assim, um golpe mortal no processo hiperinflacionário.
O maior efeito se deu-sobre o componente:: especulativo da demanda: também importante foi a redução da demanda pelo efeito
riqueza: os agentes económicos sentiram-se
mais pobres. Essa redução tornou-se ainda
mais significativa pelo esforço governamental em eliminar o déficit público: houve sen~
sível redução nos gastos correntes e, principalmente, gastos de ·capital. Por fim, cabe
ressaltar que o Plano implicou grande redução no poder de compra dos salárlosj no caso dos funcionários püblicos houve um congelamento de salários. É inegável que esse
arrocho salarial ocasionou queda na demanda, contribuindo para uma redução no ritmo innacionário.
Conforme se veDrifica no quadro abaixo,
todos os índices de preços evidenciam o sucesso do Plano em impedir a hiperintlação.
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Se em fevereiro a taxa inflacionária se
aproximava de 80%, em maio os índices tinham cafdo para a taxa de 8%. Depois de
maio, todavia, sobreveio uma elevação, e no
petiodo junho/agosto a taxa inflacion-ária se
manteve, de modo- consistente, na faixa de
11-12% ao mês. Em setembro sobreveio um
novo aumento, com o IRVF (Índice de Reajuste de Valores Fiscais) se aprmimando de
13%. Slio valores ainda muito elevados, que
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não garantem estabilização; pelo contrário,
manlém a economia altamente vulnerável.
O que torna o quadro mais grave é que essas taxas se mantém a despeito de uma poli'tica mOnetária e fiscal fortemente contracionista.
Economistas de diversas correntes têm
afinnado que a batalha contra a inflação está perdida. A persistência da inflação pode
ser debitada a uma série de fatores - erros
na condução-da polftica económica, diagnós-
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tico equivocado sobre a natureza atual do
processo inflacionário, resistência de diferentes segmentos sociais.
O primeiro equívoco governamental resultou da virtual paralisação das atlvidades
económicas logo após o Plano. Essa redução
das atividades era natural, visto que as empresas tiveram de reconsiderar todas as suas
decisões. O Governo interpretou essa s_ituação como sinal inequívoco de violenta recessão.
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Pressionadas por diversos segmentos empresariais, as autoridades decidiram pelo pro-

cesso de conversões setoriais de cruzados
em cruzeiros. Essa ''abertura das torneiras"
revelou-1e intempestlva. O mais adequado é:
que o Governo tivesse iniciado imediatamente os leilOes de cruzeiros, conforme prometido. Com isso, ficaria imune às pressões dos

lobbiea e os recursos seriam canalizados,
de forma ordenada, para setores com real
carência de liquidez e que, em princípio, estariam dispostos a arcar com um deságio mais
elevado. Houve ainda fortes cvidr!:ncias de

converslo descontrolada no c;aso das folhas
de pagamento. O Governo não conseguiu
também controlar os mecanismos informais
de cOnversão - negociação de débitos entre
empresas ou entre coligadas de um mesmo
grupo empresarial Estes fatos resultaram
em considerável retomo de liquidez.
O outro erro de implementação do plano foi o de não ter sido criado um mecanismo capaz de impedir estado e municípios
de converterem, em cruzeirQSt os cruzados
recolhidos sob a forma de tributos.
O pagamento de impostos em cruzados
novos. transformou o Tesouro Nacional, os
atados e os municípios em agentes emissores de moeda. No caso doo estados e municípios, a arrecadação fo~ de imediato, transformada em cruzeiros, levando, em muitos casos, a um verdadeiro festival de gastos desne~rios. Desse modo, estados e municfpios
tomaram-se os grandes beneficiários do Plano Brasil Novo; o extraordinário aumento
de suas transferências foram apenas o reflexo da grande; embora transitória, elevac;Ao
da receita tributária do Governo federaL A
receita própria de estados e municípios também sofreu notável crescimento, em cruzados visto que pagamentos, de impostos atrasados e antecipação do pagamento de tributos tomaram-se mecanismos largamente utilizados na conversão de cruzados em cruzeiros. Nâo houve uma contrapartida de aumento de encargos - deficiencia. aliás, que já tinha sidd observada quando se elaborou a
atual Constituição. Não ae verificou também
qualquer esforço, digno de nota, por parte
de estados e municípios, no sentido de resgatar parcela de suas dividas. Desse modo, mantiveram o seu déficit, dificultando a redução
do dêficit global.
Percebendo que havia permitido uma considerável rcintroduçl.o de liquidez na economia, o Governo resolveu adotar uma política violentamente contracionista - proposta
de redução do dêlicit póblico ao nfvel de
1,2% do PIB e expansão dos meios de pagamento, no segundo semestre do presente
ano, ao nível máximo de 9,2%. Com o mesmo propósito rccessiv~ o Governo vem impedindo a adoção de quàlquer polftica salarial
que garanta a recomposição do poder de compra dos assalariados. Finalmente, a nova polftica de comércio c:x:terior está direcionada
pelo objetivo de conter a inflação - desregulamentaçáo das importações e redução de
aUquotas visam submeter a economia interna à concotT!ncia de produtos estrangeiros.

A política fiscal vem se pautando por
um arrocho nunca visto na economia brasileira. No lado dos gastos correntes, os cortes
nas compras governamentais vêm comprometendo até mesmo o dia-a-dia das repartição.
Há que se lembrar que a redução e fusão
de ministérios bem como a c:x:tinçâo de órgãos públicos e empresas estatais, implicou
forte diminuição nas despesas correntes; tendo o Governo, além disso, promovido a demissão em massa de funcionános páblicos e
corte de gratificações. Essa redução de gastos é refor~da com o congelamento dos saUirios do funcionalismo público, levando a
um arrocho salarial de proporções inusitadas.
A redução nos gast~ de capital vem se
dando por dois caminhos. Primeiro, pela drástica redução nos investimentos governamentais, o que vem comprometendo toda a infraestrutura do Pals - fato ilustrado pelo deplorável estado eJ;D. que se encontram as rodovias, os serviços telefOnicos, a geração de
energia, o sistema hospitalar etc.
Em segundo lugar, pelo fato de que o bloqueio de 80% da- dívida interna possibilitou
enorme reduçll.o nos encargos financeiros
da dfvida, o Tesouro Nacional estima que
no presente ano tais encargos sofreram uma
queda de US$ !5 bilhões (Cr$ 525 bilhões)
-o valor a ser pago é estimado em US$ 10
bilhões contra uma previsão inicial de USS
25 bilhôes.

Analistas econOmicos admitem, pois, que,
com a depreciação na correção monetária

paga após o Plano Collor, o montante da dívida sofreu uma queda entre US$ 15 bilhões
e US$ 20 bilhões.

da
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contração dos gastos, mas também por

um esforço notável no sentido de elevar a
receita fiscal. O Departamento da Receita

Federal estima que a arrecadação de tributos em 1990 representará um aumento real
de 6% em relação a 1989.
Como parte da arrecadação do presente
ano teve caráter transitório, o Governo vem
tomando medidas fortes no sentido de promover, em caráter permanente, um sensfvel aumento na arrecadação, de modo a prevenir
a ocorrência de déficit em 1991. Entre essas
medidas, vale ressaltar a eliminação dos incentivos fiscais regionais, elevação da alíquota do imposto de renda sobre lucros obtidos
nas exportações de manufaturados e serviços
(de 18% para 30%), ele\iação da alfquota
do Finsocial (de 1,2% para 2%) e aumento
do Imposto de Renda par.:!. as atividades rurais.
Coerente com o diagnóstico ortodoxo, o
Governo vem aplicando um aperto monetário de proporções nunca vistas no País. O
Conselho Monetário Nacional estabeleceu
em 9,1% a ni.Cta de expãn-são monetária para o ?.J> semestre. O ramantto çlessa, contração pode ser avaliado ao se considerar que
a inflação mensal Lem sido superior a 10%.
Até: junho. a emissão de moeda atingiu Cr$
459 bilhões contra a meta de Cr$ S62 bilhões.
Para uma meta de Cr$ 1,222 trilhões, os
meios de pagamento atingiram crs 1,098 iii~
lhão.
A conseqüência imediata dessa politica
monetária tem sido a brutal elevação da taxa de juros; com isso, são criadas enormes
dificuldades, em termos de capítal de giro,
para pequenas e médias empresas, o que pode levá-las :1:1. asfJXia. Outra conseqüência nefasta é a reintrodução da ciranda financeira no Pa{s.

No plano do caixa do Tesouro Nacionoal,
os resultados_ "obtidos ao longo do presente
ano [oram muito positivos. Passou-se de um
déficit de caixa de 24,5 bilhões em janeiro
A :implantação do Plano Collor provocou
fevereiro para um superávit de CrS 317 bi- queda imediata no nível de atividade econOlhões no período março-maio. No final do mica, reforçando uma tendancia que já se
primeiro Semestre, porém, já se admitia que observav3 no último trimestre de 1989.
parte desse superávit era de natureza transiDados do IBGE mostram que a produção
tória, pelo fato de que parcela considerável
industriai em abn1 dé 1990 foi 21% menor
da receita tributária também tinha caráter
que a observada em março e 26% inferior :1:1.
transitório- receila adicional do IOF {ocorverificada em abril de 1989, constituindo a
rida de uma só vez.) e efeito da arrecadação
maior queda mensal dos íiltimos quínze anos.
do imposto de renda. Tal hipótese é confrrOs dados do PIB trimestral mostram a
mada pelo fato de que em agosto o superá- persistência de um processo recessivo ao lonvit foi apenas de Cr$ 14 bilhões.
go do primeiro semestre do presente ano,
De qualquer modo, esses valores todos com a indústria apresentando o pior desemdemonstram o enorme esforço que o Gover- penho. E ~r: relação ao 1° trimestre do presenno vem realizando no sentido da contenção te ano, o PIB industrial do ~trimestre indidos gastos p6blicos. Isto permite prever uma ca uma queda de 12,2%; para o PIB total, a
considerável queda no montante do déficil queda. nn mesmo intervalo, foi de 6%. Para
p6blico. O Governo continua trabalhando o primeiro semestre de 1m, o PIB industria~
com a estimativa de um déficit corresponden- já acumula uma queda de 6%, e o PIB total
te a 1,2% do PIB. Embora ~ meta dificil- idêntica redução. Outra indicãção- de queda
mente seja alcançada, é possível que o valor na atividade econOmica é representilda pelo
final não ultrapasse 2,5% do PIB. Conside- fato de que a produção industrial, no periorando que em 1989 o déficit operacional cor- do janeiro-julho de 1990, caiu 7,2% em comresponde a 7,3% do PIB, observa-se que paraçao com igual período do ano anterior.
uma meta de 2% para 1990 representa uma
causa surpresa porf:m obsciV3r que o
queda superior a 5% do PIB, o que signifi- enorme arrocho monetário e fiscal está se
ca uma enorme contraçAo fiScal.
revelando incapaz de promover um aprofunDeve-se reconhecer que esse superávit damentc. da recesdo. l ..~ produçao índustrial
fiscal vem se realizando não só pela profun- em julho cresceu 6% em comparaçi.o com
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junho. Essa reversão de tendencia pode ser
notada na evolução das estimativas do PIB.
Até o final do primeiro semestsre do presente ano, a Ipea previa uma redução de 11%
na produção industrial; em agosto, essa estimativa já tinha recuado para a faixa de S,8%.
Agora, em setembro, o lpea já prevê uma
queda anual de 4,9% na produção industrial.

A CNI (Confederaçlío Nacional da lnd(is..
tria) previa, em agosto, que essa queda estaria na faixa de g..tO%. No presente me:s, a
estimativa já é de uma-queda anual de 6,5-8,
5%.

Isso comprova que os agentes econOmicos não esperam uma queda posterior na atividade industrial até o final de 1990.
No final do primeiro semestre, o IPEA
previa, para 1990, uma queda de 10% no PIB,
em comparação com 1989; agora, em setembro, a nova previsão é de uma redução de
34%. Segundo o IPEA, isso se deve à recuperação do nível de atividade industrial que,

em agosto, voltou aos patamares existentes
antes da implantação do Plano Collor. Os
principais fatores que explicam essa recuperação do, segundo o IPEA, o crescimento
da massa salarial (reajUites espontaneos concedidos pelas empresas), recomposição de
estoque no comércio e o aumento dos gastos
das administrações estaduais causado pelas
eleições.
No início do atual semestre, o Governo
Federal estabeleceu a nova ~lftica ind.ustrial
e de comércio exterior. O objetivo geral dessa política, segundo as autoridades económicas, é o de submeter a economia brasileira
ao choque da competição c:x:terna, pela redução das barreiras tarifárias e não-tarifárias,
promovendo sua modernização tecnológica,
aumentando sua eficiencia, capacitando-a a
conquistar novos mercados e inserindo-a nos
grandes fluxos do comércio internacional
Um objetivo especifico dessa polftica é o
de fazer com que as importações contribuam
para frear a elevação de preços no mercado
interno.
A urgência de uma polftica industrial é
inegável -- a indóStria bi'asileria, na média,
vem apresentando crescente defasagem tecnológica, o que dificulta a conquista de novos
mercados. Além disso, o protecionismo exagerado vem acobertando um elevado grau
de ineficiência, prejudícando o consumidor
ao criar condições para a prática de preços
muito acima dos vigentes nos mercados internacionais. O protecionismo facilita ainda a
proliferação de práticas oligopolísticas.
O que se deve questionar seriamente é
a forina e o ritmo da implantação dessa política.
O avanço da liberalização do comércio
ecterior deve ser precedido pela criação de
condições que permitam a modernização da
ind6stria brasileira. Para tal, são necessários
pesados investímentos, que não podem ser
realizados em uma conjuntura recessiva. Essa modernização porém terá fOlego curto se
for baseado unicamente em tecnologia importada; sobretudo .porque as possibilidades
de fmanciamento sofreriam sérias limitações

num quadro de crise cambial e de incertezas
quanto aos rumos da negociação da dfvida
exteriia. Asslln, é imprescindível criar uma
base tecnológica nacional. Nesse tocante, as
dificuldades brasileiras podem ser ilustradas
pelo fato de que, enquanto nos países desenvolvidos os investimentos em ciência e tecnologia representam até 3% do PIB, no Brasil
esse indicador não passa de 0,6%. Visando
superar essa limitação, o Governo acaba de
lançar o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da lndt'lstria, cuja meta
é triplicar o investimento nacional em ciência e tecnologia, passando dos atuais 0,6%
do PIB para 1,4% do PIB atê 1994.
Por maior que seja o esforço de modernização, esse é um processo que demandará
tempo. Daí o risco de uma liberaliza~o apressada e em grande escala das importações a conseqüência poderia ser o sucateamento
de inúmeros setores da indústria brasileira,
com a ocupação do espaço por grupos ínternaciqnais.
Deve-:oe ressaltar ainda que a ausência
de toda e qualquer proteção a determinados
segmentos industriais não tem paralelo na
ccperieJtcia internacionaL
CUmpre selecionar setores estratégicos
nos quais se manteria alguma proteção temporária, criando fortes estímulos à sua capacitação tecnológica.
A implementação dessa política industrial
e de commio exterior enfrentará óbvias limitações, em face da ameaça de estrangulamento cambial do País. A médio prazo, o
êxito dessa política só poderá ocorrer no qua·
dro de um equacionamento adequado do problema da dfvida externa.
Paira sobre o País a ameaça de sérias dificuldades cambiais, em face principalmente
à atual crise do petróleo, à estagnação das
escportações e ao aumento das importações.
No período janeiro·julho .do presente ano,
as exportações atingiram US$ 17,88 bilhóes,
significando uma redução de 10,Só% em relação a idêntico perfodo em 1989; na mesma
fase, as importações atingiram US$ 10,39 bi·lhões, representando um crescimento de
9,26%. Em função disso, o saldo na balança
comercia~ que até o final do primeioro se_mestre era previsto em US$ 13,4 bihões, é
estimado agora em, um máximo de US$ 12
bilhões. Mesmo esse saldo poderá não ser
alcançado, se se confirmarem as expectativas
negativas quanto à evolução prócima do preço do petróleo.
No setor agrlcola, os resultados para o
presente ano vêm se r~elando muito desfavoráveis. Levantamentos do IBGE apontam
para uma redução de 20% na colheita de
grãos - prevê~se que no ano agrícola 90/91
serão colhidos 57 milhões de toneladas, contra UDJa produção de 71,8 milhões de toneladas no ano agrícola 89/90.
Análise do economista agócola Fernando Homem de Melo mostra que a agropecuária brasileira foi, a panir de 1985, penalizada por dois fatores; a enorme perda de valor
real da taxa de.f:âmbio (prejudicando a receita das or:portações) e as explosões inflacioná-
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rias que se seguiram ao fracasso dos P~nos
Cruzado, Bresser e Vedo.
.
O resultado tem sido uma crescente descapitalização dos agricultores, gerandO profundo desânimo ·no selar. Os níveis médios
dos preços reais e da relação de trocas na
agricultura - indicadores de rentabilidade foram, no primeiro semes1re do presente ano,
os mais baixos desde 1977.
O panorama agrlcola envolve ainda sérios riscos pelo fato de o Pafs iniciar o ano
de 1991 praticamenie desprovido de eStOques alimentares. Por outro lado, essa oferta reduzida mostra que, mesmo na presen~
de recessão, haverá um mercado interno favorável em termos de preço. pelo menos no
que se refere a alimenloo Msicos.
Os preços externos v~m apresentando
um quadro favorável ao longo do ano atual
Essas condições potenciais positivas poderiam ter evitado a queda prevista na produção agrícola se houvessem sido encaminhadas soluções para sérios entraves- descapitalização na agricultura, defasag~m cambia~
tributação nas vendas externas, pesados custos de transporte e portuários.
A prevista frustração na safra cria o ·risco real de um "choque aglicola" em 1991. A
resultante elevação nos preços dos alimentos,
junto com a alta no preço do petróleo, pode levar a luta antiinfiacionária a cõmple"to ·
fracasso.
Para fazer frente a essa situação, as autoridades governamentais editaram, em agosto, o chamado "pacote agrícola". As principais propostas contemplà:das na nova política agrícola são~ diminuição dos juros ~os emprestimos oficiais de 12% para -9"% -ao ano,
além da correção monetái:ia; recuperação
dos preços núnimos (correção de 30%, e~
média) e aumento real de atê 59% para os
preços de produtos básicos (arrOz, feijão,
milho, mandioca); regionalização dos preços.
mfnimos; adiantamentos maiores do VBC
(Valor Básico de Custeio) para as ç,.ulturas
essenciais ao consúmó interno; redução das
aUquotas do imposto de importação para insumos e equipamentos agrícolas; elevação
considerável da oferta de recursos para financiamento de custeio - o Governo fala em
Cr$ 300 bilhões; a região aQ18ZôniCa- ficará
escclufda de esquemas de incentivo à comercialização e compra de safras pelo Governo;
destinação de Cr$ 74,5 bilhões para investimentos na agriCulti.tia; criação, no BNDES,
de uma linha dê crédito de US$ 1,5 bilhão
para investimentos agrfcolas.
O 11 pacote agrícola" aponta na díreção
correta. Medidas como o esforço de redução
, dos jurO$ nos empréstimos, recupera~o dos
preços mfnimos e elevação dos adiantamentos do VBC certamente representam um forte estimulo ao aumento da produção D?S culturas alimentã.reS. As linhas de financiamento a investimentos revestem-se da maior impo~ncia num momento em que, race à descapitalização do setor, ~quase nula a capacidade de investimento dos agricUltores.
Outra importante medida é a regionalização da produção agtfcola, pois a expansão
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descontrolada da fronteira agricola eleva os

custos de, produção a ponto de tornar nlo
competitiva, nos mercados octemos. parcela
considerável da produção.
O terceiro aspecto a dC$tacar é: o dC8eSlí~ulo

k produção agrícola na Amazônia, re-

gião cuja maior parte apresenta baixa vocação agrícola.
A principal restrição que sê faz ~o projeto é a de que ele já surgiu muito tarde. Por

isso, seu& efeitos se farão aentir a partir do
próximo ano, pouco afetando a sa~ do presente ano agrícola. Mas é forçoso reconhecer que a edição do pacote agrícola poderá

·ter um pequeno efeito favorável ainda no
presente ano.
.
A despeito das medidas pro~tas, osagncultores continuam reclamando da ausencia
de solução para as dividas pendentes do setor; reclamam ainda que, da previsão inicial
(julho) de uma verba de Ct$ 120 bilhões para financiamento de custeio, apenas Cr$ 50
bilhões chegaram ao• agricultores. Finalmente reclamam do fato de que, no presente ano,
a m~dia das taxas de juros entre bancos particulares. e oficiais ainda se encontra em nível extremamente eleva,do.
No toc::ante ao dCliCmJ)rego, o impacto inicial do Plano Collor foi agudo. Vale lembrar
que o menor nível de desemprego aberto
nos tUtimos doze meses. foi registrado em novembro - aproximadamente 2,5%. A partir
dat não cessou de crescer, atingindo um máximo de aproximadamente 5,2% em maio.
A título de ilustração, pode-se ressaltar que
a Pesquisa Mensal de Emprego do !BGE,
mostra que, entre março e abril, o desemprego cresceu 18,5%. Para a indlístria de transformação, tomada isoladamente, o nfvel' de
desemprego passou de S% para 6,5%
Em abril, verificou-se o recorde de demis~
sões em Sfi.o Paulo, desde que a F'!eSp iniciou,
em 1981, a pesquisa mensal sobre o nfvel de
emprego na ind6stria paulista.
A taxa de desemprego aberto em agosto
1iltimo, segundo o IBGE, foi de 4,5%, mantendo relativa estabilidade em relação a juJbo óltim.o, de 4,53%, nas seis principais regiões metropolitanas do Pa.fs.
O fndice de agosto mostra, porém, a extensão da gravidade do desemprego, ao ser
comparado com o de agosto de 1989,-quan:.
do a taxa de desemprego foi de 3,22%. Em
n6meros absolutos, os desocupados em agosto de 1989 totalizaram 552000 pessoas; em
agosto de 1990, esse número era de 809.000.
Um indicativo adicional do problema do
desemprego é dado pel() deslocamento de
empregados do mercado formal para o infor~
mal. O mês de agosto último registra um aumento de 10% no n6mero de trabalhadores
por conta própria (285 mil peosoas a mais)
em comparação com agosto de 1989.
Deve-se enfatizar ainda que esse contingente de trabalhadores, por conta própria,
esconde, normalmente, um elevado índice
de subemprego:
O mais grave, porém, é que esse nfvel elevado de desemprego não mostra tendência
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passe aos preços é possfvel graças ao grau
de concentração na renda.
É claro que, num ambiente de cantração
de merc:ado e elevação dos juros, os !letores
mais débeis e mais sujeitos a competição são
fortemente penalizados- a conseqüência é
o aumento das falências- principalmente entre as pequenàs empresas.
A estratégia recessiva dificilmente deixará de fracassar. Há pelo menos quatro fatores que trarão sérios riscos à administração
da economia:
a) a questão cambial - o Govern:o será
forçado a corrigir a defasagem do Câmbio,
com vistas a impedir a deterioração da balança comercial; a desvalorização do cruzeiro
pressionará os custos das empresas;
b) a explosão dos preços do petróleo, implicando inflaçto importada;
c) o 11choque agrfcola";
d) a indexação informal na economia.
O realismo nos impõe ainda a conclusão
A situação s6 não é mais crític!! p~la indexa- de que o fim óa inflação brasileira só podeção tOrmal de preços e salário~ praticada rá ser conseguido através de uma melhoria
por diversos segmentos da economia. A polf- . da distribuição da renda. Atê que isso seja
tica salarial do Governo visa impedir a rein- alcançado, o controle da inflação só trará aldexação da economia, permitindo um único gum resultado através do crescimento econô-reajuste anual na data-base"da categoria, com mico (e não da recessão); capaz de acomobase no &alário dos doze meses anteriores. dar, precariamente, esse conflito distributivo.
Essa política, que visa claramente aprofunO ex~Ministro da Fazenda, Bresser Pereidar o arrocho salarial, começa a ser contesta- ra, propõe um programa de estabilização, seda na prática. Assim, em setembro último, gundo uma estratégia heterodoxa, baseado
houve categorias com reajustes superior ao nas seguintes etapas:
determinado pela polltica governamental. Isa) promover realinhamento de preços e.
to evidencia que a sociedade começa a resis- , salários;
tir à legislação que levaria a um aprofundab) realizar o ajuste fiscal, para eliminar
mento do arrocho dos salários.
o déficit póblico em 1990e nos pr6Kimos anos;
Cabe,. finalmente tecer, algumas considec) patrocinar um acordo nacional para
rações sobre o mérito da estratégia recessiva. A maioria dos analista& concorda que a resolver os conilito!l. di~tribulivos;
d) promover o congelamento de preços
recessão, apesar de todo o desastre social
que vem provocando, não tem sido capaz e salários.
Era o que. tinha a dizer, Sr. Presidente.
de impedir a manutenção d~patamareseleva
dos para a inOação, o que é confirmado pe- (Muito bem!)
lO$ (ndices inflacionários de setembro.
COMPARECEM MAIS QS SBS. SENAO altbim.o custo social do Plano é notó- DORES:
.
rio - aprofundamento da desigualdade - na
Alufzio Bezerra - Moisés Abrão - Od
distribuição de renda, virtual falênCia do sistema de assist!ncia médica e hospitalar, esta- Sabóia de Catvalho - José Agripino - Mar·
do de abandono na áreao edUCat:iona~ etc. condes Gadelha- Marco Maciel- Mata-MaVários economistas afirmam que é impos- chado - Alfredo Cainpos - Fernando Henri3fvel fazer uma recessão prolongada na eco- que CardC$0 -Iram SaraM- Roberto Camnomia brasileira, pela resistência oferecida pos- Nelson Wedekin
pelo setor privado. E quase todos reconheO SR- PRESIDENTE (Nelson Carneicem que a economia brasileira não tem-se
ro) - Com a palavra o nobre Uder Maurfcio
mostrado sensfvel a esse remédio.
Os mecanismos de arrocho monetário e Corrêa, para uma comunicação, que falará
fiscal não atacam as "causas mais profundas por 5 minutos, na forma r~gimentaL
da inflação brasileira - oligopolização, conO Sr. Maurlcio Corre. - Sr. Presidente,
centração da renda e conOito distributivo.
eu me inscrevi para falar como Líder, não
A oligopolizaç!o permite a preservação para a comunicação.
das margens de lucros. Ao estreitamento dG
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneimercado os empresários respondem com reduçãó da produção e dispensa da mio-de-o- ro) - Infelizmente...
bra. Ao aumento dos custos fixos médios,.
O Sr- Mauricio Coma - Abro mão paagravado pela elevação dos custos firiancei- ra nlo prejudicar a pauta. Se: hoUver possibiros (reflcco da alta dos juros), os oligopólios lidade para depois do ExPediente. ..
respondem com a elevação dos preços,. com
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneivistas a manter a margem unitária de lucro
-e, se possível, a maS$3 global de lucros. O re- ro) -Se V. Ex' quer falar depois.•.
de reversão significativa. Pelo contrário, o
desemprego fatalmente se aprofundará caso
o Governo insista na estratêgia recessiva e
01J prews do petróleo se mantenham em alta.
No tocante ao valor real dos salários, o
quadro é igu3.lmente sério, embora subsistam
diferenças entre setores e entre regiões. O
rendimento médio real dos trabalhadores revela, para o mes de julho llltimo, segundo a
mais recente pe:oquisa do IBGE, uma queda
generalizada nas seis principais regiões metropolitanas, quando comparado com julho
de 1989.
h maiores quedas [oram registradas em
Porto Alegre (- 13,~%) e Belo Horizonte
(-11,4%); em Sfio Pauto, onde se concentra
o maior contingente de trabalhadores com
· carteira assinada (47%) essa queda foi de
4%. Mesmo em São Paulo, isso revela um
agravamento do quadro, pois, na comparação junho a junho, a queda era de 2,73%.
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O Sr. Mauri:io Cortea- Fica para amanhã, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Mesa recebeu comunicação da Bancada da Frente Liberal, da Bancada do Partido Trabalhista Brasíleiro, da Bancada do
Partido de Mobilização Nacional, da Bancada do Partido Social Trabalhista, da Bancada do Partido Democrata Social, da Bancada do Partido Sociilista Ciistão, dá Bancada do Partido de Reconstrução Nacional e
da Bancada do Partido Democrata Cristão,

de que passam a integrar, sob a denominação Movimento Parlamentar Social

Libera~

um Bloco Parlamentar, nesta Casa, de acordo com o texto regimentaL
São as seguintes as comunicações
recebidas:

Senhor Presidente do Senado Federal

A Bancada do Partido da Reconstrução
Nacional (PRN), com assento no Senado Federal, vem comunicar a Vossa Excelência,
pata os fins e efeitos de direito, nos termos

do disposto no art. 61 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, a formação de
Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento Parlamentar Social Liberal, a que
passa a integrar.
Brasfiia, 11 de dezembro de 1990. --Ney
Maranhão Joio Castelo Rachid Saldanha Den:l Raimundo uiã.
Senhor Presidente do Senado Federal
A Bancada do Partido Democrata Social
(PDS), com assento no Senado Federal, vem
comunicar a Vossa Excelência, para os fins
e efeitos de direito, -nos termos do disposto
nos art. 61 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, a formação de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento Parlamentar Social Liberal, a que passa a integrar.
Brasffia, 11 de dezembro de 1990.- Roberto Campos _ Oziel Carne®.
Senhor Presidente do Senado Federal
A Bancada do Partido Socialista Cristão
(PSC), com assento no Senado Federal, vem
comunicar a Vossa Excelência, para os fins
e efeitos de direito, nos termos do disposto
no art. 61 e seguinteS do Regimento IÍlterno desta Casa, a fonnação de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento Parlamentar Social Liberal, a que passa integrar.
-Joio Ura.
Senbor Presidente do Senado Federal
A Bancada do Partido da Frente Uberal
(PFL), com assento no Senado Federal, após
reunião realizada em 11 do corrente, vem
comunicar a Vossa Excelência, para os fins
e efeitos de direito, nos termos do disposto
no art. 61 e seguintes do Regimento Inter.,
no desta Casa, a forri:JaÇão de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento Parlamentar Social LiberaL

Brastlia, 11 de dezembro de 1990.- Marco Macicl_ Hugo Napolclo _Joio _Lobo
_ ~nao Sancho __Carlos Ura _ Jorge
Bornbauaen_ Marcondea Gadelha _Hydek<:l Freitas _ Jool: Agripino _ Odac:ir Soarea _ M_cira Filho _ Lou~l :Q.aptiata.
S_~n_h_QLfresidente

do Senado Federal

A Bancada do Partido Social Trabalhista (PS'l),_ com assento no Senado Federal,

vem comunicar a Vossa Excelência, para os
fins e efeitos de direito, nos termos do disposto nos a.rts. 61 e seguintes do Regimento
Interno desta Casa, a formação de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento
Parlamentar Social Liberal, a que passa integrar.

BrasOia, 11 de dezembro de 1990 - Jos6
Ignácio Ferrelrn.
Senhor Presidente do Senado Federal
A Bancada do Partido da Mobilização
Nacional (PMN), com assento no Senado Federal, vem comunicar a Vossa Excelência,
para dos. fins e efeitos de direito, nos termos
do disposto nos arts. 61 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, a formação de
Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento Parlamentar Social Liberal, a que
passa integrar.
Brasllia, 12 de dezembro de 1990. - Leite

ChaVCL
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn'eiro)- A Mesa acolhe essas indicações e deClara que passará a figurar, -de agora por dian- ·
te, nos trabalhos desta Casa o Bloco, e não
mais os -partidos isolados que o intc!grám.
A Mesa consigna, porém:;.- que entre os
signatários da Bancada do Partido Democrata Cristão figura o nobre Senador Gerson
Camata, que ainda não comunic-ou à Mesa
o-se-u -desligamento do P:MOB, e deixam de
integrar esse Bloco, porque continua sem
partido, os nobres Senadores Carlos Patrocínio e Francisco Rollemberg. O bloco é uma
soma de Representações Partidá.ri3s e não
de senaddres. isolados. Está CônSiitufdO o Bloco e funcionará, de agora por diante, no plenário desta Casa.
O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O Sr. Mansueto de Lavor- Peço a palaw
vra, Sr. Presidente.

O.Sr. Jos6 lgnácio Ferreira- Sr. Presiw
dente, peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Nelion Cameiio) - Com a palavia o nobre Senador José
Ignácio Ferreira.

O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente,
eu havia solicitado primeiro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei~
Senhor Presidente do Senado Federal
11
A Bancada do Partido Democrata Cristão ro) ;:_V. E'x quando solicitou, jã-õ li3Vía-Ieiw
to o Senador José-- Ignácio Ferreira. - (PDC)~- com- ãSSeDto· no- Senado Federal,
voem- comunicar_ a Vossa Excelência, para
O Sr. José Ignácio Ferreira --Sr. PresiOS fins ereitos de direitO, nos termos do dis- dente, eu faço questão de ceder ao Senador
posto nos art. 61 e seguintes do Regimento Jamil Haddad
Interno desta. Casa, a formação de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento
O Sr. Mansneto de Lavor - Neste caso,
Parlamentar Social Liberal, a que passa inte- eu serei tertius, Sr. Presidente.
grar.
O SR PRESIDENTE (Nelson CarneiBrasOia, 11 de dezembro de 1990.- Moi- ro)- V. Exa será_o tertius. se houver o tera& Abrfo Jolo Menezes Gerson Cama· ceiro. o tertius aí quer dizer o_ terceiro na
ta _ AntOõio Luiz Maya _Carlos A;lberto. ordem.

e

Senhor Presidente do Senado Federal
A Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com assento no Senado Federal,
vem comunicaz: a Vossa Excelência, para os
fins e efeitos de direíto, nos termos do disposto nos art. 61 e seguintes do Regimento
Interno desta Casa, a formação de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento
Parlamentar Social Libera~ a que passa integrar.
Bras1lia, 11 de dezembro de 1990. - Affonso Camargo - Carlos De Carli - Louremberg Nunes Rocha.
senhor Presidente do Senado Federal
-- OSSCriãdores infra firmados, coril assento no Senado Federa~ vêm comunicar a Vossa Excelência, :Para os fins e efeitos de direito, nos termos do disposto nos arts. 61 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, a
formação de Bloco Parlamentar, com a denominação Movimento Parlamentar Social Liberal, que passam a integrar.
Brasflia, 12 de dezembro de 1990. - Carlos Patroc~o __ franci.scÕ RoU_emberg.

Tem a palavra o Senador Jamil Haddad.
O SR. JAM!L HADDAD-{PSB - Ri.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, eu pergunto a V. Exa se o Bloco já indicou o Lfder e os Vice-Uder~ e
se, a partir desse momento em que se constituiu o Bloco, se os Líderes dos partidos que
compõem o bloco perdem os seus gabinetes,
perdem os seus carros, perdem todas as van. tagens que as lideranças partidárias tinham
na Casa. É a s9lici~ção que faço a V. Ex11
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) . .:. -A Mesa declara o seguinte, o Bloco
foi constituído mas não comunicou ainda,
qual o seu Uder e nem os Vice-Uderes escolhidos. É uma faculdade conferida ao Bloco
de se reunir, e iridic.ã:i o Uder. Não é preciso necessariamente que o ljjer seja indicado no . momento, indicará oportunamente.
Mas, enquanto não houve o Líder, evidentemente ninguém falará pelo BloCo. O Bloco
está constituído, mas ainda não tem representação no Plenário do Senado. Porque o que
vai representar o Bloco é a sua Uderança.
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co. V. Ex•, entretanto- e af a razão da ques~
tão de ordem -, retirou dos integrantes do
bloco os sen~çlores que não estão integrados
a qualquer dos partidos, a qualquer das representações partidárias que formam esse
bloco.
A mim -me parece, Sr. Presidente, que V,
Ex8 está cassando- e respeitosamente digo
isso- o direito desses senadores, porque não
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- há no Regimento, embora haja uma referên~
ro) -A Mesa vai por ordem,. este não é: um cia aqui: o bloco é formado por representa~
debate. A Mesa vai dar a palavra para quem ções, por bancadas existentes na Casa, não
não falou ainda, vai dar a palavra ao nobre vejo essa proibiçio expressa a que senadores
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
que não integrem partidos, que não estejam
A Mesa já deu a decisão, não vai discutir, em bancada alguma, possam integrar o bloco.
o bloco esta constituído.
Portanto, não existe no teKto regimental
Agora, não tem representação no plenário do Senado; e, nos termos do dC$pacho que V. Ex- teria que invocar para expungir
da decisão de ente~ enquanto ela perdurar, do bloco, porque eles já estão no bloco. Es~
já que o recurso não tem efeito suspensivo, sa é a coisa importante. Eles estão sendo re~
a decisão da Mesa produz os seus efeitos. tirados por V. Ex" já estando neste bloco. B
de maneira que formulo essa questão de or~
Pronto. Está resolvido.
Com a palavra o nobre Senador Cid Sa- dem, tendo em vista o fato de que me parece que V. Exa não pode, não tem poder nem
bóia de Carvalho.
constitutivo nem desconstitutivo. O que V.
O Sr. Joa6 Ignácio Ferreira - Sr. Presi- Ex• teria. que fazer, a meu ver, seria reCOnhecer a existência do bloco que preexiste à madente, eu continuo aguardando.
nifestação e ao_ próprio conhecimento de V.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- Exa, e remeter o assunto especffioo, não o
ro) - Mas não vou mais dar a palavra a V. do bloco, mas o assunto da pertinência ou
F.xa, para discutir.
não da integração desses parlamentares ao
O Sr. José Ignácio Ferreira - Não é is- bloco a quem de direito, para que o órgã-o
técnico da Cãsã, que seria ~ Comissão de
so não. Teilho uma questão de ordem.
Constituição, Justiça e Cidadania, ocaminasO Sr. Cid Sabóla de Catvalho Sr. Pre- se esse detalhe. A existência do bloco V. Ex•
sidente, tenho também uma questão de or- não questioila e nem poderia fazê-lo. V. &a
dem, mas posso aguardar.
não emite nenhum juízo constitutivo nem
O SR. ~RESIDENTE (Nelson Carnei- descontitut:i.vo; V. Ex• não pode retirar do
ro)- Qual é: ã questão de_ordem, nobre Se- bloco parlamentares que estão no ex:ercfcio
do seu direito e que podem e devem e não
nador José Ignácio Ferreira?
estão, em absoluto, proibidos por qualquer
O Sr. Jos~ Jgnllcio Ferreira _ Tenho disposição regimental ou qualquer outra notuma questão de ordem e pedi a palavrã. pa- :lllã de pertencerem aó bloCo.
ra formulá-la.
Veja V. Exa - e af é importante _que se

enquanto c:.:ssa !Jderança não fOr· -constituí-O Sr. Cid 8ab61a de Carvalho Sr. Preda, existe apenas o Bloco. Alguns partidos sidente, peço a palavra.
s6 depois e que realizam sessões para indiO Sr. Jos~ lgnácio Ferreira_ Sr. Presicar os seus Líderes. Nem por isso- deixa de
ter a Representação Partidária, o Bloco es- dente, aguardo a minha vez.
tá constituído, apenas não tem lideranças
O Sr. Jutaby Magalhães __Sr_:._Pl'es!denainda.
te, estou aguardando para formular a quesO Sr. Jutahy Magalhl!es - Sr. Presiden· tão de ordem.
te, quando chegar a minha vez, peço me se-

ja concedida a palavra pela ordem.

O Sr. Mansucto de Lavor- Peço a pa1a-

vra. Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra para uma questão
de ordem ao nobre Senador Mansueto de
Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR
(PMDB - PE. Para questão de ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. Há dias, o eminente Senador Cid
Saboia de Carvalho apre$entou ao Plenãrio,
e principalmente a V. Ex- e a Mesa, uma
pertinente questão de ordem exatamente sobre este assunto; a criação e a instalaç§.o de

blocos parlamentares. Eu gostaria de saber
se V. Ex• já prolatou uma resposta a essa
questão de ordem formulada pelo eminente
Senador Cid Saboia de Carvalho.
A segunda pergunta é ainda sobre a liderança, dando seqO.encia à questão levantada
pelo eminente Senador Jamil Haddad. Se V.
&a acolhe, como de fato acolheu, a comunicação; se está automaticamente constituído
o bloco. E assentindo V. E".xà, que está constitu:klo autoolaticamente o bloco, se nesse
caso, por força do Regimento, estão também.
automaticamente, destituldos os l!deres partidários que compõem o bloco. El~ neste
momento, não poderão encaminhar votações,
e exercer em plenário suas atividades de liderança, vez que não são mais lideres.
O que se espera, entlo, é que sejam designados o Uder e os vice-Uderes desse bloco. E os meus votos de sucesso no exercício
do cargo a ele.
Mas a questão é essa. Se, a partir de agora, os eminentes líderes partidários que assi~ junto com seus companheiros de Bancada, essa comunicaçlo, se automaticamente
estão realmente despojados da função de tider, não digo destitufdos, mas. despojados
da função de lfder.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -A Mesa responde a V. Ex*, esclarecendo, p.timeiro, que a Mesa já decidiu na sessão de ontem a questão de ordem levantada
pelo nobre Senador Qd Saboia de Carvalho.
Segundo, que o fato das representações
comunicarem à Mesa a constituição do bloco não cdge que no mesmo momento essas
representações indiquem a liderança. Mas,
enquanto não indicarem, evidentemente, não
há ll'der do bloco com·assento no Senado Fe-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei-

ro) - Pensei que V. &a quisesse protestar.

O Sr. Joo6 Jgnáclo Ferreira _ Não é o
caso de pensar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C.rneiiõ) - V. Exa ~õ-8rgüiu que queria levantar
uma questão de ordem. Apenas não poderia
imaginar que V. &• qUisesse levantar uma
questão de ordem, V. & 8 não declarou essa
intenção.

deraL

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST - ES. Para questão de ordem Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden~, respeitosamente, diante da manifestação de V. Exa,
qUe; aliás, eu não -diria que seria - e V. E'xa
sabe disso_- sequer· uma ·decisão, porque V.
Exa recebeU Uma- com\Jnic!iÇão de um fato
que preex:iste li. própria tomada de consciên~
cia de conhecíinento de V. Ex* Ponanto, o
fato é anterior à tomada de conhecimento
de V. Bx11 e foi simplesmente comunicado a

O Sr. Jamil Haddad _ Sr. Presidente,
peço a palavra para contraditar.

V. )3.X8 acaba de manifestar, acolhendo,
reconhecendo na Casa a edstência do blo~

V.Ex 11

enfoque - a- l,"3Zão daquçla formulação Qe
ontem. Foi formulada por que? Exatamente
porque era necessário que os pCJarlamentares que não integram nenhuma bancada na
Casa estivessem integrando o bloco na enunciação geral que todos fizeram. E V. Ex• se
recusou, Sr. Presidente. Do alto da sua dignidade, da sua competência jm1dica, se recusou a simplesmente fazer uma aferição daqueles parlamentares que integravam esse
ou aquele partido, para então concluir, como concluiria inevitavelmente, que diversas
bancadas estavam integralm.ente cOmpostas
e apresentando as assinaturas dos seus parlamentares. Mas V. Exa se recusou a fazer Isso, quando bastava apenas computar os par. lamentares e verificar que mais de tres ou
quatro bancadas inteiiãS estavam fori:Iiándo
o bloco. V. Exa considerou inepta a· petição,
o que me pareceu absolutamente insultuoso
para alguém que não faz as coisas de cabeçada.
Na verdade, pedi as assinaturas de todos
e apresentei, portanto, às bancadas alinha.
das com os :i:uSnies dos parlamentares.
Diante do fato ocorrido agora- V. Ex"
que ontem exigiu simetria, não queria nem
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harmonia, mas simetria- V. Ex"' querta que
viesse num texto próprio, com formulação
própria, aquilo que preexistia à própria aferição da Mesa que só compelira. E como registro de nascimento. Alguém nasceu, comunica--se o nascimento. Aquele que recebe_ oregistro de nascimento, não vai fazer nascer
ningu~ nem aquele que recebe a comunicação da morte vai fazer ninguém morrer. O
que h~ na verdade, é um sentido cartorial
da decisão de V. Exa que apenas tomava conhecimento de um fato ocorrido bem antes

vessem a titularidade partidária poderiani
pertencer até a um partido pequeno, porque
teriam a maioria através, isoladamente, de
determinados parlamentares que não estavam
no partido.
A questão é simples, e está aqui no art.
61 do Regimento Interno do Senado, na própria Clefinição do _que é bloco parl~m~_ntar.

de ser comunicado ~ Mesa. V. Ex8 chegou,
ontem, a colocar questões de ilegitimidade

Ora, se é representação parlamentar, não
é a pessoa isolada, quer dizer, a pessoa física do senador que poderá fute8;-rar-se a essa

de parte, de descabimento do pedido, dizendo que faltava causa de pedir, algo assim.
Vou pedir as notas taquigráficas.
Quero dizer a _v. Ex- que a formulação
de ontem foi feita dentro do texto regimentaL Em face disso, V. Exa poderia e deverl~
a meu ver, no exercício da sua competência
receber.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Nobre Senador, peço que formule a
questão de orde~ por favor.

O SR. JOSÉ !GNÁCIO FERREIRA
Formulo uma questão de ordem no- sentido
de qu.; com base na ino::istencia dos arts.
61 e seguintes do Regimenlo ID.terno de qualquer proibição a que parlamentares intqrem
bloco partidário mesmo sem pertencer a bancadas, quer dizer, pelo fato de não existir
proibição, espero que V. Ex• reconheça o
direito d~ parlamentare-s de integrarem
o Bloco Parlamentar.
Veja' bem, eminente Presidente Nelson
Carneiro, não requeiro nada e, portanto, não
estou com qualquer deficiencia na causa de
pedir ou no pedido, porque não estou pedindo.
O que se faz E uma côiiuiilicação e o que
se pede, com o sentido canmial que a Mesa tem, E o mero registro de um fato ocorrido, que se reconheça a· integração desses parlamentares, que não pertencem a bancadas,
ao Bloco Parlamentar.

O Sr. Maurício

Corre.

Sr. Presidente,

peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Tem a palavra V. Ex•
·
O SR. MAURÍCIO CORR:êA (POT DF. Para contraditar. Sem revisão do orador.) --sr. Presidente, ao longo da explanação, à guisa de q'uestão de ordem, levaDtada
pelo nobre Líder do Governo, gostaria de,
resumidamente, dizer que o Senador José Ignáclo Ferreíra pretende saber, através da
quesuio de ordem, se o Senador Jos6 Patrocfnio e o Senador Francisco Rollemberg, que
firmaram o documento, t~ legitimidade para integrar o bloco parlamentar.
Ê palmar que não, Sr. Presidente. É evidente que não. f. própria dcfmiçio do que
6 bloco parlamentar já impede isso.
Do contrário, vários parlamentares aqui, na Câmara ou em qualquer lugar que
se pretendesse organizar wxt bloco parlam.en~
tar - dezenas de Parlamentares que não ti-

"Art 61. As representações partidárias poderão constituir bloco parla- -mentar."

representação, que é partidária.
Não ainda satisfeito com isso, o Regimento reitera ainda no art. 62. quando fala:
1
;0 bloco parlamentar terá líder, a
ser indicado dentre os líderes das representações partidárias que o c~mp6em.''
-

E, mais em seguida, no an. 63, novamente:

"0- bloco parlamentar conslitufdo
por representações partidárias. ..
Resumidamente: se o Senador Francisco
Rollemberg e o Senador CarlOs Patroclnio
quiserem apoiar o Governo através de um
bloco parlamentar terão que se filiar a um
das partidos que integram esse bloco que está sendo constituído.
Portanto, não há a menor razão de ser
de se levantar essa questão de ordem que
deve ser, evidentemente, respondida por V. ·
& 1 negativamente, porque d6vida não cciste.
O Sr. Cid Sab6la de Carvalho Sr. Presidente, peço a palavra pela ordenC'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Vou decidir, primeiro, pois já houve a
contestação e a mim cabe decidir.
A Mesa_ agiu, primeiro. em defesa do Regimento, a primeira função que o próprio
Reginiento defere ao Presidente, a defesa
da lei e do regimento. O regimento é expresso, como acaba de demonstrar o nobre Senador MaurfciO _COrrêa; isso naõ impede a formação d~_bl~o. Os S~~do~es Carll?S Patrocínio_ e _Francisco Rollemberg podem integrar este ou até outro partido que esteja de
acordo com a fOrmação do bloco.
O q-u-e nãO
pode é "pelidúcii" -nas representações partidárias parlamentares que
não pertencem a nenhuma representação
partidária. Evidente que não!
Então, se for:oios assim, basta que dois
partidos que tenham 2 ou 3 senadores coletem. avulsos e somem ~ara formar um_parti~ e ae chegará até ao absurdo de 8 SenadoI'eSt sem partido, formarem um bloco parla-mentar reconhecido. E eles, que não podem
isoladamente ter representação no plenário
para o::ercer as atribuições que são deferidas aos líderes, eles então, passariam a ter,
através de uma liderança constitufda apenas
de S Senadores sem partido. Evidentemente
que não tem razão S. Ex•

se
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Quanto ao Senador Gerson Camata, a situação ê div.ersa, porque S. Exa ainda. não
comunicou à Mesa que deixou de integrar
o PMDB, e se não deixou de integrar o
PMDB, não pode ser inclufdo no bloco. Porque af seria a anarquia que se instituiria nesta Casa. A--representã§io partidária é que
se incorpora e não o senador individualmente.
Daf por que a Mesa não pode incluir entre os membros do bloco aqueles 2, porque
não têm filiação partidária, e o outro, o Senador Gerson Camata, porque ele não pertence a nenhum desses partidos em sequer se
desviilculoli-.do PMDB.
O assunto está encerrado e a Mesa vai
prosseguir, porque acho. que o bloco já tem.
atrapa1hadõmuito os nossos trabalhos, ontem
e hoje. Vamos trabalhar.
O Sr. ad Sabóia de Carvalho Sr. Presidente, peço a palavra para uma- questão
de ordem.
O Sr. Mário Covas _ Sr. Presidente, peço a paJavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - CQncedo a palaVra ao nobre Senador
Qd Sabó~ de Carvalho. Em seguida, darei
a palavra a V. Exa, Senador Mário Covas.
O SR. CID SABÓ!A DE ~VALHO
(PMDB - CE. Para questão de ordem. Sem
revis!o do orador.) - Sr. Presidente, serei
muito breve.
Apenas temos consumado nesta tarde o
art. 01-do Regimento Interno do ·senado FederaL ComO tal,. Sr. Presidente, está constituído, com o_ título anunciado, o bloco de
apoio ao Governo Federal, que fará aqui a
-iustentação das causas de interesse da Presidência da Repóblica.
c:Onstitufdo O· bloco, Sr. Prêsidente, para
bem da moralidade do Senado, requeiro a
V. Ex1 , ria fi:ri1na do art: 01 e segUintes. do
Regimento Interno, que declare octintas as
lideranças de todos os partidos. que assinaram
esse documento através. dos seus componentes, uma vez que não mais se admite às representações partidárias lideranças diversas
daquela que caberá ao bloco agora constituído.
No momento em que se consuma a formação desse bloco, o::tinguem-se os partidos
políticos no âmbito do Senado Federa~ e
suas representações passam a integrar esse
novo organismo de sustentação do Governo.
Faço essa questão de ordem. Sr. Presidente, a bem da moral do S_enado Federal. Todos sabemos que não ê justo que um bloco
de apoio ao Governo venha a cumprir uma
outra mosofia 4iferente da que o Governo
adola.
Esse Governo e~etingufu cai'gõS. órgãos,
diminuiu folha de pagamento. A criação do
bloco parlamentar, com. a liderança diferente da dos partidos, permanecendo a dos partidos, é acréscimo de despesa para o Senado, é mais função gratificada, é mais secreU.rio parlamentar, é mais automóvel, é mais telefone. Portanto, não cabe na filosofia do
Governo FederaL
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Assim, seria estranho que este bloco que
vem. apoiar o Governo Federal venha também, e imediatamente, adotar uma filosofia
estranhamente oposta.
.
Portanto, na força do Regúriento, requeiro a V. Ex• que declare atintas as lideranças de todos. os partidos que firmaram este
documento.
Era a questáo de ordem, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Nelson Carnei'
ro)- A Mesa não examina o aspecto.
O Sr. Joa6 lgntcio Ferreira_ Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- V. Ex~ devem col8borar com o Sena-

do para esgotar a imensa fila de projetos
que têm a decidir até o dia 15.
De modo que, peço a·V. Ex.. compreensão, porque a questão está resolvida. A Mesa já decidiu ontem, e quanto a esta questão
.de liderança, c~o ou_ errado decidiu. O nobre Senador José Ignácio Ferreira recorreu,
o recurso não tem. efeito suspensivo, mas está en~gue à Colílissáo de Constituição e
Justiça e Cidadania, que o enviará no prazo
marcado para a decisão do Plenário.
De modo que não há necessidade de nós
debatermos este assunto hoje, e nenhum lider foi indicado, e tamb~m não se diz no dcicwnento recebido que este bloco ê para
apoiar ou para combater o Governo, apenas
se constituiu um bloco, e o bloco pode ser
para apoiar ou para combater. Esse ê um aspecto poUtico e a Mesa nlo decide sobre es-se aspecto. A Mesa examina. Há uma comunicação, assinada por um número bastante
de Senadores, através de suas representações partidárias. Disso não há düvida, por isso o bloco está constitufdo.
Agora, o bloco vai reunir-se no momento em que quiser e comunicará à Mesa as lícteranças que escolheu. Apenas isso. Por isso, a Mesa pede aos Srs. Senadores, salvo
se houver alguma outra solicitação a ser formulada, que não atrasc:moo, já estamos 'às
17:00horas e...
O Sr. Ronan 'Tito _ Sr., Presidente, pe-

ço a palavra para breve comunicação.
O Sr. Joa6 lgntdo Fetreim _ Pc:ço a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presi-

dente.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Agora vai falar o Senador Mário Covas,
que ,havia pedido a palavra antes.
O assunto está encerrado. Apen3$ vou
ouvir o Senador Mário Covas.

O Sr. Mário Covas

V. Ex.• está-me li-

mitando a respeito do qÜe falar? É isoo?
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Com a palavra V. Ex•
O Sr. Joio Menczea Mas, não sobre
este assunto, Sr. Presidente, porque V. :Expediu para ninguém falar sobre isso. Se V.
Fxll vai conceder a palavra sobre esse assun'ID, eu deveria falar primeiro porque estou
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iÍlsê:ritq ·na frente, Sr. Presidente. V. Ex..a disO SR- PRESIDENTE (Nelson Carnei~o sobre a
ro) --: A decisão de que foi intetposto o remat~. Abri mão, 'atendendo ao pedido de . curso prevalece atê que seja modificada. A
V. Ex• PortantO, V . .Ex• não pode dar a pala- de~o de ontem já estabeleçeu o que V.
vra para tratar desse mesmo assunto.
Ex" quer. Não hámais lfder de partido que
integre o bloco. Foi dito isso ontem, na declO SR- PRESIDENTE (Nelson Carnei- tão. No entanto, o que eu disse ê que não
ro) ~ O Senador Mário. Covas havia pedido posso obrigar o bloco a indicar o líder, nesa palavra antes. Por_isso, dou a palavra a S. se momento; pode indicá-lo amanhJL Agora,
Ex• Em seguida, darei a palavra a V. Ex•, enquanto nlio indicar, ele não pode. ..
para que faÇa a sua declaração.
O SR.. MÁRIO COVAS- NAo ê só o
O SR- MÁRIO COVAS (PSDB- SP. fato de que não há lfder. Não há representaPara questão de prdem. Sem revisão do ora- ção partidá~
dor.) - A questão de ordem que: vou levan·
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneitar refere-se a este assunto, embora o trate
de um Angulo que me parece novo~ Temo ro) - De partidos isolados, nfi.o: isso já foi
atê que v; Ex• se tenha enganado nas deci- decidido ontem.
s6es, porque, confesso, ooncordo com todas
o SR- MÁRIO COVAS·- Mas náo há
ela..
lfder. O .que foi decidido ontem ê gue não
Creio que v. eca acertou ao acolher 8 há lfder; não há personalidade das re~~
solicitação do bloco, que está plenamente co- tações partidáris porque elas abriram mão
berto regimentalmente. V. Ex- acerta quan- disto, para transferir a sua personalidade a
do declara que o bloco não pode: ser forma- uma outra entidade cba[ll3da Bloco; portan~
do individualmente por Sena~orc:s, ao conttá- to~ não apenas não cdstirá llderes, e esse é
rio, ter-Ge-ia um bloco apenas de Senadores, um fato permanente, como ~ representa~
desde que constitulllse 10% do Senado. En- ç6es partidárias não se manifestarão, enquan~
tendo que o bloco está automaticamente cons- · to representações partidárias.
Cotteto1 E esse o en~ndimento?
titu:klo.
Não se trata de pedir autorização e, por
O
SR- !'RESIDENTE (Nell!on Carnei.isso, levantei a questão de ordem ontem, quando V. Ex.• 'nfio o considerou automaticamen- ro)- A Mesa disse ontelll, ao acolher a .questlo de ordem do Senador Cid Sabóia de Car~
. te constitufdo, na medida em que não deferiu valho, que, constituído o Bloco, estão extin~
, o pedido. Hoje V. Ex• acolheu o pedido, detas aa representaç6es partidárias no Senado.
ferindo-o, portanto, porque veio em tennos
Foi o que disse ontem a Mtbsa, donde sur-

se que estava encerrada a

re~entais.

giu o recurso do nobre Senador José Ignácio
Todavia, ~gundo leio no Regúnento; o Ferreira; que está sendo examinado pela Coê um instrumento pelo qual, - atê por , missão de Constituição, Justiça e de Cidada~
isso ele ê uma coligação de representações ma.· Foi esse o entendimento.
parlamentares - a representação partidária
A Mesa pede a colaboração dos Srs. Se.abdica da sna personalidade próptia para g;t- nadores. Perdemos toda a tarde de ontem
nhar uma nova personalidade, a personalida~ discutindo sobre um bloco que não existia,
de de bloco.
hoje, que ele: existe, vamo$ perder outra tarde.
Ora, no instante eiil que V. :Ex- recebeu
O Sr. Affonao CAmargo - Sr. Presidena comunicação e a acolheu, julgou-a conforme o Regimento, o bloco estava automatica- te, peço- a -pa,lavra para uma questão de ormente constituído. Se o bloco está autoliÇlti- dem, a,bsolutamente necessária.
camente constituído, até que ele seja desconsO SR PRESIDENTE (Nelson Carneititufdo, a personalidade politica das represen- ro) - Não houve questão de ordem Apenas.
tações partidárias está suspensa.
respondi a uma pergunta. Foi feita apenas
Portanto, hoje, na hora de votai'mOIS, e uma pergunta. S. &• não levantou questão
não havendo uma liderança do bloco, nló de ordem, porque já estava resolvido desde
há quem fale pelas representações partidá- ontem.
rias coligadas.
-&tá-corretO isso? .
O Sr. AtfOIIIO. Camargo _ Pergunto a
V. Ex-- se, neste momento, como Uder do
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Esta decisão foi tomada ontem pela PTB, posso falar, para contraditar.
bloco~

Presidenci , no fim da tarde, tendo sido apre~
oentado ~do- !eMdoi'Joa6 !gnácio Ferreira. É s6 isso. .
·
O SR- MÁRIO COVAS_ Sr. Presidente, essa inexist.ettcia de lideranças não se coaduna muito com a proposiçãO de V. :sr-,
que dizia que o ~loco. pode ter a prérrogati.:
va de s6 indicar líer no instante que quiser.
Mas, ,enquanto o :Bloco nlo o indicar, os' partidos não falam, porque automa~icamente C3ses partidos es~o engajados no bloco. &tá
onrreta .... observação?

O SR- PRESIDENTE (Nelllon Carneiro)- Não pode. V. &-, agora, é um integrante do Bloco. O Bloco ·não tem líder ainda.
O Sr- Cid Sabóla dei Çarvalho - Sr. Pre·
há mais Ude.r do PTB. S. &a
não cciste, como Uder do .f1B, Não há Uder do PTB aquL

, sidente, nfio

O Sr• .Affmiao Camargo- Sr. Presidente. Dão posso contraditar porque não houve
questão de ordem?
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O SR. Pl:lliSIDE~"TE (~elson.CarneiR
ro)- Como Senador, V._ Ex 11 pode falar. V.
axa é Senador e pode pedir a palavra a qual
quer momento.
R

O Sr. .Affonso Camargo - Como Líder
a qualquer momento não posSO falar,- mas
como Senador posso fula r a quaiqu.er mometito?

O

sR.

PRESIDENTE (NelSon Carnei-

ro) - A qualquer mamente?, demro do Regimento, ê evidente.
Vou ler para V. & 11 a decisã~_
ontçm,
que certamente V. Ex 1 não ouvíu:

-"ACresce

que o BI<?C<? Parlamenrar
foi cOado cxa.t~ente para traduzir a
opinilo e o voto _das agremiações que
---~-~o constitulem. Por isso, seu voto é o
voto de todos, os parlamentares que
o intesram. Compõe \lma nova unida
de, como um só partido, age como
um só p3rtido, compete com os dev
mais p_artidos na percentagem para a
fonnação das comiss6es e das representações do Senado Federal1 tem as
v

mesmas prerrogalivas _e os

4e

O Sr. Affonsc,- aimargo - Já a conheço
e recorremos da decisão de V. Ex 11 porque
não concordamos com a meS!iiã.

O SR. PRESIDENtE (NelSon 'Carneiro) -Sei, mas enquanto há_ o d_e~pacho da
Presidência, certo ou errado, não tendo efeito suspensivo o recurso' inteipOStô, ·tenho
que aplicar minha dec~~o. até que ela seja

modificada. ASsim, enViei toda o material, todo o debate, ao exame _da Comissão de Constituição,-Jüstiça e dC dda(fanla.. c; eDqua.g.to
não for decidido, aplicarei o entendimento
que ontem foi dado.- É passivei que o Plenário reveja esse entendimento e, a~ então,_ cumprirei a decisão do Plenário.

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, pedi
a palavra, c V. Exame disse que_ o Se~dor
Mário Cóvas a havia pedido anterion:ne:nte.
Por isso, ouvi cõm toda tranq üilidade o Senador :Mário Covas, mas penso qu~, agora, a
vez é minha. Gostaria de ter a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - O Senador Affonso Camargo pediu a
palavra apenas para contraditar.
O Sr. AffollSO Cam8rgo ;_ Acreilitei que
a cassação da minha palavra fora imposta
pelo Senador Ronan Tito. Discutirei- com
os nossos companheiros se devemos afastarnos do plenário e não participar da votação
de hoje, já_ que não podemos mais falar na_ Casa.
O Sr. Ronan Tito -- Senador Affonso
Camargo, ninguêin pretende cassar a palavra
de V. &a, queremos apenas se cumpra a ordem de inscrição. Inscreveu-se, em primeiro
lugar, o Senador Mário Covas. -O Sr. Affonso Canlargo - V. E';xD não
pode falar de costas para a Mesa.

O Sr. Ronan Tito- Não sabia que OSenador Affonso Camargo fazia parte da Mesa e dirigia os trabalhos em parceria com o
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (NeJSCm ~rnei
ro)- A MesCJa vai ler o trecho da decisão.

O Sr. Ronan Tito _ Sr. Presidente, pe-

m~mos

1ieneffci0s qU:é o Regímento Interno
assegura a todas as agremiações que
contam mais de um décimo do total
dos· membros da Casa..n
I~_ecplica

qüe seja exatamente esse~~

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro} --A-paixãO política está empolgando V.
&a, V. Ex• 1:. tamb6n um antigo Parlamentar.

O Sr. Jolo Menezes_ Não tenho paido
por política ..

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-- Mas deveria atender às deliberaÇPes
da Presidência.

O Sr. -Joio Menezca _ Por isso é que
n!o tenlió pa?cão_P?~_pOlftica.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei-

ção do bloco parlamentar.
_- lsio_ioLdito .ontem. e é isto que a Mesa
vai cumprir.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ro-

ro) ...._Concedo a palavra ao nobre Senador
Ronan Tito.

nan Tito.
. O SR RONAN TITO _ Agradeço a V.
Ex- e ao nobre Senador Affonso Camargol
que me concedem a palavra.

O Sr. Joio Menezes Sr. Presidente,
pêço a ~vra pela-ordem.-·
- O SR. RONAN TITO . Sr. Presidente,
agora não _vou aceitar cassaÇão da mi,n:ha palavra por quem- quer que ·seja. A palavra
me foi dada.

o Sr. Joio Menezes- Sr. Presidente, v.
&• prometeu conceder-me a palavra depois
do Senador.
· O

SR RONAN TITO

Sr. Presidente,

peço a V. :Ex- me garanta a Palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Eu já a concec!i a V. Ex

ci sR.

8

SENADOR RONAN TITO -

Fala como Uder c tem_ preferencia.

O Sr. Joio Mene%CI - Prefer!ncia por
quê, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - S. Ex• é o ~er do Partido. V. EJcll não
é L!der.

O Sr. .Joio Menezes - V. Exu estavam
dicutindo o assunto abordado pelo Senador
Mário Covas. V. Ex a disse que depois da ques~
tã_Q~de ordeni do Se-nador Mário Covas ·me
daria a p_a_l~vra.

. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -:- ~ncedo a palavra a V. Exa
O Sr. Joio Menezes- V. :sxa' está agindo com ·parcialidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei-

ção capaz·de mudar o pensamen~to do plená~rio.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- -~----=::_Õ Sr. JoiO M~czea -.A so1Uçio seria
ro) - Mas vou ler, para esclarecimento do
Plenário, o trecho da decisão de ontem:

que V. Ex 0 , como Parlamentar experiente;
com grande experiência polftica, no final do
et~:ercício da Presidência do Senado Federa~
chegue a esta altura completamente embaralhado.

cim,_q que o Regimento exige para a forma-

ço a palavra como Líder. V. &• já nos deu ro)- A não ser que-v. Exa tenha uma solutodas as explicações.
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V. &• dirigir os trabalhos imparcialmente e
V. Exa não a está usando. Aliás, admira-me

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, pcdi a palavra porque desde a manhã de hoje,
reunimo~nos, alguns Líderes de partidos do
Senado Federal, a fim de estudar a possibilidade da elaboração de uma paula que fosse
o quanto possfvel de acordo dos maiores par~
tidos, para facilitar a votação. ·
N§o foi possível chegarmos a um acordo
quanto a todas as matérias no per16do da
manhã porque, na parte da tarde, tivemos
que dar prosseguimento a() nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
João Menezes.
Vt V. Rra que a intervenção do Senador
Ronan Tito nãO prejudicou os debates que
estávamos travando.

O SR. JOÃO MENEZES (PDC :_ PA.
Pela ordem Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, eu já desistira de "falar sabe? (Risos). Mas como V. &a quer continuar com
esse assunto, voltarei a ele~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Eu não quero continuar, eu quero encerrar, nobre Senador. E dou a palavra a V.
exa exatamente para poder encerrar.

O SR. JOÃO MENEZES _Sr. Presidente, está-se dicutindo sobre a indicação da liderança. A comunicação enviada a V. Exnão fala em que nome de líder, não fala em
nOme de liderança. Portanto, ninguém está
pe~dindo nada de mais. O pedido foi normal
e correto. Não vejo por -que essa- celeuma toda levantada aqui
Quanto a saber se as lideranças dos outros partidos vão ou não funcionar, isso já
foi dirimido na sessão de ontem, quando V.
&• encaminhar para a Comissão de Constituição,.Justiça e Qdad_ania esse assunto.
Admira-me V. "Ex"' ter dado a palavra ao
Senador Mário Covas, depoís de ter dito que
não daria .mais a palavra sObre esse assunto.
Não que eu não goste da voz de balitono
de S. Ex 3 ; considero-a uma voz boa. Considero-o inteligente. .. _
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O Sr. Mário Covas _ Quero pedir desculpas. por ter pedido uma questão de Ordem.

O,SR. JOÃO MENEZES_ De maneira, SP. Presidente, que não tenho nenhum
parti pril contra o meu amigo.
O Sr. Mário Covaa _

~

minh_a questão

de ordem.••

O SR. JOÃO MENEZES Sou admirador do Senador Mário CoVas. Ãpenas entendo que V. Ex• agiu parcialmente; deveria ter
dado a palavra primeiro a mim e, depois, ao
Senador Mário Covas. para

~>eguir

a ordem

dos trabalhos.

V. &• deu a palavra ao Senador Ronan

- A Mesa declarou ontem e mandou que
se procedesse, mas tfnhamos necessidade das
nota! taquigráficas. Certamente, isso foi detenmnante para que não chegasse às 8 horas
da manhã na sessão da Comissão de Consti~
tuição, Justiça e Cidadania.
~- O Sr. J os~ Ignácio Ferreira
Não Sr.
President~-- nem de manhã chegoÜ~ Ap~as

para registrar o que tem

o~nido.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro);.;. A Mesa agiu corretamente. O Pre5idente não pode ir à Taquigrafia, pegar aS notã:S
taquigráficâ.S: e remetê-las; ele manda que a
Secretaria o faça.

Tito, porque era 11der. Podia dizer a V. & 11
que estava falando como Uder do PDC, mas

9 _Sr. Joaé Ignácio FerTeira Sr, Presidente, faça-me justiça! Eu nunca diria que a
não quis, para não criar mais mossa em tor- Mesa não agiu de boa-fé, nunca diria isso!
no do assunto.
D_igo a V. Ex'- que o fato de ter havido esse
Agradeço a V. &• e espero que, daqui retardo prejudiCou quem recoiTeu._se foi enpor diante, não se crie mais celeuma em tor- viada. foi após o término da sessão da Comissão de_ Constituição e -Justiça, o que signifino de um assunto tão simples como esse da
criação de bloco. Não sei por que esse pavor ca que perdeu-se uma sessão inteira, qUe
do bloco. Por quê? Porque o bloco vai ruo- amanhã tentaremos suprir em outra sessão.
O que vale dizer que o Plenário terá apenas
clonar, vai defender uma idéia, um prindpio?
Não vejo porque está havendo esse medo to- u_m dia para ccaminar tima questão de tamanha relevância.
do em torno da criação do bloco.Portanto, tenho qqe dizer isso a V. Frl
0 bloco ê um recurso n6tfual. E foi introduzido no Regimento por quem? Pelos pl-6-- · e ine parci:e que em·~quéião de ordem pos.
prio& senadores. Aqueles que hoje combatem so fazê-lo.
e que falam contra o bloco_ são os m~~os
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneique o fizeram durante o período do P~i<!en
te José Sarney, porque queriam acabar com ro)- A Mesa esclarece: determinando, ontem,
a figura do lkl.er do Governo. E no momen- a Me&a que providenciasse a remessa, cumpriu o seu dever. Evidentemente que a Meto em que não -os es.tá satisfazendo tamb4m.
estão contra o que eles mesmos incluíram sa que preside os trabalhos ê a mesma que
no Regimento.
está presente às reuniões do Congresso Na~
Portanto, espero que V. Ex• leve a bom clonai, e, por isso mesmo, o seu funcionalistermo estes óltimos dias dos nosso!~ traba- mo saiu da sessão do Congresso Nacional
lhos no SenadO e que nfio crie essa pecha
qtlase lls 11 horas da noite. Certamente, por
de que coloquei parcialidade às direções de
isso não_ pôde:, lls 9 horas da manhã. enviar
V. Ex• nestes óltimos dias.
o expediente todo ao exame da Comissão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- de Constituição e Justiça, a que já ~oi enviado.
A Mesa teve o cuidado até de dar um
ro)- Muito obrigado a V. &•. Foi uma paiprazo_ de_~ horas para que a matéria fosse
xão política.
c:Xaminaçla ainda DCS$e período.
O Sr. José Ignácio Ferreira_ Sr. Presi__ De modo que a Mesa não aceita qualdente, peço a palavra pela ordem.
quer ttftica sobre esse ponto.

§ 1° O interessado deverá comprowr-•ua
condição de carente junto ao selo r competen~
te da empresa transportadora.
§ 2° Em cada veículo serão reservados 2
(dois) lugares para serem utilizad~ prioritariã.mentt; pelos idosos carentes que os solicitarem com antecedência mínima de 3 (três)
dias em relação à data da viagem, após o
que os lugares serão liberados para venda
ao p(íblico em geraL
Art. 2° A inobservtncia do disposto nesta lei acarretará, para a empresa transportadora infratora, multa correspondente a 100
(cem) Bônua do Tesouro Nacional (B~) e
devolução, ao interessado, do valor que esse houver pago indevidamente.
_
Parágrafo (mico. No caso de reiri.ddência
a :ihulta, para a empresa infriltora, será apli~
cada em dobró. Art. 3° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Juatif!caçAo
Não podemos igno-rar as dificuldades a
que estão sujeitos os idosos carentes que necessitãm deslocar--se de um para outro esta~
do da Federação, muitas veZes em busca de
aSSiste-nciã niéd.ica e hospitalar.
Nada mais justo do que procurar facilitar
a·Jocomoçfío-daqueles que prOduziram, ao
longo dos anos, o progresso do _n~o Paf.s,
sem lograr atingir, no entanto, a independência financeira por todos almejada.
Estamos· certos de que a presente proposição, dado o seu destacado sentido social,
terá rápida aprovação nesta Casa.
Sala das Sessões, 12dedezembrode 1990.
- Senador Nelson Wedeki.n.
(À Comissão de Assuntos Sociais
_decisão terminativa)_

PROJETO DE LEr DO SENADO
N" 241, DE 1990
Diap&: som apoocntadoria copccial aoadigitadorea de Proceuamento de Dados e d4 outras providbciaa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não vou mais dar a palavra.

cr Sr. Jooe Ignácio Ferreira_ Sr. Presidente, ê para-uma questlio de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Qual é o artigo? Gostaria- que V. & 8
citasse o artigo, V. &a cita tanto o Regimento. Não é possível que passemos toda a tarde de hoje...

O Sr. Jooe Igntcio Ferreira _ A Mesa
não encaminhOu, pelo menos a~ d final da
sessão da Comiss,ão de Constituição e Justiça, o texto da decisão de V. &• E se foi en~
caminhada,. foi depois do encerramento da
sessão supracitada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Já foi encaminhada à Comissão de Cons~
tituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ..;. Sobre a meu, projetol que será lido

pelo Sr. 1° Socrcttrio.
Slo lidoa ""~ oesu~·
Pll01BT0 DB LBI DO SENADO
N6 240, DE 1990

Dlop&: &oj>rc gratuidadc, cm
tra~aportca

coletlvoa intereataduaia.
para o icf010 carente maior d.e ses-

tenta e cinco anos.
O.COngteaso Nacional decreta:
Ati 1° FiCa aSsegUrada gratuidade nos
tra-nsportes coletivos interestaduais I'Qdoviárioa, ferrovWioa, marttimos e fluviais ao idoso maior de leSICRta e cinco anos que comprovar nio poMuir os meia. neceeúfiol. para arcar com • referidas despesas.
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O Congresso Nacional decreta:
- Art 1° Fica assegurado aos dígitadores
de Processamento..de [)ados o direit_o à aposentadoria especial prevista no ari. 90 da Lei
n° 5.890, de 8 de junho de 1973, aos 25 (vinte e_ cinco) anos de eretiVo exetdcio nà pro-

fissão.
Art. 2°

d

Poder Executiv_o regulamenta-

rá esta lei no prazo de 60 (seMenta) dias de_

sua publicação.
Art. 3° .Esta l~i entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 4"ReY<lpDHCudll! <olçiltti -contrário.
1Mii!lcoçl<>

Nlo h4 dlívida que "" pr<>(IMi! . . . . . .
diptaç&o aoa centroa dC Pl'lc

:Dto ele
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Dado. ex:erccm uma atividade penou e i...lubre. Em dccorre.cia diooo, elea III<> .moo
candidatoll a COilU'air a teDOMitloYite: uma

_

O SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
- Os projeta& lidos sedio publicados e remetido à comissão· competente. (Pausa.)
Com refer!ncia aos Pareceres ncc 451,
452 e 453, de 1990, lidos durante o ExpedienI.C, a Presidência comunica ao Plenário, que
nos termos do art. 12, § 3° e 6°, da Resoludos são os músculos profundos do antebra- Çio n° 157, de 1988, do Senado Federal, abrirço, especialmente os extensores dO polegar . ae-á o prazo de três .sessões ordiniriaa para
e os. extensores radícais do punho. Há uma interposição do. recurso por um decimo da
reaçio inflamatória moderada ao redor do. Composição da Casa, para que a redaçlo fitendAo e auu bainhas,. com aumento do Wllu- nal do- ProjC:to de Lei do_ Distrito Federal
me pelo edema,~egundoJ. Croneford Ada ma,. n° 51 e dos Prójetos de Lei do Senado nos
em seu ~~~nual de Ortopedia".
155 e 169, de 1990, sejam apreciadas pelo
Cabe-nos salientar também que o INPS Plenário.
reconhece como motivo de afastamento do
Esgotado esse prazo sem ititerposição
empregado de suas funções como digitados., de recurso, as proposições serio despachaàs quais muitas vezes não pode mais retor- das à sanção dos respectivos governadores..

nar, por causa da atrofia dos tendões das mãos.

Um outro aspecto que deve ser ressaltado é o ambiente onde esses. profissionais de-

vem trabalhar, que não raras vezes. são inadequados à saóde. Estes trabalhadores estão
sujeitos à radiação ultra violeta -dos tubos
de vídeo e às condiçõesdesfavoráveis da temperatura dos locais de trabalho,que é mantida através de ar condicionado, ajustado não
para atender a boa ~tide do empregado,
mas o bom funcionamento dos equipamentos eletrOnicos._
Por esses motivos, julgam~ que a essa
categoria de empregados deva ser assegura43- a aposentadoria especial. N.io se traia
de criar um privilégio ti referida classe. uma
vez que a. n~ proposta tem por objetivo
dar um tratamento mais adequado e justo
àqueles que se encontram desempenhando
uma atividade altamente desgastante e causadoras de seqüelas que nã·o podemos menosprezar.
.
Sala das Sessões, 11 de -dezC:mbl-o de 199o.
- Senador Nelson Wedckim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N" 5.890

O SR. PRESIDENTE (NelsOn CarneirO) - Sobre a mesa, projeto dê lei que 5Crá
lido pelo Sr. 1° Secretário.
~ lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO
"SENADO

N" 244 DE 1990
Da redaçiio ao art. 90 da Lei n•
&117, de 11 de clezembro de 1990

Ocongresso Nacional decreta:
Art 1° O art. 90 da Lei n° 8.112, de 11
de dezembrO de-1990, vetado, terá a seguinte ~açlio:

"...

_..90_,......................de----·-·-··
..
aposentado-

Art.

P~ra ~feito

ria, será contado em dobro o tempo
de licenÇa-pr!mio que o servidOr não

houver gozado."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos

DE 8 DE JUNHO DE 1973

a 11 de dezembro de 1990.
Art. :r> Revogam-se as disposições em con-

Altera a legialaçlo da Prcv!den,

trário..

ela Social e dá outras provi.detlcias.

· Juatiflcaçlo
!)O a aposentadóri.iCspecial será con.:ao segurado que, contando no mfnimo ~(cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze). 20- (Vinte) ou
25 (vinte e cinco) anos Pelo menos, conforme a atividade proflssiop.al, em serviços que,
para esse efeito, forem considei-ados penosos, insalubres ou perigosos, pai' decreto do
Poder Executivo.
§ 1° A aposentadoria especial consistirá
numa renda mensal calculada na forma do
§ 1° do artigo 6°, desta lei, aplicando-se-lhe
ãinda o disposto no § ~ do art 10.
§ '2f' Reger-se-á pela respectiva legislação
especial a aposentadoria dos aeronautas e a
dos jornalistas proflssionaii ·

Art

...:.._..;--'--···-'

LEGISLAÇÃO CITADA

(À Comisslo de Assuntos Scx;ja_is
terminativa)

d~cis§_Q

doença facilmente detectável, comum em adultos jov~ cujas ocupações demandam movimentos repetitivos do punho e das mãos. Ela
é conseqüencia do excessivo atrito entre· os
tendões e o paratendão circundante, pelo
uso c:xt_essivo da. mão. Sob o aspecto patológico, os tendões mais freqüentemente afeta-

~ida

· Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O presenie projeto de lei visa restabelecer a situação vigCnte antes da sanção, com
vetos parciais, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A justeza _da medida está
inclusive afirmada nas razões do veto aposto· ao art. 90, da referida leí, ,quando afirma,

Vcrbia:
"torna-se necessária posterior edi·ção de dispositivo que restitua a possibilidade do beneficio .da li~nça-prê- ·
mio não gozada ser contada em dobro
quando da aposentadoria do servidor. 11•

ASsim sendo, submete a apreciação ·dos
ilustres. pares, o presente projeto de lei.
·Sala das Sessões, em 12 de dezembro de
1990. - Mauro Bcnevidea.

LEI N° 8.112,

DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Diap6c aobre o regime jurfdico
doo Sc:Ivldorea P4blicoo Civis da
Unilo, daa. autarquias e das tundaç6co p4blicaa federais.

-.........................................................................
SEÇÃOVI

Da Licença-Premio
por Asaiduidadc
Art 81. Após cada qfiinqüênio ininterrupo servidor 'fará jus a 3 (três)
meses da licença, a titulo de 'prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargoefetívo.
to do exercício,

§ 1°. (Vetado).
§ 2°. (Vetado).

An. 88. Não se concederá licença-prémio
ao servidor ,que, no peri:>do aquisitivo:
I -sofrer penalidade disciplinar de &upen.são:
II - afastar--se do cargo em virtude de:
•) licença por motjv_o de doença em pessoa da famfJia, sem remuneração;
b) licença para tratar de interesse particular;
.
c) condenação a pena privativa de liberdade por sente~ça defmitiva;
d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.
Parágrafo ónico. As faltas injustificadas
ao selViÇO retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1
(um) mts para cada falta.
art. 89. O nómero de servidores em gozo simultâneo de l~ça-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (Um terço) da lotação
da respectiva unidade administrativa do ór-

gão ou entidade.

Ar!. 90. (Vetado).
Parágrafos 1° e 2P do art 8:7 e art. 90.
11

ArL 87 ..-·-·-·-;-·-·-·-··--·-..- - .
§ l 0 É facultado ao servidor !racionar a licença de que trata este artigo
em até (três) parcelas, ou convertê-las
em pecúnia
·
§ 2° Os períodos de IiccnÇP-prêmio
já adquiridos e nAo gozados pelo ac:rvidor que vier falecer serão convertidos em pecánia, em favOr dC SeUs. beneficiários da pensão."
"Art. 90 Para efeito de aposentadoria, será contado eni dobro o tempo
de licença-p~mio que o setVidor, não
houver gozado ou convertido em pecllnia."

Raz6cs do veto
A faculdade concedida ao servidor para
CÇinverter a licença-:prémio não gozada em
pectinia (parágrafos 1° e 2° do arL e:T e art.
90). combinada com a contagem retroativa
do tempo de sezviçb de celetista, provocaria,.
em 1991, cx:cepcional acréscimo de despesa.
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Cabe lembrar que a situação vigC::nte, que
concede esse beneficio com prazo mais dilatado, não permite a sua· conversão em pec'linia. No caso do art. 90, torna-se necc:ssária
a posterior edição de dispositivo que rc:stitua
a possibilidade do beneficio da licença-premio não gozada ser contada cm dobro. quando de aposentadoria do servidor.
Conseqüentemente, es:sunormasdesaten<lem o interesse pilbllco.

Discussão, em tumo 6nico, do Pro·
jeto de Decreto l..egi~iolativo D0 20, de
1990 (ri:(J 158/89, na Câmara dos Deputados1 que aprova o ato que outorga
concessão à televisão Capital de Fortaleza Ltda., para ex:plorar setViço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Odade de Fortaleza, Estado
do Ceará (dependendo de parecer ds
Comissão de Educação).

(À Comms/io de Constítuiçilo, Justiça e Cidadania_ decisão_ teJ_minativ.a)

Solicito ao nobre Senador Afonso Sancho
o parecer da Comissão de Educação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro):.... O projeto lido $C:rá publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, comunicação que $Crá li-

O SR. AFONSO SANCHO (PFL- CE.
Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores.

da pelo Sr. 1° Socrelário.

I - Relatório

:é: lida a seguinte:
Brast1ia, 12 de dezembro de 1990
Senhor Presidente,
Tenâo em vista aos -desjigamentos do
PMDB, dos SrS. SeDãdores Aureo Mel~o e
Leite Chaves,_ ocorridos recentement~ e de
confoimidade com os termos regimentais a
Comissão de Coósfituição, Justiça e Cidsdania será composta pelos seguintes membros:

11

Titular<:o
- Jost Fogaça
- Cid Sabóia de carvalho .

- Hunlbeno Lucena ,
-

Ronaldo Aragão
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Mauro Benevidea
João Catmon
Francisco Rottemberg
Suplenteo

- Ruy Bacelar
- Severo Gomes_

- Nabor Junior
- Antonio Alves
-- Ronan Tito
- Luli Viana Neto
- Aluizio Bezerra
Aproveito a oportunidade para renovar
a Vossa Fxcelencia protestos de elevada estí~
ma e distinta consideração. - Senador R.o·
lllUl Tito, Uder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) - O "'pedierite lido vai à publicação.

Bagotado o tempo deatinado ao B1tpediente.

PaAa-tcl

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N•W, DE 1990
(Inclul'do em Ordem do Dia nos
tennos do art. 172, II, d, do Regimento Interno)

Chega a esta- Comissão, para parecer, o
Projeto de Decreto legislativo n° 20, de
1990 (ti0 158 de 1990 na Câmara dos Deputados) que "aprova o ato que outorga concess§o ~ Televisão Capital de Fortaleza Ltda.
para explorar selViÇO de radiofusão de sons
e imagens (televisão), na cidade de Fortaleza, Estado do ~ará ;
Por meio áa Mensagem Presidencial n°
537 de 1989, o ExCeleri.ttssimo Senhor Presidente da Repó.blica submete ·ao Congresso
Nacional ato que outorga concessão de exploração de canal de televisão, nos termos do
art. 49, inciso XII, combinado com o § 1°
do art. 223, ·da ConStitUIÇão Federal, ato esse constante do Decreto n° 98.142, de 14 de
setembro de 1989, publicado- no Diário Oficial ds UniAo do dia 15 de setembro de 1989.
- A- doCuDtentaçã6 anexada à Mensagem
Presidencial informa que três empresas foram
consideradas aptas a receber a concesúo:
RMio FM Casablanca Ltda. Televisão Dunas Ltda. e Televisão capital de- Fortaleza
Ltda. cabendo, então ao Senhor Presidente
da RCpt\bliCa:, nOs termOs do artigo 16 e aeus
parágrafos do Regulamento dos Sea.v:iços de
Radiodifusão, com a redação dsds pelo Decreto n° 91.837/85, determinar livremente a
vencedora.
Na ex.poslção de Motivos, o éntão Senhor Ministro de Estado das Comunicações
esclarece:

o

"Üs órgãos Competentes deste Ministério concluíram no sentido de que,
sob os aspectos técnico e jurfdico, as
entidades proponentes satisfizeram
às ex:igencias do Edital e aos requisitos da legislação especaíca da radiodifusão_,"
O presente Projeto foi examinado pela
Comissão de Ci~ncia e Tecnologia, Cornunicação e Informática da Câmara dos. Deputadoa, tendo tido parecer favorável de seu Relator, Deputado Atila lira, e aprovação unânime daquela Comissão.
Está pendente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela casa.
Já no Senado,. após ter sido retirada na
IC$Slo ordinária de 3(}j5/90, e desarquivada,
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após aprovação de pare~r da Comisslio de
Constituição, Justiça c Cidadania, lido no dia
10n190, esteve o Projeto em análise nesta
Comissão, h disposição doo Srs. Senadores
para, recebimento de emendas. no prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.

II

Voto do Relator

Diante da regularidade dos procedimentos e do testemunho ministerial de que a Te-

levisão Capital de Fortaleza Ltda. atende a
todos os requisitos técnicos e legais para re-

cebimento da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente Projeto
de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro}- O parecer concluiu favoravelmente h
matéria.
Passa-se à discussão do parecer, em turno ánico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusdo.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer !»entados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação, com a abstenção dos Se:nadores.
Jutahy Magalhãe$ e Pompeu de Sousa.
É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
D0

20, de 1990

(N" 158189, Naquela Cua)
Aprova o ato que outorga conce~

alo k Televialo Capital de Fortaleza Lida; para c:xplorar acrvlçoo de
radiodifualo de IODa de imagena ..._
lcvlllo) na cidade de Fortaleza, S.
tado do Cear;t.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1 Ficá aprovada a outorga de concesslo à Televisão Capital de Fortaleza Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, na cidade àe Fortaleza, Estado do Ceará, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão),
a que se refere <S Decreto n° 98. 142, de 14
de sct~bro _de \91}9.~ _ .
_ ..
Art. '1fJ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) -Item:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N°5, DE 1989
(Em

~gime

mos do art.- 336,

de urgencia, na. terc, do Regimento In-

terno)
Yo~ção, em

to

turno único, do Proje-

de Lei do Senado n° 5, de 1989,

de autoria do Senador Pompeu de

Sousa, que inSlitai o Conselho de Comunicação Social, na forma do art.
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DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seçllo ll)

224 da Constituição, e dá outras providên<:.ias1 tenda

PARECERES, sobn°413, de 1990,
e oral, da Comissão
_de Constitulçlo, Juatiça c Cida-

dania, 1° pronunciamento: favorável,
nos termos de substitutivo que apresenta: e
pronunciamento: proferido pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável à CJDenda de Plenário
ao projeto. -

ao

A disellssão da Dl8téria foi encerrada na
sessão ordinária do dia 6 do corrente. Nessa oponunidade foi lido o Requerimento n°
486/90, de prefer~cia pam a votaçllo do projeto, o qual não foi apreciado por falta de
quorum.

Pas!ta-se h -qotação do requerimento de
preferência.
Os Sra. Senadores. que o aprovam quei~

ram permanecer sentados. (Pausa.)

O Sr. Marco Macicl - Sr. PrtBidente.
gostaria de, ao tempo em que peço a verificação, fazer algumas colocações que me pare~
cem importantes em face da decisão que V.
&• acaba de prõlatar... --

v. Ex' que nos permita proceder k verifica-

ção do requerimento. Em seguida, V. Ex" po- Ex" prolatou foi objeto de recurso ainda não
apreciado sequer na Comissão de Constitui-derá levantar uma queslão de ordem.
ção, Justiça e Cidadania. Espero, JX)r essas
O Sr. Marco Mactel- Si01, Sr. Presid.en~
te, mas se V. ex• me permite, gosuria de,
neste instante em que- eStamos. procedendo
k verificação, fazer algumas consideraç(>es
que me parecem importante..•
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - sobre o requerimento?

o Sr. Marco Maciel - Sobre o requerimenlo c: para o desenvolviwento da oro~

do Dia da sessio de hoje. Por isso gostana
que V. Ex• we concedesse a palavra agora,
para que pudesse manifestar a minha posição
com relação a esta questão, pois penso que
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS) . irá reverberar sobre outras que sedo apre- "Sim", Sr. Presidente.
ciadas na sessão vespertina de hoje.

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camelrot- A Mesa toma conhecimento.
O SR. MARCO MACJBL-Sr. Presidente, gostaria de saber qual foi a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A- Mesa vai pôr a votos. Se houver a
maioria do Plenário a favor, ou contra...

O Sr. Jutahy Magalllfes - Foi aprovado porque as lideranças do PMDB, do
PSDB e do PDT...
O Sr. Joé Fogaça -V. Ex' deve consulas represcntaçôes partidárias e o Bloco
Parlamentar conslitufdo.

tar-

integram. V. Ex~ impede a mim. aos integran~
tes da o:rinha Bancada, 30$ outros Udcres
de outras Bancadas e aos seus respectivos integrante$ que possamos continuar a partici-

par desses entendimentos e do desenvolvida Ordem do Dia.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- mento
Com base no art. 403 do Regimento lnro);,: Mas o que V. Ex· vai falar não diz res- terno, gostarta que V. ec:• elucida.üe ten:ai1111tivapeito a esse projeto, razio pela qual peço a mcnte a qucstlo, meiiilO porque • dcaldo que cttem V.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG)
- 'ISün", Sr. Presidente.

-Meu voto E: Não, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. MARCO MACIBL (PFL - PE.
Para ques.tão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, se bem entendi a decisão de V. ec• com relação à formação do
Movimento Parlamentar Social-Liberal - se
bem entendi, frisoEx. considerou que,
urna_ vez constituído o Bloco - se bem que
nlo tenha oferecido k Mesa o nome do seu
Uder e dos seus Vice-Lfderes -,V. Ex" entendeu que. com isso, simplesmente teriam desaparCcido as chamadas Lideranças partidárias
que inlegram o Bloco.
Ora,. Se, Presidente, issonaturalmentetrará graVes prejufsOS ao desenvolvimento dos
trabalho& parlamentares e, de modo especial,
da sess.âo. E oc:plico por que, Sr. Presidente.

v.-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) - Gostaria de contar com a _a atenção
dos Srs. Senadores.
A partíf do momento etn que V. FX ado~
Quatro Srs. Senadores podem pedir ave~
ta essa decisão. todos aqueles Partidos - e
rificação.
.
_ _ _ são inámeros - que integram o Movimento
A Mesa não decW,rou o resultado, apenas
Parlamentar Social Uberal ficarão sem poacolheu os votos, que foram favoráveis. A
der Q:ercitar as prerrogativas regÍIIlentaís:
Mesa acompanha, como sempre, o voto do
conseqilentemcnte. sem cOndiçõeS de: discuPMDB, de modo que d~Jara aprovado 0 re~ tir e votar as difererites proposições da Orquerimento.
dem do Dia da Sessão de boje.
O~ desde ontem ll noite e hoje pela maO Sr. Marco Maciel - Peço a V. Ex" a
nhã e ll tarde. estive em companhia do lJ'der
verificação de votação, Sr. Presidente.
do PMDB, Senador Ronan Tito, do Uder
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- do PSDB, Fcmando Henrique Carll~ dis~
ro)- ê preciso o apoiamento de quatro Se- cuiindo matérias alusivas. !as questões que
constam da Ordem do Dia desta se:;são. 1-íze~
nadores.
mos acordos sobre váriãá matérias- e eu atE:
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, poderia dizer sobre lOda$ elas- e esses acor~
com o apoiamenlo dos Senadores Edison Lodos e entendimentos ainda se encontram
bão, Marcondes úadelha c Afonso Sancho.
em pleno desenvolvimento. Na medida, poO SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- rem. em que V. Ex• diz que, com a simples
ro)- Estando present~ passa-se à verifica- enlrega do pedido de criação do Bloco, desaparccem as Ud,eranças dos Partidos que o ção de votação.

raZOes, que

v. ac· de um novo

tratamento

h questão.

Do contrário,- não nos restará outro caminho senão o de solicitar aos Companheiros
da minba Bancada, fazendo idêntico apelo

aos de outras Bancadas, que se retirem do
plenário, porque não V3IJIQ8 poàer contiriuar
neste recinto, panicípando doa trabalhos. sem
ter condições. de neles intq'ferir.
Gostaria que V. Ex• ponderasse. Estou
aqui interessado no bom desenvolvimento
dos trabalhos. Prova do que afirmo 6 que,
desde ontem à noite, tenho tido contatos reiterados com as Uderanças de outros Partidos que integram a oposição. Mencionei a
Liderança do PMDB do Senador Ronan Tito, a do PSDB do Senador Fernando Henrique Cardoso- poderia referir-me à üderança de outros Partidos, inclusive há matérias
subscritas_ por _outras. Uderanças, como a do
PDT, a do PSB, que são tamW:m Partidos
de Oposição. Mas
proporção em que: V.
flx• 1D3ntém essa decisão, não noS oferece
nenhuma condiÇão_ de continuar a participar
desses entendimentos, a colaborar com o
bom desenvolvitriento dos trabalhos e, assim,
a permitir a discussão e votação das matérias que estão sendo submetida& tt consideraçllo do Senado FederaL
Por isso, gostaria de fazer esta observação a V. &•, enfatiZando que formulo essa
questio de ordem, neste momento em que
estamos iniciando a votação da primeira mat.é:ria constan,t.e da Ordem do Dia. para que
possamos verificar a conduta a ser adotada
por nós. Essa a ponderação que gostaria de
fazer a V. &·· porque sei que está interessado no bom andamento do& nossos trabalhos.
Sei que V. Ex• tem interesse em. que o periodo legislativo se encerre com a apreciação
das diferentes e relevantes matérias que estão sendo $ubmetidas tt consideração deste
Plenárioi mas, Sr. Presidente, não podemos
simplesmente permanecer aqui sem que possamos manifestar a nossa posição, a posição
das nossas Bancadas, sem que possamos ter
instrumentos regimentais h nossa disposição
que nos permita participar integralmente
dos trabaUtos que ora se desenvolvem. Por
isso levanto essa questão de ordetn e com
ela deixo embutido um apelo a V. Ex:• tanto
quanto eu tem interesse, assim quanto os demaís Lideres, no bom desenvolvimento dos
trabalhos e sobretudo quando est8lilos prestes a encerrar a Sessão Legislativa, e por
que nio dizer a própria Legislatura) que possamos concluir com êxito esses trabalhos -

"ª
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trabatha& que, de alguma forma, niio se de-

senvolvem com a velocidade que gostariam<>&
mas que, de alguma forma. para isso nada

concorremos. Faço, então, com essa questão
de:-ordem, um apelo a V. Ex•, e acredito que

méU apelo, -ai~m ce-fundado-no T<Cgimento
c na:!) boa.\ prátiCa~ p3rlamentares,. funda-se,
também, no interesse de todos nós em garantir o adequado e o bom funcionamento dcata Casa, sobretudo no momento - insisto -

em que estamos prestes a encerrar os nossos

trabalhos, que se prolongaria at6 o dia 17,
mas que necessitarão, conseqüentemente,
muito da pre$CnÇ8 de todos nós, para que
possamos esgotar uma pauta que ~ relativamente extensa.
São estas as considerações que cu gostatia de fazer a V. &• com a questão de ordem, esperando que V. Ex", Parlamentar experiente, consciente da ímporta.ncia que tem

o Poder legi$lattvo neste instante, detida a
questão de ordeJJ4 de sorte a que nos autorize continuar participando dos trabalhos que
ora se desenvolvem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)-- A Mesa responde a V. Ex• o seguinte:
V. &.a. falou em "a simples entrega". Não,
V. &• está enganado!
O nobre Senador José Ignáclo Ferreira
tem toDitantemente acentuado que nlo foi
uma simples entrega; foi uma ·comunicação.
A MeSa nfio. tiriha que interferir, senão
aceitar a comunicação feita. ~~ da~. ~etermi
nar as medidas_ regimentais. conseqüentes.
De modo .que, ao constituir .o bloco não
houve uma simples entrega, houve a notícia
que estava constitufdo um novo _organismo
dentro do plenário do Stnado Federa~ nos
termos regimentais.
A decisão tomada ontem pode estar errada e, por isso mesmo, pedi. a audiencia da
Comissão de Constiluiçfío, Justiça e Cidada~
nla. Após a manifestação< da Cotnlsdo de
COnstituição, Justiça ·e Qdadania, a decisl.o
aen1. revista pelo Plenf\rio na primeira oportunidade.
l..embi'(), ainda, as palavras proferidas
por S. & 11, o Senador José lgnácJ.o Ferreira,
não ê ·constitutiva, nem desoonstituti"a, es.tá
constitufdo o bloco Parlamentar.
O~ comtitukfo o bloco Parlamentar, ele
I.C:rá um líder, de acordo com. o Regimento.
Nenhum lkler foi indicado. -A ·culpa, nesse
particular, não' I!: da Mesa. Os part.idos acha~
ratp que nlio era oportuno indicar, d~e logo, o líder. A Mesa nAo poderia obrigar esses partidos a indicarem Ifder hoje ou ama~
nhã. De modo que na hora em que for constitufdo o trder, ele ratará por lodosos integranEes do bloco.
Também S. &• disse que era uma quesUio de discutir e votar. Mas de discutir e votar nenhum Senador está impedido. Não precisa ser líder para votar. Há. aqu~ alguns Senadores que Dão t~m partido, no entantO,
eles pcxtem discutir e votar, nada os impede.
Apenas por falta de lfder eles não deixam
de votar, e seus votos são colhidos.

V~ ,&.a pediu verificaÇão. Houve trea votos de três colegas. que apoiaram a verificação pedida por V. Ex 11 Não há, portanto, motiv,o para se sentir prejudicado. V. &• e os
membros do bloco agirão como entenderem
livremente, sem nenhuma interferência da
Mesa. A Mesa sempre submeterá todas as
hipóteses ao exame do Plenário.
Poderia ter sido requerKio, por exemplo,
essa verificação pelo Senador Carlos PatrodniO 'ijüe não tem partido, desde que fosse
apoiado ~r três colegas de qualquer partido.
O arguMento que me comoveria não me
comove, porque não estou frustrando a atuação de nenhum dos membros desta Casa, seja ou não líder, para exercer, na ausência
do Uder do bloco, as faculdades que o Regimento lhe concede. Por isso, não posso
acolher, com o maior pesar, e conto com a
colaboração de V. Ex.• e de todos os Srs. Senadores. para o bom andamento dos trabalhos.

O Sr. Marconctes Gadelha dente, peço a palavra pela ordem.

Sr~ Presi~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei-

ro) - Concedo a palavra a V. Ex"'
O SR. MARCONDES GADELHA
(PFL- PB. Pela ordem. Sem revisão(lo orador.) - Sr. Presidente, como integrante da
bancada do panldo da Frente überaiJ quero me declarar prejudicado com a decisão
de V. Ex- Fico sem lfder em qualquer circunstância e a minha bancada exige ter uma Liderança para dar agilidade às decisões, porque
o Uder, por suposto, é que analisa em maior
profundidade e determina as diretrizes para
uma bancada.
Sem lfder, nós ficamos sem diretrizcs.
Também não podemos recorrer a Uder- de
bloco porque evídentemente não existe. Assim, a bancada do PFL fica prejudicada por
falta de um coman<io que dê determinações
mais C'J(peditas para que n& possamos votar

mais conscientemente.
Eu queria, então, fazer um apelo a V.
EX•, já que V • .E'.r poderia, no próprio texto
da sua decisão, coiQcar uma ressalva de que
enquanto há umà decisão daquela comiuã.o,
permanecem os aluais lfderes atendendo a
uma situaçlo excepcional pan não prejudi~
car o andamento dos trabalhos e para nlio
prejudicar as barica<;las. A minha bancada fi~
ca tecnicamentC:, institucioÍl.almente inferiori~
zada em relação h& outras. o voto deixa de
ser igual aqui nesta Casa.
Sinto-me, então, Sr. Presidente, como
um sob-representante, porque não tenho div
reito ao que as oulra$ bancadas têm neste
momento que é um lkler para orientar o
meu voto.
Desta forma, há, inclusive, um risco de
ilegitimidade nas decisões desta Casa porque
algumas bancadas estarão inferiorizadas em
relação às outras do ponto de vista institucionaL Peço, então, a V. Ex• que examine com
mais flexibilidade e, se possfve~ manter as lideranças enquanto baja uma decido da Comiss.lio .de Constituiç§o, Justiça e Cidadania.
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O Sr. Joa~ Fogaça - Sr. Presidente, peço a palaVrã pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (NelSon Carnei-

ro)- V. &• pode impugnar a questão de ordem. Se V. Ex- quer contraditar a questão
de ordem do ilustre Senador Ma reandes Gadalha.n
O Sr. José Fogaça - Vou contradha_r a
questão de ordem do ilustre Senador Marcondes Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Tem a palavra V. Ex"

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS.
Para contraditar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, há dois ou tr!s dias que vimos debatendo neste Plenário, esta questão.
Aqui se chamou a atenção inclusive para M
vantagens da foiÍnação de um bloco e as inerentes desvantagens. Veja V. &a: ontem o
Uder do Governo, Senador Josê Ignácio Ferreira, argüia com as grandes vantagens da
formação do blOCO. E agora o Senador Marcondes Gadelha protesta contra as desvantagc::ns que são inerentes e correlatas! É evidente que S. Ex" tem um prejufzo! Esse prejutZ() é compensado pela vantagetn de estar integrando um bloco de representações partidárias - majoritário ou não, não importa.
Por outro lado, não há um vínculo entre
um fato e outro. V. Ex- recebeu uma quC$tã.o de ordem do ilustre Senador Cid Sabóia
de Carvalho. Decidiu a questão _de ordem.
O Lkler do Govemo recorreu da decisão
de V. Ex• que, regimentalmente, remeteu ls
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Este ~ um fato que tem valor em si. Agora, a comunicação do bloco parlamentar pode ser feita e pode ser desfeita. É isto, Sr.
Presidente, que pode fazer com que OBtraba~
lhos desta Casa sejam levados adequadamente a bom termo. Se os integrantes do bloco
parlamentar nAo estavam preparados parn
enfrentar os Onus inerentes à fOrmaÇão de
um bloco, que retirem a comunicação, voltem
ao estágio anterior de representações partidárias unitárias para que passamos levar a cabo os t~balhos parlamentares desta sessão
legislativa. em bons termos. ·ou~ isto ou, -então, mantém a comunicação: o bloco está
constituído _e passa a ter todas as vantagens
que tem um blooo parlamentar. Tõda& m~
inelu!iive, também os. prejuízos., e entre esses
preju(z:os está o de desfazer as lideranças
partidárias.

terra-

Porque, Sr. Presidente, senão nós
mos aqui uma fábrica de tempo de liderança. Veja, V. Ex• como cada décimo de senadorQ pode constituir um bloco parlamentar~
nós poderíamos fabricar aqui 10 tempos. de
liderança no bo_rário do Expediente.
Ora, seria uma anomalia no funcirinalnen~
to desta Casa.
Portanto, carecem de razão, carecem de
fundamento as alegações do Senador MarcondC$ Gadelha. V. Ex- mantém o recurso, mantêm a decisão da questão de ordem. _O_ recur.oo está em andamento, e$tá tramitanto nor-
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malmente na Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania. E se ente.nde, por exemplo,
o Senador Marco Maciel, respeitosamente,

que a formação do bloco causa tantos prejuí·
zos aos trabalhos finais desta sessão legislativa, há uma saída: basta retirar a comunicação, reconstituem-se as lideranças e os trabalhos são levados a efeito da maneira mais factfvel possfvel. O que não I! possfvel é que se·
crie uma excepcionalidade, que V. Ex• tenha
um bloco parlamentar existindo e convivendo com as lideranças que integram. esse blo-

co parlamentar. Isto seriá uma anomalia,
uma proposta anti-regimental, que não pode ser acolhida nem por V. Ex• nem por este Plenário.
O Sr. Marcondca Gadclha -

Sr. Presi-

dente. ..

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Não po:'iSO manter o diálogo. A Mesa

vai decidir. Evidentemente, o bloco parlamentar tem uma liderança. Essa liderança não
está expressa apenas, e seria tão fácil que
os partidos que constituem esse bloco. comunicassem. ao mesmo tempo, quem. apenas interinamente, exerceria essa liderança, que falaria por todos os partidos at6 que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinasse e o Plenário aceitasse ou não o parecer da comissão.
De modo que é muito simples.: O que a
Mesa não pode fazer e dar efeito suspensivo ao recurso de uma decisão de questão
de ordem, porque isso conaria o rt!gimento.

sa. o

nivcla.mento entre os parlamentares. a
igualdade dos mandatos que está ferido de
morte neste niomento.
Eu quero Um líder, eu exijo um líder que
me oriente, porque o líder, Sr. Presidente,
tem 9 trabalho, a tarefa de examinar as matérias muito além dos liderados e a sua responsabilidade 6 muito maior. E é por isso que
as instituições parlamentares, no mundo inteiro, houveram por bem criar a tigura do Udei, um- parlame-ntar- inais expeririJ.entado,
um parlamentar mais aceito, um parlamentar
com mais disposição para examinar todas as
matêrias e debatei" conseqüentemente oom
mais compet!ncia e com mais fidedignidade,
interpretando o pensamento da bancada.
Então, Sr. Presidente, o que peço a V.
Ex" é, no caso, inverter a sugestão do Sena~
dor José Fogaça; não retirar o ato traumático de destituir a formação do bloco; mas,
mantê-lo em andamento sem prejudicar a
quem quer que seja; não prejudica a bancada, vamos dizer, da oposição, porque não se
acréscenta um Irder a mais, não passa a existir a figura de um Ifder de bloco, mas, os líderes dos partidos, das representações partidárias permanecem até que a lide seja solucionada.
Insisto: a ninguém é dado, neste momento, o conhecimento pleno da verdade neste
caso. Estamos num terreno inteiramente DõvO. Qualquer a~itude é pion"eir!t, qualquer
atitude falece de substância ou anterioridade de decisão que possam informá~la adequadamente...
.ç>e modo, Sr. Presidente, para que haja
equilfbrio nesta decísão, que vamos tomar
aqui e agora, nesta sessão e nas seguintes. t;
preciso que haja Hderes dõ!s_diversas bancadas.
Eu, como líder da segunda maior bancada,_ .nesl!l Cas?, VC?:U entender que qualquer
decisão aqui não terá. sido legftilna, ponjue
eu não t:"stou em pê de igualdade coin Os demais parla.mentares que têm os seus líderes
que tem a Hgura cxcelsa do Senador Ronao
Tito, por exemplo, a fi
·
·
gura respeilaOif!'AAíiDa·ao -Sen8dor~iun1cio Corrêa, do Senador Fernando Henrique
Cardoso a orientarem os passos de seus liderados. e nós ficamos carecendp de uma orien-

O Sr_ Marcondes Gadelha --Sr. Presi- 1
dente, peço a compreensão de V. ex• para
um fato: estamos lavrando n1.,1ma seara inteiramente nova. A dê:cisão de V. &•, inclusive,. é uma decisão pioneira, não tem antecedentes em que se amparar. :é: uma decido,
com todo -o respeito, inteiramente p(:ssoal
de V. Ex- e, por isso, sobra a V. &.• compe~ncia para reavaliar, para reccaminar, porque esta ê uma decislo só sua. O ato generoso da reavaliação, Sr. Presidente, em nada
vai servir de desdouro, ou de dCinéritO,- para a sábia posição que V, &• sempre tem
exercido nesta Casa. Até porque, Sr. Presitação~g~ra
dente, V. EJcll tem em seu respaldo o fato
de que pretende manter a justiça deritro desEstaremos, então, Sr. Presidente, sub-reta Casa. Da sua decisão não pode resultar
um ato de injustiça para as representaç6es . presentado no plano institucional e seremos,
tambétl\ ~ub-representantes do povo brasileipartidárias.
Insisto num ponto;· Sr. Presidente: sinto- ro, que, neste momento, pensamos encarnar
me prejudicado, sinto-me injustiçado, sinto- o pensam-enro.
me inferiorizado em relação aos outros parlaPeço, ent"!io, a V. Ex- qiie nã-o- se sirita,
mentares. Se desse ato generoso a. que me
em nenhum momento, molestado na soberarefiro, Sr. Presidente, do fato de sua decisão
nia, na majestade do seu cargo ·e da sua deci. retroagir na sua decisão, veja bem. V. &•
são, porque há um valor mais alto que envonão estaria retroagindo para prejudicar. Esca um ~eexame dessa matéria, que é exatase~ um dado importante, mais amPlo do que
men:te a necessidade de estabelecer..se a jusa decisão interna corporia da Casa; é em getiça,
e eSte é uti:i" valor que está acima de tOral o espírito de uma lei, e uma· lei pode redos nós, da nossa pessoa e, com todo o restroagir quando não é para prejudicar, não
peito, ati! mesmo do Presidente" do Congrespode retroagir para prejudicar. Mas se V.
so Nacional.
&a, porventura, generosamente, se dispuser
a rever esta posição, estará agindo no sentiO Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
do de restabelecere equilíbrio dentro da Ca-

•
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O SR.. .PRESIDENTE (Nelson Carnei-

ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
Pela ordem Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, ê para um esclarecimento. Parece-me que está havendo um grave equívoco,
e ui:n equívoco generalizado. Estávamos, se
nio me engano, 'Votando a inversão da pauta..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - A inversão, não. Estávamos votando o

item 2-da pauta: "preferência para o projeto".

O SR. RONAN TITO - Entlio; est.li'48·
mos em processo de votação. Estávamos em
prooesso de votação de uma lei e estamos
discutindo outro assunto. Isso é regimental?
É só isso o que eu quero perguntar. Se estamos em processo de votação, então, temos
de votar. E só "isso, não há mais nada.
O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro) ~ A Mesa pediu ao nobre Senador Marco- Maciel que retardasse a sua questão de
ordem para depois da votação. S. Ex- havia
pedido verificação e foi apoiadO por tr!s Srs.
Senadores. De modo que vai-se proceder ll
verificação e, depois, volta.remm ao assunto.

. O Sr. MaÍ:oo Maclcl - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Peço. aos Srs. Senadores que ·tomem
os seus· lugares. Não vamos voltar a este as-sunto.

O Sr. Marco Maaiel - Sr. Presidente,
pela ordem. Essa votação envolverá uma condut~ que_ terei que _adotar agà~a. Pcrque eu ~
pedi \!enficação c estava admitindo. Eu já
havia dito ao Senador P-ompeu de Sousa,
que é o autor da proposição que estamos vo~
tando agora, _que. pediria verificação, mas
não iria pedir para a bancada se retirar do
plenário. Agora, se V. Ex- não me assegura
a condição de orientar a bancada, se V. &•
não assegura condições de participa'tmos dos
trabalhos, conseqüentemente terei q·ue rever
a minha decisão, pedindo escusa ao Senador
Pompeu de Sousa. ..

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei·
ro) - Assim agindo, V. Er está colocando
a Mesa na contigência de ela ter que reformar sua decisão. E essa propc;sição a Mesa
não pode aceitar como uma imposição.
O Sr. Marco ~ciel - Não. Não é uma
imposição. V. EX" nos surpreendeu com uma
decisão inédita,. como disse o Senador Marconde:& Gadelha. Pelo simples fato de ter sido encaminhado à Mesa um pedido pllra formação de um blo,co pãrlamentar, V. &• a
partir daf entendeu que as lideranças que integravam o blooo parlamentar teriam desaparecido ex abrupto, imediatamente; e como
o blOco parlamenLar não indicou o seu líder
nem o seu vice-líder, nós estamos impossibilitados de participar â0$"'"trabalhos. Nós, que
estávamos participando com o Senador Ro-
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nan Tito, com o Senador Fernando Henri-

melhor jufzo, no momento em que foram ex-

que Cardoso e com outras lideranças dos trabalhos e concorrendo para o bom deSenvol-

tintas as lideranças partidárias...
O. Sr. Ronan Tito - Não tem nada a ver
cOm 8 votação.

vimento dos mesmos,. agora estamos impossi-
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ram a urgência, que não votem. E estendo
este meu apelo as outras lideranças de partidos polfticos que estão concordando com esta nossa posição.
Solicito, portanto, constrangidamente,
aos companheiros que se mantenham em
obstrução, tendo em vista as respostas à questão de ordem que acabei de levantar.

bilitados de fuze~lo; e, 9 que é mais grave,
estou impossibilitado de Qrientar a minha
O SR. CARLOS ALBERTO - Tem a
bancada que é a segunda representação par- ver, sim, com a votação. Todos os pedidos
tidárla na Casa. Acredito que a mesma coi- de prefen!:ncia, Sr. Presidente, estão prejudisa ocorre com outros lfderes partidários que cad~ porqueest§.osubscritospelas lideranças.
O Sr. J~ lgnáclo Ferreiill - Quero,
aqui se encontram participando dos trabalhos e que integram o bloco ou vão integrar
O SR. PRESIDENTE (Nelson Camei- na condiçlo ele líder do governo, lamentan~
0 bloco_ talvez seja esta a.situação mais cor- ro)- Não houve número. A votação já hou- do profund3lllente ter que adotar a mesma
reta _ cuja criação acaba de ser preconiza- ve na frente do pedido de preferéncia.
atitude, secundar as palavras do eminente
da em documento que foi entregue à Mesa.
O SR. CARLOS ALBERTO -Sr. Presi- Uder do PH.- na Casa, o Senador Marco
MacieL
·
Então, Sr. Presidente, é: eSsa a dificulda- dente, o pedido de preferência...
De maneira que peço o mesmo <iue· S.
de em que em encontro. Por isso eu disse
:sxo. pediu aos integrantes da Bancada do
que estava embutido, coiD a questão -de or_Q SR. PRESIDENTE (Nelson Cameidem, um apelo a v. Eta, para que não fOsse- ro)- Não havia-bloco no momento em que Governo.
mos constrangidos .a fazer aquilo que não se iniciou a votação, nobre Senador.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneie;tamos desejando fazer, qual seja interromO Sr. Jutahy Magalhfica- Sr. Presiden- ro) - A Mesa lamenta que seja o líder do
per a nossa participação nos trabalhos. E a
te, uma reclamação.
Governo que tem, neste momento, a possibiocasião de fazer esta nianifi::stação é agora
lidade de falar em nome de todos os integranno momento erri que estamos votando a maO SR. PRESIDENTE (Nelson Camei- tes do bloco, que tome essa atitude que vai
téria, a partir do momento que v.. &a anuoro)- No momento em que se iniciou a vota- prejudicar o andamento dos trabalhos da Ca·
cia esta decisãó. Se. V. E.xa não tivesse anuo- çiio, não havia bloco. Havia partidos. A vota- sa, mas a Mesa não pode impedi-lo de tomar
ciado -~ta decisão agora, .se v~ Ex8 tiv~ ção foi iniciada, mas interrompida, por falta essa decisão.
optado por anunciá-la após a manifestaÇ!O ---de quorum O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, qued3 Comissão de.Con~tituição,Ju$tiça e adaDe modo que já teve infcio a votação.
dania, tudo bera. Ma;, V. &.a, ao receber a Vai.-se continuar a votação, não se vai iniciar ro usar a palavra como líder, neste momcmcomunicação, deu ciência à Casa- Se enten- a votação, vai-se a uma fase da verificação.
to, para concitar a todos os senadores do
di bem- de que com isso haviam desapareciO SR. CARLOS ALBERTO - Então, PMDB e àqueles de partidos de oposição
do as lide~nças..
Sr. Presidente, os outros pedidos de preferén- . ao governo, que se encontram na Casa, e
que apóiam o projeto do Senador Pompeu
0 SR- PRESIDENTE (Nelson Camei- cia ...
de Sousa~ qtie acorram ao -plenário, a fim
ro)- Não. A Mesa não surpreendeu a ninO SR- PRESIDENTE (Nelson Camei- de que possamos fazer a verificação de quoguém hoj~ porque ontem a Mesa já havia ro)- Serão tratados no momento oportuno. rum.
dito isso ap .decidi.r a_ qu~tãQ de _ordem do
O Sr. Maurfcio Corr!a - Sr. Presidente,
nobre Senador. Cid Sabóia de ~':Valho;. deO SR-lUTAHY MAGAU!ÃES (PSDB
clarou que ficavam extintQS a)J.tqmaticamen- - BA. Peta ontem. Sem revisão do orador.) peço a palavra pela ordem.
te todas as lideranças. Está na decisão de on- - Sr. Presidente, uma reclamação sobre os
O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente,
tem. Portanto, quem hoje comunicou à Me- trabalhos.
V. &• me permite?
sa a constituição do bloefJ parlamentar, não
Em primeiro lugar, a questão de ordem
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneipoderia est.ar surp~ndidç. ~ de~isão está do Senador Ronan Tito tem toda proced!nro)- Senador·Maurfcio Corrêa, o Senador
nos Anais e te.m IJ. ~ata de o~~e~ .
.
cia, pedir(amos para votar.
Em segundo lUgar, não se pode arguir Gerson Camata foi citado nominalmente,
O Sr. Ronan ·Tito - Sr.' Presidente, pe- falta de lideranças, a não ser que os Srs. Se- de mo<lo que V. E,x8 me permita. concederi;}) uma questão de ordem.
nadores. estejam destituindo o líder do Go- lhe a palavra.
0 Sr. iutahy MagalbÀé:a,..:. sr. Presiden~ vemo, porque este permanece, porque esta
O SR- GERSON CAMATA (PDC te, peço a palavra para u~. questão de or- é a indicação do Presidente da Repóblica.
ES. Para ccplocação peasoaL Sem revisão
dem, para uma reclamação.
Em terceiro-lugar, se os nobres Senado~
orador.)- Sr. Presidente, quero justificarre:s quiserem líder é só se reunirem c indicar do
O Sr. Ronan Tito - Pre<:iso saber da de- o lider do bloco. Não podem dizer que ai~ me perante V. &• e, ao m,Qmo tempo, fazercisão da questão de ordetn que levantei.
guém esteja proibindo que os líderes falem lhe uma queDca de maneira respeitosa.
Recordo~me que no dia em que me desliO SR. PRESIDENTE (Nelson qt~e!~ e que os senadores integrantes do bloco não
ro) - Por isso mesmo a Mesa está dizendo tenham orientação. Eles não têm orientação guei do PMDB, de Vitória mesmo remeti à
Mesa do Senado uma carta até lacônica,um
que será procedida a _verifjqaçã~. .
porque não querem apresentar a liderança
· do bloco, estão -destituindo o Senador José comunicado, dizendo que estava IJlC desliganO Sr. Carloa Alberto -Sr. Presidente, Ignácio Ferreira que é lfder do governo. En- do do partido. Quarc:Qta e oito horas depois
peço a palavra pela orcletD. · ·
tão, isso é questão deles. e não nossa. Agora, de haver me desligado do partido, atendenà solicitação da liderança do PMDB, que
o SR. PRESIDENTE (Nelson Camei- se a ~ues_tão é olmtruir os trabaJh~ vamos do
agiu de acordo com o Regimento Interno e
ro) - É sobre a verificação?
atender à que&tão de ordem do Senador Rooan Tito~ que determina se vote de imedia- no interesse do partido, fui afastado de todas as comissões das quais fazia parte, indica0 Sr. Carlos Alberto - É sobre a vota- to, porque não se pode ficar discutindo aqui
do que fOra pelo PMDB.
ção, Sr. Presidente.
à toa.
Recentemente, a Mesa aceitou a minha
O SR- PRESIDENTE (Nelson CarneiO SR- PRESIDENTE (Nelson Carnei- indicação para a CP! da Energia Nuclear,
ro) - Tem V. Exa a palavra
como representante do PDC. Ora, de repenro)- A Mesa vai apurar votos.
te descubro que para alguns assuntos a MeOs Srs. Senadores podem votar.
sa me considera membro do PDC e para ouO SR- CARLOS ALBERTO (PDC- O Sr. Marco Maclel- Sr. Presidente, so~ tros., não. Para alguns assuntos a Mesa receRN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, no meu entendimento, salvo licito aOs colegas, Salvo aqueles que solicita- beu a comunicação e, para outros, n§o recebeu.
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Quero sauer, agora, quantas comunicações devem ser dirigidas !!. Mesa, para que
ela saiba que eu sou do PDC e não mais do

PMDB, porque em vários atas a Mesa já
me reconhece do PDC, no Diário do Congresso consta, quando falo pelo PDC e, de
repente, a Mesa, para determinados assuntos, acha que não sou do PDC.
Então, estou comunicando a V. Ex", mais
uma vez, que não pertenço ao PMDB - coisa que a Mesa já sabe. e pertenço ao PDC
- coisa que a Mesa também já sabe. Se for
necessário, voltarei e repetireí a comunicação diariamente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson ca·meiro)- A Mesa inrorma a V. Ex• que a Secretaria-Geral da Mesa acaba de me reiterar a
informação de que nlo recebeu, até hoje, a
comunicação do afastamento de V. &•
Certamente V. EX• mandou e houve al-

gum cctravio. Mas a Secretaria-Geral da Mesa, pelos seus assessores, acaba de informar
que até esta data não há uma comunicação
formal de V. &• se desligando do PMDB.
M~ já agora, não é mais preciso razer. V.
Ex- está afirmando da tribuna, e n.§o há
maís necessidade de comunicação.

O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente, ignorava a não existência da comunicação, já que a Mesa havia praticado atos reconhecendo-me como representante do PDC.
Agora, estou tomando conhecimento de que
a Mesa não tem a comunicação e estou reiterando a comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Muito obrigado a V. Ex•
A Mesa, de vez em quando, tarabém se
engana. Podia ter designado V. & 11 po1· engano.

confmnça para aguardar ate amanhã"! Eu
acho que sim, Sr. Presidente. Consultaria à
lideran_ça do PSDB, do PMDB, se estariam
de acordo. Não estou vendo nadaque possa
ser tão perigoso para nós que não pudesse
dar, exercendo esse direito democrático, que
é, exatamente, o de estabelecer uma igualda~
de até amanhã. Sinceiamente, não vejo nenhum mal nisso. E, ainda mais, Sr. Presidente, ficaria provado - porque nós vamos ter
-que votar o projeto do Senador Pompeu de
Sousa - se vai haver quorum ou não.
Fica, at a ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A dificuldade da Mesa é que se aceitarmos essa interpretação, estamos criando um
precedente de que toda a questão de ordem
terá efeito suspensivo. E, então, a Mesa perde a sua autoridade para decidir conclusiva~
mente. Ela terá que esperar um recurso e,
enquanto esse recurso se processa, a Mesa
oontinua com a aceitação da tese do recorrente.
Todas as questões de ordem não têm efeito suspensivo. Se nós mantivermos essa orientação, a Mesa estará agindo certo. Se o Plenário entender que devemos modificar Oregimento para dar deito suspensivo às decisões nas questões de ordem. então, em todas
as que:st~ de ordem, ba&tará que:: haja uma
JCCUrso para que sejam suspensos os efeitos
da decisão da questão de ordem.
É uma questão que a Mesa que se está
despedindo submete para a apreciação e para a aplicação das Mesas que hão de vir.
O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem
O Sr. Fernando Henrique Cardoao Sr. Presidente, peço a palavra como lfder.

O Sr. Mauricio Corr!a - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson
ro)- Tem V. Ex• a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Concedo a palavra a V. &•

OSR.FERNANDOHBNRIQUECARDOSO (PSDB - SP. Como Uder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu queria ponderar especialmente ao
Senador Marco Maciel que a decisão dos integrantes desse bloco, de se ausentarem do
plenário, tera conseqüências de maior gravidade para o Governo que para a oposição.
As matérias que estão em pauta são, muitas
delas, de interesse do Governo.

O SR. MAURÍCIO CORRU (PDTDF. Pela ordem Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, quer me parecer que está havendo uma tempestade num copo d'água.
Note bem; foi feita -a comunicação da formação do bloco. Não houve a perfectibilização
do ato, porque falta a eleição de liderança.
Certo?
Agora, evidentemente que os partidos
que integram esse bloco, e que passaram a
não ter mais representação da liderança
aqu~ estão sendo prejudicados.
Então, gostaria de fazer, de cabeça fria,
Sr. Presidente, uma sugestão que me parece
extremamente prudente. Qual o prejuízo que
haverá para nós, qual o prejuf7.o que haverá
para a democracia do Senado se dermos o
ereito suspensivo desse requerimento até
amanhã?
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania vai decidir, virá ao plenário e, então, poderemos votar. Qual o risco que há
nisso? Será que os companheiros, embora
adversários políticos. não merecem a nossa

Camei~

Nós vamos, em breve, receber da Câmara a nova lei agricola. Há um clamor para
que ela seja votada. inclusive do" Ministro
da Agricultura. Existem também muitos pedidos de empréstimos, algunS da maior significação, que transcendem à questão de Oposição e Governo, como, por exemplo, o empréstimo de cento e cinqüenta milhões de dólares do BID para o Fundo de Ciência e Tecnologia; o BNDES, trezentos milhões de d().
lares. .•
De modo que eu faria um apelo para que
- embora essa questão seja evidentemente
relevante, partidária e politicamente - ela
pudesse ser discutida posteriormente à votação. São votações que têm interesse nacio-
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nal: existe a questão da dfvida c:x:terna, também em pauta.
AD Senador Marco Maciel, que é: sempre
sensível ao bom-senso e ao interess;e do País, eõ raço um apelo: a- mesma decisão de s._
Ex8 pode ser tomada no fim do dia.

O Sr. Marco Maciel - Permite V. &•
um aparte?

OSR.FERNANDOHBNRIQUECARDOSO - Com o maior prazer.
O Sr. Marco Maciel- Penso que o apelo tem que ser feito l:t. Mesa, meu caro e nobre L(der Fernando Henrique Cardoso. A
Mesa, com uma deliberação a meu ver in~i
la, sem pre~entes,. entendeu de extinguir
as lideranças do Movimento Parlamentar Social-U.beral que, até agora, só tomou uma
(mica providência: a de encaminhar um documento à Casa pedindo a sua constituição.
Esse movimento sequer indicou lfder ou vice·lfder e, para surpresa nossa, embora se
trate de matéria ainda sujeita à deliberação
da Comissão de Constituição, Justiça e adaM
dania, pafa surpresa nossa, o presidente da
Casa entendeu que desapareciam automatica~
mente as lideranças. Ora, então o que é que
acontece? As matérias a que se reporta V.
F..x-- matérias relevantes, e acredito que de
interesse do Governo_ e também de interesse da Oposião -devem ser analisadas plenamente pelo Senado. Da forma como a Mesa
assim conduz a questão, elas não o serão,
porque uma parte expressiva desta Casa estará impedida de participar, em igualdade de
condições, de outros partidos com igual representação nesta Casa. O que vai acontecer,
meu caro e nobre Senador Fernando Henrique Cardaso, é que essas proposições não
serão adequadamente discutidas e votadas,
posto que serão somente discutidas e votadas por uma parte da Casa, e não pela totalidade dos seus membros e dos seus integrantes. Então, eu gostaria de dizer que, na realidade; eu entendo a ponderação que V. &•
faz e a considero, inclusive, muito oportuna
e muito adequada. Mas acredito que V. &•
se equivoca_ quando a mim dirige esse apelo.
Creio que esta manifestação deve ser feita
à Mesa, porque foi a Mesa que entendeu
que nós. não terfamos condições mais de participar dos trabalhos como líder e, em conseqüência, não poderíamos orientar também a
nossa bancada. E, mais.: essã decisão não atinge apenas a bancada do Pftl..., mas também
as representaçôes partidárias que passam a
integrar, ou que pretendem integrar o bloco, visto que o bloco agora ainda está em
processo de constituição. O Senador Maurício Corrêa, nuina bem fundamentada q uestão de orde;m_que ofereceu à Mesa, fez questão de salieniar que a decisão de criar o bloco não havia sido ainda totalmente concluída. Por·quê? Porque nem sequer havfamos
escolhido lfder e vice-lfder. Mas ainda é matéria que está pendente de um recurso que será apreciado pela Comissão de Constftuição,
Justiça e Cidadania. Não sabemos, sequer,
se o fato de termos um bloco vai elidir a cxis~
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t!ncia de: lideranças partidárias. Não sabt:.-.
mos ainda, porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadani~ que vai falar sobre
a questão, ainda não se manifestou. Então,
não sabemos, sequer, se o fato de termos o

bloco e de termos IM:ler, significará dizer que
não teremos mais oslfderes panidários. Mas,
se assim for a decisão da com~o, coisa que
espero que não ocorra, o nosso blQCO ainda
sequer indicou o seu líder ou vice-lkleres.

Então, estamos, por conseqüencia. impossibilitados de participar dos trnbalhos. É por bso que eu fui forçado, constrangidamente V. Exa sabe do empenho que tenho demonstrado ao longo de toda a minha atuação parlamentar, no bom desenvolvimento do:s. nos-

sos trabalhos - sabe, que de modo especial,
como líder do PFL, do intei"C$SC que tenho
que essas matêrias sejam devidamente apre~
ciadas e votadas. Mas não pooso, meu caro
Senador Fernando Henrique Cal-dosO, perRmitir que elas sejam discutidas e votadas sem
a nossa participação, ou seja, com a participação de apenas uma parte da Casa. Essa ê
a razio da atitude que tive que adotar que
-acredito - expressa o sentimento da minha
bancada e também, tenho certeT.a, o sentimento de muita.s outras bancadas que estão
participando dos trabalhos parlamentares.
Constrangido e contrafeito, lamento não poder atender ao seu apelo e acho que V. &faria melhor se dirigisse esse apelo à Mesa
que, a meu ver, com a sua decisão, data vcDia, está impedindo o bom desenvolvimento
dos nossos trabalhos.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço a V. Ex' o aparte.
Uma vez que a Mesa tomou uma decisão
e não existe recurso regimental outro senão
o que já foi tentado, está em marcha, ou seja, o recurso da Comissão de Constituição,
Justiça e Odadania. a decisão da Mesa prevalece.

O Sr. Marco Maciel - Concede-me V.
Ex- mais um aparte?
OSR.FBRNANDOHENRIQUECARDOSO - Pois não.
O Sr. Marco Macicl - Estou fazendo o
ünico tipo de recurso que me ~ possfvc:l nes-te momento: o recurso da obstrução, igual-mente parlamentar, igualmente regimentaL
Estou sendo levado a isso. Aliás, algo inédito na Casa: estou tendo, neste momentO, de
me valer do único recurso que me cabe, que
ê o da obstrução. Já houve quem dissesse,
meu caro Senador Fernando Henrique Car·
doso, que quando escreveram os Direitos
do Homem, esqueceram-.se de escrever dois:
o direito de se contradizer e o direito de ir
embora. Só me está restando esse óltimo por·
que, meu caro Uder Fernando Henrique
Cardoso, não me resta outro caminho; aliás,
não nos resta outro caminho, porque esse é
um problema que n:ão me diz respeito apenas, mas à minha bancada, que ~a segunda
oom assento nesta Casa e as bancadas de outros partidos que tem participação expressiva nos nossos trabalhos.

O Sr. Ronan Tito- Permite-me um aparte, nobre senador?
OSR.FBRNANDOHBNRIQUBCARDOSO- Pois não, nobre Senador Ronan Tito.

O Sr. Mansueto de Lavor - Permiteme V. &a um aparte?
OSR.FBRNANDOHENRIQUECAR·
DOSO - Com muito prazer ouvirei ambos.
Em primeiro lugar o nobre Senador Ronan
Tito.
O Sr. Ronan Tito- O que eu estava querendo nesse momento propor a todos 0$ senadores-lideres, é que atendêssemos à ponderação exposta pelo Senador Maul1cio Corrêa
de sobrestar, até amanhã a deci,são da Comis:.
stio de Constituição, Justiça e Qdadania.
O SR. FERNANDO HENRIQUECAR·
DOSO - Há tres possibilidades, pelo menos logicamente: a primeira foi ocposta peR
lo Senador Marco Maciel. S. Ex• faz a obs-trução p.ara tentar obter o que deseja, ou seja, o reconhecimento das lideranças partidárias que a Mesa decidiu que n§o sobrevivem
mais. Essa é urna possibilidade que está sen·
do anali~da e é uma ação unilateral dele.
Outra possibilidade é aguardarmos a decisão da Comissão de Constituição, Justiça
e Qdadania em Cujo caso - e esse foi o meu
apeio ao Senador Marco Macie~ - que hoje
não fiZesse tal obstrução, posto que amanhã
a matéria será resólvída plenamente.
A terceira possibilidade, a de sobrestar,
sugeridã pelo Senador Maurício Correa, encontra barreiras regimentais.

O Sr. Jool: Ignllcio Fem:ira - Permite
8&"-•rte?
O SR. FERNANDO HENRIQUECAR
DOSO --Com prazer, ouço V. &•

O Sr. J<ne I~ Fcnelra - Pretendo,
inclusive, ievantar· urria fJ'ICICio dt cm:1em k
Mesa e peço a atenção de V. llx" e à CoM.
Tendo em vista esse. impasse que Slaaa pado e admitida a proce<l!ncia da dedllo do
Presidente, que está sendo questiona~ coa
todo o respeito, o que está ocorrendo? O
art. 62 diz:
lfQ bloco parlamentar teri líder a
ser indicado entre oalfderesdas representações partidárias que o compõem.11

Imagine V. Exa: só apó& a indicação desse lkl.er 6 que os llderes das bancadas que integram o bloco... (O Sr. Presidente [az soar
as campainhas).

O SR. PRESIDENTE (Neison Carnei-

ro) - A Mesa interrompe o nobre Líder José. lgnácio Ferreira para confessar que acolhe a questão de ordem levantada peJo Senador Marco Maciel, porque está de acordo
com a letra expressa do Regimento.

O Sr. Joof: Igúclo Fcnelra- É o art. 62
O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro) - NAo é o art. 62, Sr. Senador. A Mesa
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encontrou o texto.. Quando nlio há audietlc:ia
da Comi$São de Constituição, Justiça e de
Cidadania, a questão de ordem não tern efeito suspensivo. Quando, porém, a própria Pre~
sid!ncia, oomo no caso, pediu a audi!ncia
da Comissão de Constituição~ Justiça e de
Cidadania, 11SOlicitada a audi!ncia, ficaaol;>restada a c!ecisão11 (art. 408, § 1°, do Regímen~
to Interna).
De modo que a Mesa, só por essa letra
c:tepressa do Regimento, fiel a ele e sem nenhuma preocupação polttica ou partidári'
revoga a sua decisão para permitir que, at~
a decísão da Comissão de Constituição, Justi~
ça e dC -Cidadania, possam funCionar as Uderanças Partidárias. Aqui está ccpresso que,
quando solicitada, a decisão fiC!l sobrestada_~
Passemos, entlio, à verificaç§o da votação..
- O SR. FERNANDO HENRIQUECAR.-

DOSO - Sr. Presidente, quer dizer que a
Mesa revogou a sua própria decisão?
O SR. PRESIDENTE (Neison Carneiro)- A Mesa nAo revogou a decisAo de que,
criada a Liderança do Bloco, acabam os ParR
ti~ Bla revogou a decisão de sobrestar o
fui'l.cionameruo das lideranças Partidárias,
enquanto se decidem a questão-de orde~ levantada, ontem, pelo Senador Qd Sabóia
de Carvalho, de que houve recul"80 do n()bre
Senador José Ignácio Ferreira. A Mesa tomou a iniciativa de pedir a audi~cia da Comissfio êe ~nstituição, Justiça e de O~dan.ia
Por isso, o oque se está revogando não ~
a .declsAo da üderança dos Blocos que ccchd as Li_derailças Partidárias. Porém, enquanto não for decidida a queStão pelo Plenário,
ouvida a Comissão de Constituição;. Justiça
e de Cidadania, prCvatece a deciSão sobrestada. A letra do Regimento Interno é expressa, e o Presidente a ela se submete como sempre o fez, sem nenhum desdouro.
Peço ao$ Sra. SenadoreS vOtem.

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameb
ro) - Concedo a palavra a V. Exlll
O SR. MARCO MAClEL (PFL- PE.
Como Uder. Sem revisão do orador.)- S~.
Presidente, antes de mais nada~ cumprimen:.
to V. J~· pela deci-SAo.

Em segundo lugar, em face do e:cposto,
mantenho o meu pedido de verificação, mas
oriento a Bancada no sentido de que vO~
"não"~~ h matéria, pedindo contudo, que com:pareçam para votar aquel~ que se encon~
tram ausentes. Efetivamente, a partir de ago·
ra, em função du dificuldades que enfrenlamos. muitas companheiros já não se encontram em plenário. Retifico a minha posição
para voltar à assumida anteriormente, ou seja, pedir verificação para deixar clara a posiçio do meu Partido, o PFL: votar 11Q;!io.11 To__R
davia, segurar o quorum, para que possamo:s
continuar a discutir e votar outras matêrias
que constam da Ordem do Dia da sessfio de
hoje. Assim fazendo, Sr. Presidente, estou
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honrando o compromisso que assumi anterior~

Nabor Jünior

mente com o Senador Pompeu de Sousa.

Nelson Wedckin
Paulo Bisol
Pompeu de Sousa
Ronãldo Aragão
Ronan Tito
Rújr Bacelar

O SR. PRESIDENTE (Nelson carnei·
ro) - Peço aos Srs. Senadores OcnperiJ os
ie-US IUgal'C$.

Há um pedido de preferência p;i'ra votação do projcol de autoria do nobre Senador
Pompeu de Sousa. Quem for a favor do pedido de preferência votará "sim"; quem for contra votará,- evidentemente, "n~o".
Na forma regimental, a votação será nominal.
Como vota ·o Uder do PFL?

Severo Gomes
Wtlson Martins.

VOTAM 'NÃO" OS SRS. SENADORES:
Afcinso Sancho
Edísón Lobão
Gérson Camata
João Lobo

O SR. MARCO MAC!EL (PFL- PE.)

José lgnácio Ferreira
Marco Maciel
Marcondes Gadelha

- Sr. Presidente. o nosso voto é "nlr>".

O SR. PRESIDENTE (Nelson carnei-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Como vota o Uder do PMDB'1
O SR. RONAN 'I'ITO (PMDB - MG)
- Sr. Presidente, o PMDB vota "sim".

• O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Como vota o Uder do PDS?

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS MT)- Sr. Presidente, o PDS vota "11ão".

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Como vota o Uder do PSB.-

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ)
-Sr. Presidente, o PSB vota "sial".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Como vOta o Líder do PDT7

O SR. MAURÍCIO CORJmA (PDTDF) - "sim" Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)- OsSrs. Senadores já podem votar. (Pauw

oa.)
(Procede-se b votaç.io.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENAI>ORES:
Alfredo Campos

_-ABSWM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Áúreo Mello
Fianclsco Rolleniberg.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Votaram SIM 30Srs. Senadores; e Não, 8.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 40.
A preferência foi aprovada.
Passa-se à_ votação do _p~jet~, em tumo

11ttici>.

.

Como vOrli-ci Uder do PFL?

O SR. MARCO MAC!EL (PFL - PE)
-Sr. Presidente, o nosso voto é 11não" ao prow
jeto, mesmo porque a de foi oferecid~ um
substitutivo do Senador Edison Lobão, Integrante da bancada do PFL, substitutivo que,
a riosso ver, dá melhor tratamento à questão.
Oesse modo, Sr. Presidente, a nossa posi·
~o
votar contra~m~nte à aprovação do
referido projeto c; assim procedendo, estaremos criando condições para que possamos

e

apreciar o

su~titutivo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)- Como vota o Uder do PMDB?
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG)
- O PMDB vota "sim" ao projeto, Sr. Presidente. ·
-

Almir Gabricil
Amir l.ando

ci SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)- Como vota o Úder do PSDB?

Chagas Rodrigues
Od Carvalho

OSR.FERNANDOHENRIQUECARDOSO (PSDB - SP) - O PSDB vota "sim",

Fernando HenriqUe Cardoso
Humberto Luccua
Iram Saraiva·

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei-

Jamil Haddad
Ja..! Fogaça
Jutahy MagalhAes

ro) - Como vota o Uder do PDT?

Lavoisier Maia
Luiz Viana
Mareio Laoerda
Mario Covas

DF)- Vota 11sim11, Sr. Presidente.

Matta-Machado
MaurS::Io Corr!a
Mauro Benevides
Mauro Borge~
Mendes Canale

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em votação emenda ao projeto apre-_
sentdo pelo Senador José Fogaça.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
..
.. _
A .matéria vai _à_ Comissão Diretora, para
a rC:daç§o rmal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei,
ro) - Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora, oferecendo a redação final da maléria, que será lida pelo Sr. 1° Secretário.
É lida ~ seguinte:

PARECER N" 458, DE 1990

Roberto Campos.

ro) --Como vota o Uder do PSDB?

O SR. FERNANDO HENRIOUECAR·
DOSO (PSDB - -SP) - Sr. Presidente, o
PSDB vota "sim".
-

Ficam preju~icados o substitutivo e a
emenda substitutiva apresentada pelo nobre
Senador WilSon Martins.

O SR. MAURÍCIO coRRêA (PDT O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Como vota o Uder do PDS?

O SR.ROBERTO CAMPOS - (PDS MT) - O PDS vota 11não", Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE _(N_elson CameitP) - O projetp foi aprovado.

Comissão Diretora
-~

Redaç(o final do Projeto de Lei
---óo ·senado n° S, de 1989.
-----A Comissão Diretora apresenta a
redação final do Projeto de Lei do Sew
nado n° S, de 1989, de autoria do Senador Pompeu de Sousa, que institui
o Conselho de Comunicação Socia~
na forma do art. 224 da CoriSútuiçãó,
e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão,
de dezembro de 1990. - Nellon Carneiro, Presidente ~~Anttoio Luiz Maya, Relator- Mendes Canale_Pom- peu de Sousa _ Lavoiaier Maya.

ANEXO AO PARECER N" 458,
DE 1990
Redaçfio final do Projeto de Lei
do Senado n° S, de 1990, que institui

o Conselho de Comunicaçlio Socia~
mi forma do art. 224- da Conatituiçl.o,
c dá outraa provid&cias.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1° E instituído o Conselho de Comuw
nicação Social, como órgão auxiliar do Congresso Nacio":~~ na forma do art. 224 da
Constituição.
§ 1o o Conselho de Comunicação Social
terá _as seguintes atribuições mínimas:
a) subsidiar o Congresso Nacional em
suas funçõeS de detectar e denunciar o descumpri!_,"Qento dos dispositivos constitucionais
cxarados nos arts. 220 a 224 da Con.slituíção;
b) auxiliar o Congresso Nacional na elaboração e atualização da legislação complementar necessária à plena compreensã~ aplícação e cumprimento dos dispositivos consti·
tucionais que se referem à comunicação social;
c) oferecer suporte técnico e político ao
Congresso Nacional em sua tarefa cOnstitucional de apreciar, em prazo hábil. os atas
do Poder Executivo;
d) recomendar ao Congresso Nacional
medidas e atitudes, de caráter legislativo ou
político, que contribuam para u~ melh~r
compreensão, aplicação e cumpnmento das
normas constitucionais contidas no capítulo
referente à comunicação social;
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e) elabo~r os pressupostos e r.ubs1dicm
técnicos e operacionais para o estabelecimen'to e as necessárias revisões periódicas dos limites e critérios reguladores da apreciaçlo,

pelo O>ngreaso Nacional, doo aiOO do Poder
Executivo, relativos a outorga e renovaç§o
de concc:::ssão, permiS&!io e autorizaç5o de
serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, na forma do art. 223, §f 1°, '1fJ' e 3°,
da Constituição, exercendo, aubscqilentemente, a supewisão e fiscalizaçlo de sua execução;
f) elaborai e fiScalizar o cumprimento
dos pressupostos, princípios e normas regula-,
doras da proibição do monopólio ou oligop6Uo nos meios de comunícaç§o socia~ segundo o disposto no art. 220, § 5°, da Constitui-

ção, mantendo.-os permanentemente atuallzados em face dos novos meioa, proceasos e
técnicas emergentes;

g) publicar, ordinariamente, a cada anp,
e extraordinariamente, .a eada eventualidade que o justifique, a relação dos canais, freqü!ncia& e quaisquer outros aistemaa e processos de radiodifusão sonora. e de sons e
imagenS disponfvcis k licitação, para efeito
de ·concessão, permissão ou autoriZaçfio do
poder público, bem como as datu de vencimento das c-onc:essOes, permissões ou autorizações viaent.esem mda unidade da Federaç§o;
h) propor, examin~, f"JSCalizar c acompanhar, inclusive nas a·IÇ(Idas ccecutiva e judiciári~ os procedimentrn{conducentes ao cancelamento de concesslio ou permissio, nos
termos do § 4° do art. 223 da ~natituição.
§ ZO O Conselho de que trata· o presente
artigo será composto por dezenave brasileiros natos, em pleno exerctclo .de seua direitos civis, sendo tm. representantes de pltidade$ empresariais, tr!s representanteS dC eDtidades. representativas de profi!iiSionais da
área de comunia.ção, onze reprdCntantcs
de entidades de categorias profissionais e
de sc:tores populares e dois representantca
de instituições universitárias.
§ 30 As entidades do Conselho de Comunicação Social serão designadas pelo Congresso Nacional para IWinda&p de dois anos, nlo
pociepdo seus representante. e:xacer mail
de uÓl mandato consecutivo.
Art. 2° Esta" lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 30Revogam-se asdisposiçõc:s em contrario.

O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em discuss!o a rcdação final
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussãO.
Em votação.
Os'Srs..Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada,.

A matéria vai à Omara_ dos Deputados.

O SR. P~IDENTB (Nelson Carneiro)- Item 3:
Votaçfo, em turno 1inico, dia Projeto de Dcqeto Legislativo n° 91; de

1990 (0°241/90, na CAmara dos.Deputados), que aprova o texto da convenção celebrada entre o Governo da
Rcp:6bUca Federativa do Brasil e o
Governo do Reino dos Pafses Baixos,
destinada a evitar a dupla tributação
c prevenir a evasão fiscal em matéria
de impostos sobre a renda, firmada
cm Bcastlía a 8 de março de 1990,'tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob o
n° 417, de 1990, da Comissão
_de Relaç!5eo Bxterlorea e Defesa NacionaL
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária do dia 7 do corrente.
Passa-se h votação do projeto, em turno
6uico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte o projeto <tprovado:

PROJI!TO DE DECRETO
LEGISLATIVO

N" 91, DE 1990
(NO 241190, na Clmara dos Deputados)
Aprova o <exto da conveaçio celebrada entre o Governo da RepdbHca Federativa do Brasil e o Governo do' Reluo doo Paileo Baixos,
cleatlnada a evitar a dupla tributaçio
e prevenir a evado fiacal em mat6rla de i.mpotlOiaobre a renda, firmada em Bra.aia a 8 de março de 1990.

PARECER,. sob n° 359, de 1990,
da Comissão
_de Coo.atituiçAo, Juadça c Cidadania, favorável, nos termos de sUbstitutivo que oferece.

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária do dia 10 do corrente.

A Presidência esclarece ao Plenário que,
nos termos do inciso III, letra ~ do art. 288,
do Regimento Interno, a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável da
maioria absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo processo nominal.
Tendo haVido, entretanto, acareio entre
as lideranças, a matéria será submetida ao
Plenário, simbolicamente.
- Votação do substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirarn permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai 'à Comissão Diretora, a íun
de ser redigido o vencido para o turno suple-

mentar.
É o seguinte o substitut~o aProvado:

SUBSTITUTIVO

AO PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 256, DE i989.COMPLEMENTAR
Dispõe sobre a declaraçlo de nulidade doo a too qu.,teohaDI por objeto a ocupaçlo, o domínio c a posse:
dao terras indlgenao, ou a c:xp!oraçlo
du riquezas do solo c dos lagoa ne!ea c:xístenteo, e dll outru provid!nciaa.

O Congresso Nacional decreta:

ArL 1° Fica aprovado o texto da coRVençAo celebrada entre o Governo da Rc:p6blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Pafses Baixos, destinada a C\'itar a dupla fributaçio e prevenir a evasão fisc::al em
Ôlatéria de impostos sobre a renda, firmada
em BrasOia a 8 de março de 1990.
Parágrafo linico. Ficam sujeitos à aprovaçl.o do Congresso Nacional quaisquer atas
que possam resultar em revis§o da rt:ferida
Convenç§o, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do arL 49, inciso 1; da Constituição Federa~ acarretem encarg~ ou compromissos gravosos ao patrimô-

nio nacionaJ.
Art. r Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicaÇão.

O SR.. PRI!SIDENTB (Nelson Carn'ei·
ro) -Item 4:
Votação, em turno linico, do Proje-

to de Lei do Senado n° 256, de
1989-Complementar, de iniciativa da
Comissão Diretora, que dispOe sobre
a declaração de nulidade dos atas que
tenham por objeto a ocupação; o dooún.io e a posse das terras índfgenas,
ou a exploração das riquezas do solo,
dos rio::. e dos lagos nelas. exilotentes,
e dá outras ~rovidencias., tendo

O COn-gresso Nacional decreta:
Art. 1° O Ministério Público Federa~ no
c:x:ercfcio da função que lhe confere o art
129, inciso V, da Constituição~ promoverá
as ações visando a declaração de nulidade
de todos. os atas que tenham por objcto a
ocupação, o domfnio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos 1ndíoSt ou a
exploração das. riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, reintegrando-as ao Pleno domfnio da União, e à
posse dos índios.
§ 1° A Fundação Nacional do Índio- Funai,e demais órgãos competentes remeterão
ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, as informações e documentos nece8sárlos à proposítúra das ações a que se refere este actigo.
§ '11' Recebidas as informações c os documentos, as ações setão ajuizadas no prazo
má)cimo de 30 (trinta) dias.
§ 30 Findo o prazo fiXado no § 1° deste
artigo, os índios, suas comunidades e organizações poderão, a qualquer tempo, remeter
informações e documentos ou indicar o local onde consegui~los para a propositura da
aç~o.
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Art. ZO Observados os pressupostos legais

PARECER FAVORÁVEL, sob
371, de 1990, da Comissão
do Dilltrito Federal

pode verificar, foi subscritO· por iideranças
dos· pártidos poJfticos com ásSeilto nesta Casa. Ele tem o objetivo de esclarecer pontos
grar, liminarmente, a comunidade interessaA discusSão da matéria foi encerrada na ainda não devidamente analisados no projeto.·
da e determinar a reconstituição ecológica
Acreditamos,. em face da ahálise que cssessão ordinária anterior.
da área, sempre que necessário.
- Passa--se à votação do proj~to. em turno_ W sendo feita, que amanhã já estaremos haArt. 3° Quando derivadas de ocupação único.
bílitados a votar a prdposição. Ainda há pau-··
de boa-fé, as benfeitorias áteis e necessárias
Os Srs. Senadores que o aprovam quei~ co, tivemos uma reunião cõlil os Senadores
Ronan Tito e Fernando Henrique Cardoso,
existentes llás terras referidas no art. 1° se- ram permanecey sen.tados. (Pausa.)
rio indenizadas pela União.
durante a qual discutimos alternativas devOtar a propoSição de forma cOncessual, se po:F
Parágrafo Mico. Para os fins desta lei,
Aprovado.
sfvcl.
' .
considera«: ocupação de boa-fé aquela que
A matéria Vã{~ Comissio-Diretora, para.
implique a posse de área imprescindfvel à a redação finaL
Daf a razão do requerimento que foi ~.
subsistência do seu titular e da sua famllia,
caminhado à Mesa, subscrito por outras lideArt. 4<> Fica a União investida de direitos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- ranças partidárias. _

e processuais pertinentes, o Juiz, a requeri~
mento da parte ou ex oficio, deverá reinte-

de ação regressiva paÍ'a haver as quantias
pagas na fonna do art. 2°, contra todos aque-

les: que, coth culpa ou dolo, induziram ou
promoveram a ocupaçA:o irregular de tetra.s

indfgenas ou a- concessãó _ilegal de direito
de lavra de suas riquezas naturais, sem prejull;o de outras sanções aplicáveis h csptcie.
Art. 5° O Orçamento da Unilo contem~
plará o volume total de recursos necessáriO$
para fazer face à indenização de que trata
esta lei.
Art. 6° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. T' São revogadas as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- A Mesa prorroga por30minutosa pre~
sente sessão, a fim de dar curso, hs matêrias
constantes da pauta.

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Item 5:

Votação, ~m turno tinico, do Proje·
n° 32, de 1990, de
inicúúíVi-do Governador do Distrito
Federal, que remete credito do Imposto Predial e Territorial Urbano, no
Distrito Federal, relativo a imóvel de
propriedade de componente da Força &pedicionária BrasiJeim:, e dá ontr~s providencias,- tendo
to de Lei do DF

PARECER FAVORÁVEL, sob
n° 370, da Comissão
do Diatrito FederaL
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária de 10 do corrente.
Passa-se à votação do projeto, em turno

tínicO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queinun permanec;r sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei···

ro)- Item 6:

Votação, em turno tínico, do Projeto de Lei do DF n° 56, de 1990, de
iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que aUera a composição do
Conselno de Transporte PUblico Coletive do Distrito Federal, tendo

D0

~

ro) - Item 7:

- Votação, em turno linico, do ProjelO de
Resolução 0° 55, de 1990, de iniciativa da
Comissão de Assuntos EconOIDicos, que estabelece condições para a renegociação da dfvida o:terna brasileira.
Sobre a me83, requerimento que seri lido pelo Sr. 1o Secretário.

O Sr. Jamil Haddad ...: Sr. Presidente,
-

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE

(NelsOn

cO~-

.

ro) -- Çoncedo_ a palavra a V. Ex"

o

SR. JAMIL HADDAD (I'SB ..:

Rs.

PeJa ordem. Sezn revi~o do ora_dor.) '..:. Si.
Presidente, esta matêria foi aprovada por
unanimidade na Comissão de Assuntos. EcoÉ lido o seguinte__
nômicos. iosterionnente, o Govemo coMe- ·
çou "a declarar que cláusula que i~pedia
REQUERIMENTO N° 495, DE 1990 fosse feito o pagamento dos juros atrasados
do serviço da divida criaria problemas para Nos termos do art. ·315, combinado com
a negociação.
o art. Z79, alínea c, do Regimento Interno,
Sr. Presidente, elemento~ da. Coniissáo .
solicitamos adiamento da votação do f'rojedo GoVerrio,-e-õ.cairegados dessa négoéiação,
t.o di Re$olução n° SS/90-, para diligencias imcomeçaram a declarar que o GovernO C:Sta~
prescíndfvel ao seu esclarecimento.
va admitindo_ a possibilidade de pagar, dos
&tla das Sessões, 12 de dezembro de 1990. atrasadoa., 1 bilhão e 300 milhões- de dólares.,
- Marco Madel _Rouan Tito Fernando 1 bilhão e 200; flaVia dWida apenas sobre o
Henrique CardoSo- _ MauríciÕ Cortea _

a

Roberto Campoo _ AffoDaO_ CamUJO-

quantul!l.
Essa

decí.~ão,

Sr. Presidente, vai modifi-

Ó SR PRESIDENTE (Nelson Carnei- car, completamente, a que foi tomada na Comissão de Assunt.os EconOmicos, a niO ser
ro)- Em votação o requerimento. (Pausa.)
que haja um entendimento no se'ntido de
que
continue prevalecendo e~ cláusula. CaO Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente, o
so contrário, Sr. Presidente, o Senado da Renob~ Senador Pompeu de Sousa leu muito
pdblica ficará em posição Cl!tremamente nerap~mente o requerimento e não enlendi

gativa perante a comunidade brasileira e a
internacional, pois quando toma uma deliberação, modifica-a; ou temos a independência
de deliberação que cabe constitucionalmenO SR PRESIDENTE (Nelson Carnei- te a esta Casa1 ou então, Sr. Presidente, ootaro) - A Mesa lerá pausadamente para V. &• remos aqui apenas para referendar o& docuPede--se o adiamento para dilig~ncia im- mentos que vêm do Poder Executivo.
prescindível ao seu esclarecimento. Pede-se
&tau ouvindo da LideranÇa. Sr. Presideno adiamento, nos termos do art. 315, combi~ te, que essa matéria será votada em. no mánado com o art. 279, alfnea e. do Rçgimen- ximo, 48 horas. Não sei o que virá. Sel que
to Interno.
aprovei om projeto na comissão. Vou aguardar as 48 horas, Sr. Presidente, caso oontráb Sr. Jamil Haddad - Para quando? O rio, farei um pronunciamento, relacionado
adiamentQ é a~6 quando?
oom problema da dívida externa, para que a
Nação possa tomar conhecimento de modifiM
O SR PRESIDENTE (Nelson Carnei- cação substancial, se houver.
ro) -. A Mesa concede a palavra ao nobre:
Senador Marco Maciel, primeiro signatário,
O Sr. Rona.n 'I'ito - Sr. Presidente; pepará -esclarecei.
ço a palavra para um esclarecimento.
o ftnaL Eu pediria que a leitura fosse feita
maiS devagar, para que eu pudesse tomar ciência do final desse requerimenlO.

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.
Para esclarecimento. Sem revísão do orador.)
-Sr. President.e1 esse pedido, como V. & 11

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro) - Concedo a palavra a V. Ex8

'
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O SR. RONAN TITO - (l'MDB - MG.
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.)

- Sr. Presidente; apenas para esclarecer ao
Senador JamU Haddad que, dado o ac(ímu-

lo da pauta, as votações só poder§o e deverio ser feitas por acordo. Existia um inconveniente de pequena ordem naquela resolução
que foi inodificada~ M1_tnteve..se o texto e,
com isso, já o encaminhamos b. Mesa, com
as asSinaturas do Senadores Marco Maciel,
Fernando Henrique Cardoso e a minh~ pa-'
. ra que votemos com urgencia a questão da
renegociação da dfvida externa, por acordo.

O Sr. ~bcrto Campoa- Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Em votação o requerimento.
O Sr. Jutaby Magalhleo- Sr. Presidente, antes da votação, o>Senador Roberto Campos. depois eu, gostaríamos de fazer uso da
palavra. Mas se o senador quiser falar depois, .gostaria de fazê-lo agora.

O SR. PRESID.BNTE (Nelson Carneiro) - V. Ex• quer em::aminhat?

O Sr. Jutaby Magalhlel - Não, não 6
para encaminhar. É uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Agora estamos eui. encaminhamento
de votação.

O Sr. Jutaby Magalhlea - Mas tenho o
direito de levantar questão de ordem sobre
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) --Vai ser realizada a Votação.

O Sr. Jutaby Magalhlea - Quero dizer
que não tenho o direito de levantar a questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -V. Ex• quer falar antes?

O Sr. Jutaby Magalhlea - Quero falar
antes.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- O Senador Roberto campos..•

O Sr. Roberto Campo• - Sr. Presidente, nlo pedi para falar sobre o reql)erimento; queria falar sobre a substancia da reaoluçio.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - No momento, ê sobre o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador.Jutahy Magalhães.

OSR.JUTAHYMAGALHÃBS(l'MDB
- BA. Para questão de ordem. Sem revisão
do orador.) .:.. Sr. Presidente; não sei se, em
primeiro lugar, pOdemos vo~r um requerimento que não estabeleça o prazo do adiamento. Não sei se podemos votar um requerimento em mat6ria de regime de urg~ncia
oom o prazo de votaçllo line dle.
Em segundo lugar, está-Ge. tentando um
acordo para daqui a 48 horas. Eu diria a V.
Ex• que esta é uma quest.§o preve~;ttiva. O
prazo de 48 horas cai. exatamente numa sc:x-

ta-feira, dia em que não realizamos votaçãoaqui ou teremos votação na sexta-feira?
O Regimento Interno diz que nas segundas e sextas-feiras as matérias não serão colocadas em votação, apenas em 'discussão. Então,. ocorrerá uma exceção. Pergunto eu: essa exceção será atendida com esse requerimento?
Terceira pergunta como medida preventiva para sanar d(lyidas que podem aparecer,
para depois não ouvir uma expressão à qual
tenho horror: fato superveniente.
Amanhã, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania vai definir-se a respeito
da questão de ordem que V. fõ..x111 levantou,
quando houve um requerimento de V~ Ex•
para a audiencia da comissão. Perguntaria:
se a comissão ~stabelecer que nAo subexistem
as lideranças, se esse requerimento csl.á assinado por liderança de vários partidOSt isso
vai ter ou não eficácia após a decisão da Comissão de Com;tituição, Justiça e-Cidadania?
São todas questões preventiva& para depois
não ficarmos aqui duas horas discutindo a
respeito do que já poderia ser decidido de
imediato. Porque, na sexta-feira terá que haver a ~o prevista no Regimenta.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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ve a minha assinatura porque tenho a convicção que nio se trata de uma manobra para
não votar; não imagino que os l!deres aos
quais eu acompanhe~ fizessem uma manobra
para não se votar esta matéria.
Esta matéria custou-nos um esforço muito grande, ainda está-nos custando. Não é
unânime nesta Casa. O Senado Roberto Campos, reiteradamente, manifestou opinião contrária a esse projeto. Ê. preciso que se atente ao que disse o Senador Jutahy Magalhãesy
e há duas soluÇões: uma é votar amanhã, nada impede; e a outra é a que disse o Senador Qd Sabóia c:Je CarvaUlo, votação com
uma sessão extraordinária. Certamente, o Senado votará a matéria. Não pode evitar o voto dessa matéria. Na sexta-feira, tem razão
V. Exa, o Regimento não o permite, é preciso que haja uma sessão c:ttraordinária. Em
~gundo lugar, suponho que o Senador Jamil Haddadjá tenha conhecimento da matéria.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Por que
e para que esse adiamento? Qual o objetivo?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - No encaminhamento da votação, nio
é permitido aparte.

OSR.FERNANDOHBNRIQUECAR-

0080 - A razão ~ muito simples. É a de
que não houve consenso no que diz respeiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- to a um item do projeto que foi relatado por
mim e aprovado pela Comissão de Assuntos
ro) - Tem a palavra V. Ex•
EconOmicos. Então, como foi possfvel produO SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO zir uma alteração num dos artigos, e essa al(PMDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do teração permite um consenso mais amplo -,
orador.)- Sr. Presidente,_ eu queria aditar à ela não altera, na substância, o que o Senaquestão levantada pelo Senador Jutahy Mã- do da República decidirá, de acordo com a
galMes o segui.nte argumento: quando o pra- Constituição, sobre o pagamento de atrasa'!l.O é dado em horas, contam-se as horas mesdos - houve uma formulação nessa direção.
mo e quando terminar esse prazo estaremos }j para que haja & possibilidade de um apoio
numa sexta-feira após a Sessão do Senado, mais amplo do Senado da República, e nâo
porque a sessão do Senado é sexta~feira pe- por outra razão. Esclareço k Casa de que
la manhã.
nio fui eu quem participou das ~egociações.
Então, sugeriria a V. Exa que, de logo, A negociação nlo foi feita por meu intermé~
oonvoque sessão do Senado Federal, para dio mas, como sou relator, sinto~me responsásexta-~ra :& tarde, porque, do contrário, nlo vel pela matéria. Queio deixar bem claro
poderemos votar esse adiamento, porque se- que não endossaria um pedido de adiamenria uma hipocrisia, seria o vazio adiarmos to - porque teremos que recusar o projeto
uma_ maléria para quando o prazo terminar inicial, regimentalmente, para que possamos
nfo termos mais sesslo do Senado.
aprovar um outro -, se não acreditasse que,
Lembraria a V. Ex• que a =ssão do Sena- efetivamente, a negociação feita salvaguar_dg _t__s~ta-feira pela manhl e, que, ao venda o interesse da- República e do Senado.
cer o prazo de 48 horas, não mais teremos
sessão do Senado.
O Sr. Roberto campoa - Sr. Presiden. O Sr. Fernando Henrique Cardooo - te, peço a palavra pela" ordem.
Peço a palavra, Sr. ~residente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiO SR. PRESIDENTE ( Nelson Carnei- ro) - Concedo a pala~ a V. .E.xro)- V. Ex• falará a respeito do requerimento?

0 SR. ROBERTO CAMPOS (l'DS -

O Sr. Fernando Henrique C.rdolo É a respeito desta matéria.

MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, minhas objeções ao projeto

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- são de natureza fundamental e não sol1iveis
ro) - Concedo. a palavra aO nobre ~nado r. pela modificação de uma única cláusula.

Pergunto se terei oportunidade de fazer

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR- o encaminhamento e explicitar minhas obje~
DOSO (l'SDB -SP. Para encaminhar a vota- ções, que são fundamentais, agora ou quanção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden- do V. &a determinar. Pelo que vejo, já esta~
te, Srs. Senadoies, quero esclarecer, em pri- mos num processo de encaminhamento da
meiro lugar, que o pedido de adiamento te- votação, conquanto se trata de mera...
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O SR. PRESIDENTE -(Nelson CameiR
- Não vamos reabiir esse debate, porque
Portanto, Sr. Presidente, que fique declaro)- No momento apenas se-discute o reque- irfamos prolongar e tumultuar os ira.balhos rado que o bloco. não se pOde constituir, não
' ii.tn-eilto, COiii.O V. Ex• bem acentuOU.
desta sessão.
.
por deliberação da Mesa, mas factualmente
•• • ·,
,.,. Quanto às sessões de sexta-feira, sábado não se pOde constituir.
O SR PRESIDENTE (N~i$qn Camei- · e- domingo, elas serão convocadas de acorGostaria que constasSe do registro do Sedo com a necessidade da Presidência, ectra- nado Federal, constasse dosA:õ~ esse aconro) - A Mesa vai colher votos.
A Mesa lembra ao nobre Senador Jutahy O.+dinarlai:riCnte, para se votar as matérias tecimento histórioo e de grave importância.
Magalhães que o an. 179 admite o requeri- que- figurem na pauta.
. , D_esc,ulpe-me haver intcrropido mais uma
menta p_a_ra o ~diam~to, para_precncJ:Uneno' SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- VCZt ~r. Presidente.
to de dibgênc1~ considerada 1mprescmdfvel .. ro) _Em vot:ãçlb~ó.féqueii:ri:lC:nto de adiaO Sr. Joo6 Igntcio Ferreira - Sr. Presiao seu esclarecunento, e não há prazo fiXa- __ menta. , • ~
- .
.
"
dente, peço a palavra pela ordem
do no Regimento Interno expresso para isso. __ ·_) _Os Srs. ·Senadores que o aprovam quei-0 SR. PRESIDENTE (Nelson CameiQuanto à sçssão de ~~:fe~ra.. .-fique V. ; ram pemanecer sentados. (Pausa.)
, ro) - A Mesa examinará oportunamente es_Ex• tra-llcjÜilo, porque, na_f'frin~,do_ar:-168, . . : ~
-.=--.--- __
~~-~·_salvo~ _casos especiaiS, 3l"Sim considera--~tóvado. .
_
.
ta matéria.
dos pela Presidência, não conStamo matérias _.. , . Aprovado o. requenmento,_ fi C!~- ~thada a
Hoje ~tamos intep-ompendo numerosos
em votação da Ordem do Dia das sessões or- y<J_tação d? projeto.
.
projetes da ma,ior relev~D:Cia no q:>ngresso
dinárias de segunda e socta-feira..•"
_
___~ ~ _Q_ SR. ~~JDBNTE (Nelson qt_m_eJ- Nacional, inclusive '? orçamento. Estamos
De modo que este será um caso especial: - ro) -Peço aos Srs. Senadores que não se re- Wi 18 horas e _51 minuots. Não vamos discu-.
o encerramento. Haverá. sessão não só na tirem do plenário porque _há necessidade de tir isto hojC.
··
"
sexta-feira mas tambán, acredito, no sába- -se :votar, cm_següida, uma proposta de _emenPeço ao nobre Senador -JOsé Ignacio Ferdo, no domingo e na segunda-feira. Portan- ; .da. constitucional que requer a presença de reira deixe par& o oportuõo; porque a Mesa
to, a convocação não se _encerrará na s.ccta- -,15..::-$rs. Sen~dores.
'
nãO vai decidir; ouviu apenas, não vai respon.
.
feira, salvo se esgotadã a Ordem do Dia.
- '· ~ '- 0 Sr. Ckf Sabóia de carvaJho _Sr. Pre- <!Cr.
o sR. PRESIDENTE ·(Nelson Carnei, ·"' • · · ..
··§idente, peÇO a·palavra: para uma questão
ro)_;__ Vamos dar continuidade :à votaça.o das
O Sr. Jam.il Haddad --Sr. Presidente...
~~-ordem
matérias.
. -__
-- O Sr. Jutahy Ma~- Sr. Presidente, ·- .-, O SR. PRESIDENTE (Nelson CameiPasso a Presidência dos trabalhos ao Sese amanhã for confirmada a extinção das lide- , ro J - Concedo a palavra ao nobre Senador nador Pompeu -de Sousa, visto que sou o_ priranças, prevalece o pedido ~as lideranças?
~ Cid Sabóia de Calvãlho.
meiro signatário desta proposta.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneio
SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO
O SR. PRESIDENTE (Pompe;u de Souro)- A Mesa não podC re8pbiKier a uma , (PMDB - ,Çf\. .PI\"' quCilt!O de <>r<lem. Sem sa) _Item.!!;
questão ao acaso.
';"JCYjsão t!o Orà,<;tot.) ~·-sr. Pres_idente, depois
· DiaculdO, em acgundo turno,
-Sr.- J~il
~
a palavra 'da_a ~rcbas e ,q::ml~I;Darchas da reqnião de
da proposta de Emenda ~ ConatituihOje, ficou patente, pela própria argumentaparn uma questã- de ordeiD,- Sr.. Presidente.
çlo n° S, de 1989, de autoria do Senação dos requerentes, que o bloco parlamendor Nellon Csmeiro e outroa Sn.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- . -·tar não está constituído: Pelos fatos decorriSenadores, que cüspõe aobre a remuro)- Concedo a palavra ao-nobre Senador. ·dós estar tarde- repito- ficou patente que,
neraçlo doa deputados estaduais e
·'1lliO_ por vontade de V. Ex•,mas por vontade
doa vereadores, dependendo de paO SR. JAMIL HADDAD PSSB - RJ. ·tlo's _próprios requerentes não_ se constituiu_
_recer aprcaentando a rcdaçlo do
Para questão de Ordem. 'SCin revisão do ora- ·~a bloco parlamentar:
vencido para o aegundo turno regi·
dor.)- Sr. Presidente, formulo uma questão
Pela argumentação do Senador Marco
-mental.
de ordem concretamente, não sei se a inter- •Macie~ 0 bloco parlamentar está sendo proSobre a mesa, pa~ce~ que será li_d.o pepretaçãó cóOcl:-eta 'pode prejudicar, porque ·-videnci3do. Logo ele só _se completará, no lo Sr. 1o Secretário.
pode-sepC:nsarqueseja81gumacoisa.acimen- juízo dos requerentes, quando for indicada
É lido o seguinte:
tada.
_
_· _
a. liderança desse bloco pelos Uderes dos
PARECER N"459, DE 1990
Quero_ dJZer o segumte, Sr. Presidente: ~.Pártidos que estão a compô-lo, segundo a
ComissSao Diretora
se até o dm do encerramento da Sessão Le- -=-;iitimifestação diante da Mesa, diante de V. ~
gisl~tiva não for votad?" o _Orçamento, auto., •'· v. Exa agiu com 0 máximo de boa vontaR~ção do vencido para o semattcamente o ano legiSlatiVo será prorroga- de_ e com espfiito de_ r:nãgistrado;-collleu cogundo turno regimental da Proposdo~ ~a formulação que fa~ a V. Ex• E~- · 'i:iiO um fato ·preexistente a Coristituição do
ta de Emenda à Constituição n° S,
peuna a pergunta~ Sr. Pres1de~te: se não for Bloco. _Mas foram os partidos que compõem
de 1989.
votado o Orçamento at~ _o dta do encerr~- Q ..bloco que ficaram sem poder funcionar e
A Comissão Diretora· apresenta,--em anemento dos trabalhos,_ d':: acordo com o Re~- pediram a v. &a uma solução. E a solução
mento c com a ConstitUição, estará_ aut?mati- encontrada foi dada pelo ex officio de V. xo, a redaçáo do vencido para o segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição
camente prorrogada a Sessão Leg~slatiVa?
·eca ao requerer também a audiência da Co- n°
5, de 1989, que dispõe sobre a remuneramissão de Constituição, Justiça e Cidadania. ção dos deputados estaduais e dos vereadores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiEntão, Sr. Presidente, para que conste
Sala de Reuniões, 12 de dezembro de
ro) - Esse é um debate que surgirá, se ocorrer a hipótese; mas é um debate que vai criar dqs autos, porque este é_ um dado importan- 1990. Nelson Carneiro, Presidente - Pom.:
um outro problema que não deve ser suscita- ~ quero-debcar bem claro que o Blo~ não peu de Sousa, Relator - Mendes Canale.-- -do, neste momento. -A Mesa esclarece que a éstá constitufdo e que s6 írá constitwr-se, Nabor Júnior.
Constituição apenas evita o encerramento _}?'roque é um ato complexo, depois da indicaANEXOAOPARECERN"459, DE1990
dos trabalhos legislativos para a votação da " ção da liderança. E isso é óbvio, porque um
Redaç§o do veiicldo para o seLei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é uma bÍoco que não vota, um bloco que não fala
gundo turno regimental da Proposnão é: um bloco. Na verdade, não é um blotese a ser discutida, se essa questão poderia
-ta de Emenda à Constituição n° S,
ser posta numa lei ordinária ou se era uma .· Có parlamentar, porque não tem voz. A voz
de 1989, que disp& sobre a remunecxceção que só poderia figurar na Constitui- que ~tá oc_orrendo hoje é a voz do PDS, é
raçlo dos deputados estaduais e dos
ção. Isso ocorrerá se acontecer o acaso que ' a ·voz do PFL, é a voz do PDC e nã~ voz
vereadores.
V. Ex• IembrolL
do Bloco.

c

o

aaddad' P:ço.

Dezembro de 1990
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Art. 1o O § Z' do art. Zl da Constituição
. paSsa a vigorar cOm a seguinte redação:
. ,'§ 2° A remuneração dos dç.puta-
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) -V. EX• quer ooutradiiar, nobre sena.:. ·sa)- A Mesi faz um apelo aos Sn. Senadodor Jamil Haddad?
res que se encontram em qualquer parte da
dos estaduais será fixada em cada leO SR. JAMILHADDAD -N!o, Sr. Pre- Casa, sobretu~o, como está ~n.do_ o Presidente titular, Nelson Carneiro, os que se engislatura, para a subseqUente, pela
sidente.
·
contram na Comissão de Orçamento· que veQuero dizer o seguinte: a maioria absoluAssembléia Legislativa, observado o
nham com urgtncia, ao plenário para assegup
ta
tamb6m
muda;
a
maioria
2bsoJuta
tam~~m
que· dispõem os arts. 150, II, 15~ III
raron<lmeroregimentalpara votação. (Pausa.)
DãQ (: mais 38.
e 153, § z:' I, na razão de, no IIWcimot
setenta e cinco por cento daquela estaO SR. PRESIDEN'Í'E (Pompeu de SouO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- sa)- Os Srs. Senadores pod~ votar?
belecida, em espécie, para os deputasa) - O art 354 do Regimento ln temo diz
dos federais.1 1
tprocede·<e à votaç.fo)
apressa.mente "três quin~s. dos votos dos
ArL zo São acrescentados ao art. '2!J da
membros da Casa". É realmente algo a indaO 'sr: Ronan Tito- Sr. Presidente, váCOnstituição os seguintes incisos, VI e VII,
gar-se: oS membros, teoricamente todos, ou rios Srs. Senadores nãO votaram, e peço que,
remuncrando-!e os demais:
·
os membros atuaJ;mente existentes?
antes de 'abrir a votação, renove a mes~
11
Na verdade, os membros. CK:istentes, coVl - a remuneraçã!) dos vereadoO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soures corresponderá a no máxima seten- mo diz m11;it0 bem o nobre Uder do PMDB.
sa) - Será ate:Ô.dido o pedido de V. Ex-, nota e cinco por cento daquela estabele- não s!o mais 75 e sim 73.
bre Senador Ronan Tito.
cida, em espécie, para os deputados
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, pePasso a Presidência ao nobre Senador
estaua.i.s, ressalvado o que dispõe o ço a palavra agora· para me dirigir aos Sn.
Iram Saraiva..
·
art. 37, XI;
Senadores que ainda há pouco estavam no
'VII - o total da despesa com a re- plenáriO e voltaram aos seus Gabinetes, paO Sr. Pompeu de Sousa, 3() Secremuneração dos vereadores não p~e ra atender a algumas pessoas e estão ausenthio, deixa a cadeira da presidência
tá ultrapassar o montante de CJ.Dco- tes. Estou, neste momento, conclamando-os,
que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva,
por cento da receita do municfpio;"
para que venham ao plenário a fim' de votar1() Vict--Presidente.
mos. Vamos votar uma emenda ll Constitui- ,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnei- ção. E uma emenda h ·Constituição depende
O -Sr. Nelaon carneiro...:. Sr. Pre!~Ídente,
ro) - Vai..e pasar à discussão da proposta de quorum qualificado, ou seja, três quintos. peço à palavra pela ordem
em segundo turno.
.
Por isso peço aos Srs.. Senadores do PMDB .
O SR. PRESIDENTE (lrám Saraiva) . Sobre a mesa, requerimento que será li- que acorram ao plenário, por favor.
Concedo·a palavra ao nobre Senador Nelson
do pelo Sr. 1° Secretário.
Carneiro.
·
.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouÉ lido e aprovado o seguinte:
O SR. NELSON CARNEiRO (PMDB
sa)- A Mesa está contando a presença dos
Senadores no Plenário, para_ verifica_r se te":" - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
REQUERIMENTO N° 496, DE 1990
~ Sr. Presidente, esta é uma v,otação nomimos quorum.
·
·
Nos termos do arL 'ZlS, alfnea b, ítem
nal Nós nos valemos do sistema eletrônioo
A Mesa apela aos Srs. Senadores qu~· se po_r facilidade regimental Mas os Srs. Senado Regimento InternOt requeiro o encerramento da discussão da Proposta de Emenda encontram no caf6, Venham para o plenário, Jores que forem chegando podem manifesa fim de que o quorum seja atinjido; inclusi- tar de pübllco .o seu votO, já que se trata ~e
à Constitui~o n,0 5}89. - - ·
_
ve o próprio autor da emenda, o nobre SenaSala das Sessões, 12 de dezembro de 1990. dor titular da Presidencla Senador Nelson uma votação nominal apenas po_r e<:onmma ·
processual realiza-se através do sistema eleRonan Tito Fernando Henrique Card.o(Pausa.)
iõ _Marco MÕclel_ Joe lgnllclo Ferreira. -·-Carneiro.
A Mesa pede aos Srs. Senadores ocupem trOoico.
Portanto, os Senadores que forem cheganO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou- , os seus lugares para realizarmos a votação
do da Coxmssão de Orçamento poderão vo·
sa)- Passa-se à votação da proposta de emen- nominal (Pausa.)
tar, manifestando publicamente o seu voto.
da à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou"Ar!. 354. A proposta de emenda sa)- A Mesa aguarda que os Srs. Senadores
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~ Constituição apresentada ao Sena"
ocupem os seus lugares, de vez que a vota- APresidencia informa que há 51 Srs. Senadodo será discutida e votada em dois tur~ ç§.o é nominal
. res no plenário. Portanto, nenhum Senado_r
nos, considerando-se aprovada, se obSrs. Senadores, ocupem os sem lugares, poderá deixar de11otar.
tiver, em ambos, tres quintos dos vo- vamos realiz2.1;' a votaçlo.
A Preaideucia solicita aos Srs. Senadores
tos dos membros da Casa".
que vÓiem. {PaUla.)
O.Sr. Ncloon Carneirq'- Sr. Presidente;
Portanto, 45 Srs.. Senadores.
peço a palavra. pela ordeiJI.
Proc:ede-ee a votaçlo.
A votação será nominal
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Peço aos _Sr;s._ Senadores ocupem os seus
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Soulugares, a fun de realizarmos a votação.
sa)- Te~ a palavra V. &•
Afonso s-aDcho
Albano Franco
O Sr. Ron8n Tito - Peço a palavra paO SR. NELSON CARNEIR.O (PMDB
Alfredo Campos
ra uma quesl:ão de ordem, quanto à votação.
-- R.J. Pela orderil. Sem revisão do orador.)
Almir Gabriel
Sr.
Presidente,
há
várlQS
Senadores
que
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouAmirUindo
se
encontram
na
Comissão
de
Orçamento.
sa)- Concedo a palavra a V. Ex•
Antonio Maya
Pediria a V. Ex• fizesse chegar a eles o apeAllreo Mello
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
lo para que comparecessem, nest.e momento,
Carlos :Alberto
- Para· questão de ordem. Sem revisão do
para ·votar.
Ca.dos Ura
orador.) - Sr. Presidente, o quorum t 31~,
O Sr. Nellon Carneiro, PreowenCarlos PatrocíniO
não são mais 45 Senadores, porque agon.
te, deixa a cadeira da prcaidencia
·Chagas Rodrigues
só temos 73 senadores. De modo que 3/5 de
qué E OÇUpada pelo Sr. Pompeu de
Cid Carvalho
73 senadores são aproximadamente 44 Srs.
Souu, 3" Secretario.
·
Fernando Ca_rdoso
Senadores.
·
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Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Jamil Haddad
Joio Lobo

João Menezes
João Nascimento
Jorge Bornhausen
José. Agripino
Jutahy Magalhães
Lavosier Maia
Mansueto de Lavor

Mareio Lacerda
Marco Maciel
Marcondes Gadelha
Mário Covas
Matta Machado
Maurfcio Corrêa
Mauro Benevídes
Mauro Borges
Meira Filho
Mendes Canale
Nabor Jó:nior
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
O:ziel Carneiro
Paulo Bisol

Pompeu de SousaRaimundo Lira
Rôberto Campos
Ronaldo Aragão
Ronan TitO
Severo GOmes
Wilson Martins

VOTAM "NÁO"OSSRS. SENADORES:
Gerson Camata
Rachid Saldanha Derzi

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Votaram sim 46 Sri. Senadores; e não, 2
Não houve abstenções.
Total de votos:--48.
Aprovado a proposta de emenda constitu~
clonai, de autoria 00 nobre Senador Nelson
Carneiro.
A matéria vai h Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 9:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 203, DE 1989
(Incluído em oraem- do Dia rl:Os
termos do art. 172, I, do Regimento
Interno)
Discussão, em turno llnico do Projeto de Lei do_Senado n° 203, de 1989,
de autoria do Senador Marco Maciel,
que dispõe sobre o registro de pessoa
física ou jurfdica junto às Casas do

Congres.so Naciona~ para os fins que
especifica, e dá outras providencias
(dependendo de parecer).
As matéria foram incluídas- em ordem
do dia em virtude de aprovação do Requerimento n° 417, de 1990, em 14 de novembro
último.

mara, declararão ·a recebimenro de qualquer
doação de valor superior a 3~000 BTN (art.
30 e§§ 1° e~~;

Coiicedoa {ialaVrn aO-nObre senadOr Afonso Sancho, para proferir o parecer d3. Comissão de Constituição, Justiça e ddadania.

O SR. AFONSO~ SANCHO (PFL- CE.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, de autoria do eminente Senador
Marcoo Maciel, o Projeto de Lei do Senado
il0 203, de 1989, emendado à epígrafe, em síntese procura regularmentar a atividade profissional de Iobby, conso-ante resumiu o nobre SCnãdãr Lollremberg Nunes Rocha. Relator da Comissão Diretora, no parecer que
viria a ser aprovado na 'JS Reunião Ordinária daquela Comissão Permanente, realiza-da em 24-4-90, no qual concluiu, h luz do
Regimento Interno do Senado Federal, ser
"matéria que não pertine ao âmbito das atribuições da Comissão Diretora, devendo ser
enviado para a Comissão de Constituição,
JustiÇã e Qdadania, cuja competência abrange seu exame."
_ 2_!"_qr ~ a proposiçã-o foi distribuídª'
em 27-4-90, "A CCJ para otame tendo em
vista parecer da Comissão- Diretora, devendo ser apreciada em deliberação terminativa." O que encontrava apoio na competência
atribuída h Comissão de Constituição, JUsti-ça e Odadania pelo Regimento Interno do
Seiiado (arts. 91 e 101, !,II e V). Nesse fnterim, não hOuve apresentação de emendas
nem manifestação da CCJ, tendo a matéria
sido incluída em Ordem do Dia, para ser agora- submetida ao Plenário.
-·-- s=-Esse pfõ]eto, ãà lon&Ode nOVe artigõs,
estabelece .o seguinte:
a) deveria registrar-se perante as Mesas
Diretora do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados as pessoas físicas ou jurídicas
que exercerem qualquer atividade tendente
a influenciar o processo legislativO (art. 1~;
b) as Mesas Diretora das Casas do Congresso Nacional providenciarão tal registro
e distribuição credenciãis ·para o acesso a ca_da uma das Casas, regulamentando o modo
e limi_tc::s de sua atuação (arL 2<>.);
c) as pessoas (ffsicas ou_jurídicas) registradas junto ao Senado Federai e li. Câmara: dos
Deputados deverão encaminhar, às respecti'Vas Mesas Diretoras, até o ültimo dia de cada semestre do calendário civil, declaração
.dos gastos relativos à sua atuação perante
aquelas Casas do Congresso, discriminando,
necessariamente. as importancias superiores
ao valor correspondente a 3.000 BTN; quando essa declaração for prestada por pessoas
(ffsicas ou jurídicas) contratadas por terceiros, dela constará, obrigatoriamente, a indiçaçã_o d9 ~nteressaciQ ,nos_.!>el::ViÇOS e o projeto
cuja aprovação ou rejeição -é defendida ou
a matéria cuja discussãO é-ácisejada; na hípó-tese de pessoas jurídica, ou de associações.
- -oil eSCritórios de Servi_çosinfOrmalmente cons-iitrirdoS; êoineCerãO -dadOS Sobre a cÓnstituição ou associação, sócios oU associados, capital social, número e nome de empregados e
de quem constar, eventualmente, de sua folha de pagamento; essas pess_oas (ffsicas ou
jurídicas) registradas, além de outros elementos exígidos pelas Mesas do Senado _e da Câ-
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d) também deverão ser declaradas às Mesas Diretroas do Senado e da Câmara as despesas efetuadas fora da órbita do Congresso, mas no ãmbito das ativídades tendentes
a influenciar o processo legislativo, pelas pesso.aSTftsicas ou jurídicas) registra~ (art. 4o:l;
e) a olllissJo nas declarações ou em resposta a indagações da mesa Diretora de qualquer das Casas do Congresso, ou a tentativa de ocultar ou confundir a fiscalização, implicará, de início, advertência e, em caso de
reincidência, cassação do registro com o conseqüente impedimento de acesso às Casas
do Congresso, sem prejuízo do encaJ:Ilinka,mento de documentação ao Conselho Administrativo de Defesa EconOm.ica - CADE,
para a apuração e repressão do abuso de poder econOmico, nos termos da Lei n° 4.137,
de lJI-9-62 (art. 5");.
f) aplica-se, para efeito de caracterização
e repressão desses atas de abusos de poder
econômico,_o disposto na citada Lei n° 4.137,
de 1%2 (art. 6");
~
~· ~
g) as Mesas Diretora do_Senado e da CAmara, à vista das fichas de registras e das declarações prestadas por tais pessoas (físicas
ou jurídicas), providenciarão: I - diyulgação
de relatório semestral, de acesso público com
as informações contidas nas declarações; II
- convite para comparecimento, no mesmo
dia, hora e local, hs pessoas (tisicas ou juríclicas) que defendam illt.eresses antagOncoS aos
de OUl::!'a;_ cujo comparecimento haja sido
marcado às Casas do Congresso, suas comissõe_s e órgãos de assessoram_ento, ,Para prestação de esclareCimentos ou subsídiós (art 70);
h) vigência na data da publicação, revogaOas as disposições em con~rio (arts. SOe 9").
_4. Da Justificação, apresentada pelo_ ilus.:tre- .iõiO.i" em 2 de- agosto de -1.989, convé:tri
transcrever alguns excertos mais esclarecedores, in verbis.

''Esta proposição tem o objetivo
de trazer, com pequenas alterações,

novamente à consideração da Casa,
projeto que apresentei na legisaltura
anterior sobre o instituto Lobby, a
arquivado por força de dispositivo regimental
· Vtsa a proposta ampliar e aperfeiçoar a disciplina legal dos grupoS de
pressão ou de interesse, com atuação
junto às Casas do Congresso NacionaL
COmo é sãbido no ambito das democracias modernas, sensíveis às vicis-situdes da realidade social, as transformações ocorridas nos tempos atuais
têm propic"iado o surgímen~o de sociedades cada vez mais complex:as, cujo
progresso implica na multiplicação
de interesses, ditadas pela crescente
es-pecialização e diversificação das atividades humanas.
Tal fenômeno deu surgimento aos
diversos grupos representativos dos
anseios dos distintos segmentos que
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constituem a scdedade, os quais procuram pressionar o poder público com
o intuito d_e obter decisões compatíveis com as suas idéias e aspirações.

II

5.- Realmente, a matéria tratada neste projeto de lei é de grande atualidade, mas, por
outro lado, complexa e polêmiCa. consoante
se_:e~~e confirmar na_Iítefaturã. especializa-11
Nesse quadro, os grupos de pres- da. _Por _c;,cemplo, no festejado Dicionário
de
Política"
de!
N.
Bobbio,
N.
Matteucci
e G.
são enquanto se empenham por influir
junto ao poder polrtico pugnâD.do pe--- Pa&quino (trad Edit. UnB, 'BrasOia, 1986,
la eficaz administração dos legítimos pp. 562!5 70), muito 11elucidativo é o verbete
interesses que convêm ao desenvolvi- "Grupos c.le Pressão , do qual se pede v!:nia
mento de suas atividades, desempe- para trazer lt colação o seguinte:
nham destacado papel com força so- -'11. Grupos de Interesse, de Prescial capaz de promover a aproximação
são, Lobbying e Partidos.

entre a comunidade e o estado.
Ademais, o advento da nova Cons-

tituição trouXe, entre outras conquis-

tas, normas voltadas para a prática
da democracia participativa e do fortalecimento do Congresso NacionaL
Tais preceitos ensejam, como conseqüência, também o fortalacimento
do 11Iobismo11, posto que Dão há demO~
cracia participativa rieoi podedegiS.ta:-·
tivo atuante sem a presença de instituições intermediárias fortes que os
lobbies representam.
O fortalecimento do PodCr Legislativo, decorr!ncia natural do processo
de aperfeiçoamento institucional que
,vive a nação, haverá 'de deslocar para o Congresso naciona.I; a pouco e
pouco, a pressão dos grupos organizados ou em formação.

Resoluções baixadas tanto pela
Câmara dos Deputados, quanto pelo
Senado Federa!, já dispõem sobre a
ação dos grupos de pressão e de inte-

resse.
É inquestionável, agora, face à realidade brasileira, que se deve dispensar tratamento legal mais abrangente,
capaz de compreender os mais diversificados setores sociais.
Essa medida, desejada e necessária,
há que z:evestir-se, também, de instrumentos de controle que permitam pre~
venir e expurgar eventuais tentativas
de canaliza-ção de intereses inadequados e da má influência do poder econômico, que possam distorcer- as decisões das duas Casas de representações popular.
O projeto de lei em ca:!lsa. além
de dispor do (sic) credenciamento de
representante& de associações, de grupos, escritórios ou pessoas ffsicas, visa, igualmente, estabelecer instrumentos de acompanhamento da vida financeira das entidades e pessoas envolvidas no processo e viabilizar o indispensável jogo de pressão e contrapressão
de interesses, sobre ensejar fiscalização do piJblico em geral, pelo acesso
a relatórios periódicos.

O prifueir:'O- e -ô-nlâis--importante
dos problemas que se coloca nesta
momento é o da distinção entre eJCpress6es q_ue são cõmumente usadas a modo -de intercâmbio, a saber: grupos
de interesses, grupos.depressãoe Jobbying (ori lobby). (. ..) Desemba,.cemo·
nos, 2:ntes de mais nada, da expressão
_lobbying. (... )Trata-se de uma ativida-- de, oiJ. melhor, de üm processo, mais
-----do qu1'! -de Uma organiZaçãO-:-É- o processo por meio do qual os represen~
tantes de grupos de interesses, agindo como intermediários, levanrao conhecimento dos legisladores ou dos
declsion..m.Bkei's os desejos de seus
grup~ L,ob~g é portanto e sobre~
tudo uma transmissãO de mensagens
---do gntpo de Pressão aOs deiciaion-ma-kers,_ p-~~-~êi<? !l_e ~C!P!~~ntantes especializadQl (em alguns caso, como nos
____Estados Unidos, legalme~te a_!ltorizados), que podem ou não fazer uso da
ame_a.ça de sanções.
_Grupo de interesse é a expressão
mais difundida das três ora em eKaome, <; sua definição Jl!3Í_S eXplicita &e
_;acha em Truman, pm:a o qual grupo
de interesse ~ 11quãlquer grupo que,
-à base de um ou vários comportamentos de participação, leva adia-nte certas reí.Viridicações em relação a outros
gnipos sociais,-com ô fiiri de.iD.Stãurar,
.mánter ou ampliar formas de comportamento qp..e são inerentes às atividades condivididas11• Esta defuiição sofre
porém, de três inconvenientes-(... ) en- ~m, esta definição não _nos permite
dizer nada sobre as modalidades de
-inieração entre, os váriQS grupos presentes na sociedade e tambêm sobre
o modo preciso em que os mesmos
procuram fazer prevalecer seus interesses. (...)
Resta, portanto, a E!!Cpressão Grupos d_e Pressão. Ela indica, ao mesmo tempo, a exis.tência de uma organização formal e a modalidade de ação
do próprio grupo em vista da consecução de seus Cms: a pressão. (... ) Press:lío é, portanto, não tanto como pensam _alguns autores, a possibilidade
-- de obter acesso ao poder polftico,
.,mas a possibilidade de recorrer a sanções negativas (punições) ou positivas

(prêmios), a fim de assegurar a determinação imperativa dos valores sociais
através do poder político. Depois de
distinguirmos as expressões lobbying,
grupos de interesse e grupos de pres~
são, resta o problema mais delicado
que é_ o de diferenciar os Grupos de
pressão dos partidos políticos. ( .. )
Talvez uma solução para este problema possa ser encontrada, fazendo
referência às funções que são atribuidas comumente aos grupos e aos partidos e procurando especificar aquelas que só os partidos desempenham.
As funções de transmissão do questionamento político, de mediação entre
sociedade e Governo, de recrutamento_ politico, de participaÇãO política e
de integraÇão social.sâo todas desenvolvidas, de uma forma ou de outra,
por-ambas as estruturas. É todavia
possfvel especificar pelo menos três
funções que são dçsenv9Ividas apenas
pelos partidos e não pelos Grupos
de pressão; a função de compeUç§o
eleitora~ a função de gestão direta
do poder e talvez a função de expressão democrática (... )
(-.) ê ne_cessário aprofundar as relações entre grupos de pressão e partidos. O primeiro problema diz respeito ao tipo e grau de interpenetração
entre partidos e grupos de pressão.
Primeiro caso: os grupos de pressão
- controlam os partidos, isto é, não financiam apenas a atividade dos partidos, mas podem até decidir significativamente tanto o recrutamento dos dirigentes quanto o tipo de poifiiCa a
seguir e a a tua r. (... ) Segundo _caso:
os grupos de pressão são verdadeiras
emanações dos partidos ou pelo menos recebem deles uma susten:tação
indispensável. (...)

_ Til_ ReCruaos dos grupos de Presslo e Canais de Acesso.

(..•) pevemos perguntar-nos agosão os fa_tores ·que determina~___? forma que _assume
atividade
dos grupos de pressão. SegundO Os vâ_tio_s autore~ ~te _problema, essencialmente, diz respeito às IrifuraÇões entre os grupos de pressão _e_ os- órgãos
- - do _GovernO - Governo e administra-- _ção pública-, mas é evidente que, de
_-__ acordo com o ordena)ll.Cnto es;talal, a
atenção do estudioso e dos grupos
de pressão deve voltar-se de vez em
quando também, em nome dos próprios interesses., para os grupos parla-- mentares e para os partidos. Mais raro é o_caso em que os grupos de pres" são agem simplemente sobre a opinião piJblica por meio de amplas campanhas publicitárias. Neste _caso, falase de grupos de promoção e de propaganda. ( ...)
ra

q~is

ª
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· A riqueza rareceritt; apeSar de tudo, o recurso de menor peso na ativi-

dade dos grupos de pressão, se não
fosse o fato de que, aléiÍI. 'de poder
ser aplicada para tornar diffcil a atua-.ção das preferências goVernamentais,
a riqueza é muitas vezes a chave para usufruir de. consultores preparados

.e influentes, para· financiar campa~ eleitorais de partidO$ inteiros e
de deputados, e para infiuenciar a
op~o ptiblica através da imprensa
c da publicidade. (... )
IV _ :Pemoc.racia e grupos de .
Prcasio
.

(... )os grupos de pressão, em sentido estrito, são organizações tfpic'as
dos sistemas democráticos, mas isto
não quer dizer que eles sejam, hodiernamente, inteir~ente aceitos. (-·)
Todaiva, ··nos meados do século
XX, os grupos--de pressão aparecem .
como elemento já provavelmente inlimi.nável do processo político dentro
dOs sistemas d~mocrático_s. A primeira questão a ser colocada é se estes
sistemas funcionariam melhor ou pior
sem os grupos de pressão. A segunda
questão é quais as grantias necessá~
rias a fírr;1. de que os grupos de pressão
operem como instrumentos de otabi~
!idade e de desenvolvimento democráticcye não ·como ta.tOf de degeneração.
Na maior parte dos casos, p;va rC$pon~
der h primeira q3'estão, os sistemas
democráticos contemporâneos funciqnariam pior se não C<istissem os gnl'pos de pressão. (...)os partidos muitas
vezes não ficam em sintonia com as
novas questões vigentes na Sociedade.
Os grupos de pressão operam, de uma
forma mais constante e mais especffica, e ·atuam numa tramitação eficaz
entre os grupos sociais organizados e
o Governo (...) Pode-se supC)r que as
decisões tomadas sem a inteiVenção
dos grupos de pressão teriam sido menos custosas em termos de tempo e
de complexidade de consultas, mas
mais custosas para aquisição de infor-mações e de _conhecimentos necessários, e muito mais custosas em termos
de aplicação frente h resistencia dos
grupos não .consultados.

Entre os problemas mais espinhosos, além do de achar o modo de dar
ccpress.ão aos interesses não organizados - porque mais fracos e leitoralmente talvez de menor interesse -para cortejar: os interesses dos margi-·
nais, dos aposentados, dos pobres, dos
velhos e dos consumidores -, existe o
tema da garantia q)le a· atividade dos
grupos de pressão requer: antes de tudo, menos segredo e, portanto, publicação dos balanços e, em segundo lugar, democracia interna contra a perpetuação. de oligarquias e, portanto

regulamentação explícita de suas ativi.dades. Parece _certo que o aparecimento dos grupos' de pressão como fator
dominante num sistema Político assihala uma grave crise, seja a nível de
administração ptlblica, seja a nível dos
órgãos representativos, e talvez mc:smo as medidas sugeridas poderão chegar muito tarde.t' (Gianfranco Pasquino).
,

· . 6. O

prOjeto de lei sob análise inspira-se

na legjslação_n~~e-americana. se~não, vejamos:
"19. M~dos de atU&çlio doa gru-

. poo de interesse
· Os- mêtodós utilizados pelos grupos tendem a variar em cada socteda~
de em função do grau de legitimidade atribuída a suas atividades.. No Reino. Unido, por exemplo a interação
entre os administradores e os repre~
sentantes dos grupos tende a ser fre·
qilente, aberta e i.hstitucionalizada,
um vez que a'mbas as partes encaram
como necessária __e normal a adoção
do sistema' de consulta mótua com o
método de tomada de decisões. Já na
Itália, a influência exercida pelos grupos tende a ser vista com desconftan. ça, não sendo admitido em geral que
daí possàm resultar reais beneficies
para a coleti\ridade. Em conseqü!ncia,
os grupos tendem a adotar eStilo de
at:uaçfio maiS encoberto e menos for.
malizado.
20. Em alguns países, certas atividades dos grupos de interesse são diretamente regulamentadas pela lei. Nos
EUA, por exemplo, onde chega~ a
ecistir escritórios de assessoria dedicados a promover, em caráter profissional, os interesses de qualquer cliente
que contrate_ seus setviços, Federal
Rcgulation ofLobbying Act (Regulamento Federal da Lei sobre grupos
de Interesse), de 1946, obriga toda
pessoa que pretenda influir no processo legislativo a se registrar no Congresso, declarando a que projetes de lei
se opõe ou defende, quem o está emM
pregando e quais são as despesas en~.
volVidas no caso, incluindo-se desde
a· remuneraçã'o que recebe atê osgastos que fez ou pretende fazer, para
conquistar a colaboração de funcioná~
rios e politicas." C'Enciclopêdia Mirador Internacional", ed- Ency<;lopaedia
Britannica do Brasil, S. Paulo, 1989,
V. 10, pp. 5510.5511).

1. A propósito, diz-nos o professor P3.ulo Bonavides, conceituado politólogo:
"Nos Estados Unidos, os lobbles
reconhecidos por lei e ccercendo atividade regular se converteram numa
espE:cie de "terceira casa" do Poder
LegiSlativo (. ..): Desd~ que a açãó dos
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grupos tambêm recai sobre o Executivo, tomaram ali toda a ~parencia de
uma modalidade: de "governo auxiliar11
11
( ••• ).
Ciência Politica", Ed Forense,
Rio de Janeiro, 1983, sa ed, pp.
555-556)..

'

&. Sustenta o ilustre autOr da proposta

que, :i:D.obstanie as resolu.ções ccpendidas por
cada uma das Casas do nosso Congresso Nacional, já dispondo sobre a ação dos gi"upos
de Pressãà e. de mteres.se, se faz necessário
11
traiamento legal mais abrangente, capaz de
compreender' õS in3is diversificados: setores
socfuis", revestindo-se de instrumentos de
controle capazes de "prevenír e expurgar eventuais tentativas de canalização de inte~
inadequados e da má influência do poder
económico, que possam distorcer as decisões·
das duas Casas de representação popular".

9. A nosso ver, assiste razio ao preclaro
autor. Se o "lobismo" no Brasil ainda não atingiu um estágio de aCeitação coni o grau de.
legitimidade de .que desfruta no ambiente
cultural anglo-americano, tamb6m não ê estigmatizado com a desconfiança e mesrilo antipatia encontradiças em p~ latinos, como é o caso da Itália. Estaria, entre nós, a
meio caminho das du3s vertentes extremas,
De qualquer modo, não há evid!ncias de
que o "lobismo" dos grupos de pressão tenha
adquirido, ou venha a adquirir, a médio prazo, características de "fator dominante" nas
nossas instituições politicas - o que denotaria a c:x:istência de séria crise na adminiSf.raw
ção póblica e nos órgãos de representação.
A c:x:igir, aí sim, máxima transparencia nas
demonstrações financeiras e regulamentação
explícita de suas divei:'sa~ atividades, sobretudo junto a<?- Poder Executiv?, dada a preponderancia desse Poder quanto h produção normativa e ao processo decisório, em um sistema presidencialista nãO..congressual como o
nosso.
10. Assim. quanto ao mérito, o Projeto .
sob exame afigura-se oportuno e suficíente,
no atual estágio. político-cultural brasili:::iro,
para complementar o arcabouço legal existente sobre a matéria: de um lado,·'nesta Casa,
o Ato da Comissão Diretora n° 17, de 1987,
que "Reiulamenta o credenciamento de representantes de órgãos p6blicos e entidades
diversas junto ao Senado Federal" (DCN II,
de 24-3-S7); de outro lado, na Câmara dçs·
Deputados, o próprio Regimento Interno,
aprovado por resolução de 1989, que regula
o assunto de forma semelhante (Titulo VIII
.... Da Partiçipação da Sociedade Civil; Cap.
IV - Do Credenciamento de· Entidades e da
Imprensa; arts: 259 a 261); paralelamente, a
legislação partidária e eleitoral; e, por 6lti·
mo, a Constituição, que comina a perda do
mandato de deputado ou de sc;:nador cujo
procedimento for declarado "incompatível
com o decord parlamentar11, definindo como
tal "a percepção de vantagens ind.evidas" (art.
55, II e§ !").
. lL Poder-se-ia argüir que esse projeto
ressente--se de .certa vagueza ao conceituar
os destinatários p.tincipais do conte6do nor-
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mativo (aits. 1° e 3°, § 2°) e ao tipificar; a tos
que quer ·caracterizar e reprimir como de

abuso de poder econOmico (art. 6~, assunto
afeto ao Conselho Administrativo de Defe~
sa Econ6mica - CADE, a quem as Mesas

po .CQ~~RJ;!SSQ .NACIONAL (Seç!!o II)
,o-sR.

Tem

3

PRESIDJ?NTE (lram·Saraiva) _ uma ins:tJt,uiç;i.ÇJ presentemente admitida em
palavra V. Ex.a.
'
todçs os pª"ís~p.et;nocráticOs do IDllndo, çons-

O SR. MAR-QO MACI"L' ,;,FL _ PE. tituindo ..e P~'l'• ,atividade uatura~ _comum

inclusive, nos .E}s.ta.dos Unidos,,onde .ele teve
origem, por siJlal q1,1e através de um mQdelo
de "lobismo~ praticado pelo Exército norteDiretoras das Casas· do Congresso Nacional
americano, lá se vão algumas décadas.
encau;rlnhariam doçumentaçllq ,tendente h ·
A palavra é ínglesa. relaciona-se semantiapuraÇão e repressão desse abu.sç:>,_ nos ter.camente com salão de entrada, espécie de
mos _da ~i 11~ 4.13']L6~~ (~r}-~. ~-~).
,.
antecãmera. Ç)U v~tibulo para o acesso ~s reu12_0ra, após 1,<>!1-ga_~d~fí~~<? que j;lerc!u,-, ,
niõ~s d~ _r~p,resent.antes legislativps, ,onde
roo n~ ínterim, 9 ~Cad~ ve~ df1 ser C9~r- . ,
se çoncentr;avª'm_.os ~'lobist.as." para. coptaciar
mado pela Me<f!<la. ~~ov~n~ n• ~76,' pÇ
com os deputà.dos e senadqres, esclq.recen5-12-90- _(art. 60), como •~'6rgáo judicanle de
do-lhes detalhes estes ou aqueles que teriam
estrutura do MiriiStériõ ô.â "JuStiçá,' COm
de ser objeto"da aten-ção parla~tar quancompetênciaS -p~!_aS ria i"eferida -lei" (n6
do da votação ou apreciação congreSsftaL
4.1'57/62) e nessa medida provisória, estanPode, portanto, significar uma pressão
do ,a. transcorrer O· prazo ConstitUcional paou contrapressã.~ orientadora para o correra sua COJlVersáo.eiÍ:l lei. ' ·
to, para o positivo, no interesse geral ou do
13. E quanto à argü.Íção d~ v~gueza, depróprio Gov~o, ~s pode, por outro lado1
corre da própria inseguraiJ.ça doutrinária na
representar up1 tipo de comportamento meconêeituação dos grupOs de interesse ou preSnos escrupuloso, tendente a servir pretensão e de suas formas de: atuação ou lobbies. ,
sões discutíVeis, do ponto de vista da lisura
AlMS, também ela foi feita ao Federal Regue eqilidadc::·que·se·exige·dos que fazem as
lation of Lobbying Act, de 1946, como nóS
lei e dos que administram a co~ pública.
dá noticia o citado professor Paulo Bonavi. .
11
Como diz o senador pernambucano, no
des {".- a lei tida por muitos como- Vaga eâmbito das democracias modernas; sensíveis
abstrata..."), a par da contestação por feiir
às vicissitudes da realidade sacia~ as transfordireit6s ·da primeira emenda à Constituição
mações ocorridas nos tempos atuais tem pronorte..a.mericana. Mas, afinal, em 19541 a Supiei ado o surgimento de diversos grupos reprema Corte recolibeceu1 aO julgar o caso
presentativos_ di:)s ·distintos· segmefl.ros que
US- v. Harriss; a constitUcionalidade· dessa
constítuem -a soC:fédadé, Os quais procuram
lei. O que ensejou a milhares de pessoaS e
pressionar o perder. p,6bllco para obter decicentenas de grupos se inscreverem, respecti- sões com_patfveis çoin' su·aS idéias, a:nseios e
vamente,' como lobbyaten e coma Jobbles
aspirações". N~ contexto.~ que- precisanos registras criados por esse -diploma legal
mente se arrazoa "o_ projeto senatorial, pugde 19461 primeiro passo -áaOO por Uai""Só pã:rs no sentido de institucionalizar os grupos
nando por assegurar um desempenho rrlobis-.
de pressão. Daí, assim concluir o referido
ta 11 calcado em interesses legítimos, capazes
mestre:
üe promover 3 aproximação entre o Estado
DOCUMENTo A QUE SEREFE- e a comunidade.
"0- destino das instituições demo- RE O SR. MARCO MACIEL EM
Em consonA.ncia com o regi;mento das
cráticas parece estar de modo indisso. sEU
duas Casas COiigressuais, o projeto busca o
lúvel vinculado às _organizações de in- credenciamento de associações
entidades
ATIVJDADES DE 'LOBBY"
teresse que formam o grande mosaide classe, grupos, escritórios .especializados
co do pluralismo politico· e social dos
·Após u~ :trámiia_ção de :certa maneira ou pessoas jurídicas que atuam como "lobisestados ocidentais. (...)
alongada, o projeto do Senador-Marco Ma- tas111 tendo em Wta um processo de "lobbY 1
A lei e a Constituição háo de che- ciel, envolvendo as atividades "lobistas11 no que se possa comprovar como indispensável
gar também aos grupos de pressão, Congresso, vai ter sua discussão iniciada den- e justo, ao mesmo tempo que sujeito a uma
como em passado recentfssimo chega- tro em pouco - é _o _que se anuncia nos jor- fiscalização que se impõe da parte do pübliram aos partidos polfticos e continuam nais. A Câmara dos Deputados,. _como o Sena- cq em geral.
-a chegar em outros países, onde se do Federal v,ão ter de se voltar para o menfez; patente o propósito de institucio- cionado projeto, cuja natu.reza ê a,de regulaO Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente,
nalizá-los.' (op. ciL pp. 546-549).
mentar, tornar de certa forma reconhecidapeço a palavra pela ordem
mente idónea a atuação de grupos que desenm
volvem ação de 'IJ.obby11 junto aos trabalhos
O SR. PRESIDENT)> (Iram Saraiva) 14. Em face do ocposto, manifestamo-nos, parlamentares.
Concedo a palavra a V. Exquanto ao mérito, favoravelmente ao projeTrata-se de um desempenho exercido de
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ.
t01 concluindo pela sua aprovação1 revesti- fora para dentro "do Poder Legislativo - ou
Pela ordem..)- Sr. Presidente, peço que quando que está nos requisitos de constitucionali- se tores outros governamentais- com a finalido V. & 8 comunicar à Casa o resultado fidade, juridicidade e regimentalldade.
dade de influir e se não convencer para posique consignado na ata o voto cOntrário do
É o parecer, Sr. Presidente.
cionamentos favoráveis ou não em relação
Partido Socialista Biasileiro.
a determinadas proposituras de interesse seO SR. PRESIDENTBL (Iram Saraiva) torial privado, por vezes fazer do conheciO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O parecer conclui pela aprovaçãõ. mento do legislador ou órgão oficial do Go- A Presidência agrade_ce a V. EX"'
Em discussão. (Pausa.)
Em votação.
verno aspectos que não são de todo conheci-- ·
Não havendo quem peça a palavra1 encer·
Os Srs. Senadores_ que o_ aprovam queido~
ro a discussão.
- lndiretam.ente, o "lobby" pode ser toma- ram permanecer sentados. (Pauaa.)
Em votação.
do como· instrumento de pressão, capaz de
Aprovado~ com o voto contrário do PSB.
A matéria vai à ComisslO Diretora, para
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, modificar opiniões, aliciar adesões até passiveis de julgamentos depreciativos. Mas é a redação finaL
peço a palavra para encaminhar.

as '

r-

"-"'"-

Para ·encaminhar a votação. Sem." revisão do
orador.) - Sr. Preúdente Sr. Senadores, a
proposição _em apreço tem em vista regular,
cqnj:o~e. ~oi ~qui_ muito bem exposto pelo
R~lator .da matéiia1 Sen3dor Afonso Sancho,
o instituto do lobby, ·
Sabe~os que hoje esse meca~o ex:iste _na~ so_~1~Qes abe~_democ~t.Icas. T~ta:Se de_ mstltuto1 n_~ado, 'ta;IV~. ~os Es~~ ~,
dos Unidos, mas hoJe ê uma ~fitmção exJS-tente em todos os :países do mundo, at~ndo de_ mo~o espeCial no Po~er' _Executtvo1
bem como JUnto :às Casas l.egt.slai:ivas. O que
ocorre n.o mundo todo se passa agora . no
nosso País, .sobr~~do após a abert:rra polf~ca.
_O ?~o oPJetiYQ ço!D o refendo proJeto
é_dtsetphnar Q se:u:.funCJonamentp; estabelecer regras, fixãado~ inclusive, punições, sanções, para c·ondutas reputadas ilfcitas. Daf
por·que;entendo ser·uma: propoSição com
elevada significação.
Em- face do exposto, gostaria ·de dizer
das razões pelas quais ofereci a referida proposição à consideração dos colegas e, em
conseqüência disso, pedir a sua aprovação.
Antes de encerrar, Sr. P-residente, solicitalia a V. Ex• fizesse constar. dosrAnais da Casa editorial publicado sobre -o assunto por
importante _jornal da .imprensa brasileira o Diário de Pernambuco, que1 de alguma
forma, secunda os meus pontos de vista.
- Era o _que tinha a dizer, Sr. Presidente,
enc;nninhan9-o a matéria, solicitançlo ao Pien.ário, se possfve>t1 a. s.ua aprova""o.
'~"""

prscURso:.

e
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O SR PRESIDENTE (Iram saraiva) Item 10:
Discussão, em turno 'Ón.iCo, do Projeto de Lei do DF n° 54, de 1990, de
autoria do Scnad.or Mauricio Com!:a.
que cria a Ouvido_ria-Geral do Distrito Federal e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob
n° 354, de 1990, da Comissão
- do Distrito FederaL

- - O Sr. ·Jamii Haddad - V. Ex 11 me ·permi~
te um aparte?

O SR MAURÍCIO CORRM - Com
prazer.
O Sr. Jamilliaddad- Senador Maurício
Corrêa, causa-me espécie esse aSsunto. O Se-.
nadar Marco Maciel ê autor de um projeto
que cria ã. figura do ouvidor--geral. EU, inclu-

Dezembro de 1990

te 2qUe1e dO senador Marco -Maciel, já o
aprovamos aqui a nfvel nacional e n~o há razão para :se adiar esta votação.
·

O SR PRESIDENTE (lram Saraiva) Mais algum Sr. Senador deseja encaminhar
a votação? (Pallsa.y
COncedo a palavra ao nobre Sen'ador
Matco Maciel

sive, fui o Relator do projeto ao qual apreO SR MARCO MACIBL (PFL - PB.
sentei emendas em razão de sugestões de V. . Para encaminhar a votaçlo•.Sem. revisão do
Ex•, após audiência do Presidente da Ordem orador.) - Sr. Presidente, o. requerimento
que está sendo _encaminhado .é. de iniciativa
Sobre a mesa, requerimento qúe será li- dos Advogados do Brasil De forma que,
me causa espécie esse requerimento; nesse do ilustre colega e integrante _da minha bando pelo Sr. 1° Secretário. ·
· ·
momento, pois o próprio Senador Marco cada, Sep.ador Edison Lobão.
É lido o seguinte
Trata-se de um requerimento que foi _ofeMaciel é autor do projeto sobre o ouvidorgeraL É de se estranhar que tenhamos aqui recido por S. E'x8 sem que, todavia, eu dele
REQUERIMENTO N• 497, DE 1990
ilà Casa uma medida protelat6ria no senti- tivesse tom~do conhecimento. Obviamente
Nos termos do art. 279, alínea a, do Regi· do de não aprovar O projeto de V. :&• que que S. Ex8 , o Senador Edíson Lobão, um
menta Interno, requeiro adiamento da discus- cria o cargo de ouvidor-geral aqui em Brasí- dp:!J mais çompetentes membros desta Casa,
são do Projeto de Lei do Distrito Federal - lia, fato extremamente democrático e neces- para tomar a íniciativa de qualquer proposin° 54, de 1990, que "cria a Ouvidória-Gel'<!l sário nas grandes.democracia$ muridiais. De ção não precisaria, em absoluto, conversar
do Distrito Federal e dá outras providências", modo que, _congratulo-me .com- o projeto de com a liderança. S. Ex• c'omo todos Sãbem,
a fim de que seja encaminhado ao exame V. &• CaUs8.-me ~u-a_nhçz;a_o $_ena dor Mar-· foi deputado federal, aerce um mandato
da Comissão de ConStituiçãO, Justiça e Cida- co Maciel eStar apoiarido esse requerimen- no Senado da República, acaba de ser eleito, quando, na realidade, S. :.&a apresentou
to governador de seu estado, ~ portanto,
dania.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1990. um-projeto idêntico por mim relatado na Co- um polftico de largo tirocfnio, deconhedinenmissão de Constituição, Justiça e Cidadania to dos problemas do Pa& e, conseqüentemen- Edison Lobão.
àquela época.
te, alguém que está habilitado a se manifesO SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) tar sobre diferentes propOsições que são subO SR MAURÍCIO CORRM- Na ver- metidas a esta Casa.
Em votação o IequerimentO.
-·
dade, Senador Jamil ~ddad, o qUe- acOnte-TodaVia, Si-. Presidente, como disse há
O Sr. Maurfcio Co~ - Sr. Pr~idente, ce é- o seguinte. O Governador é que manpeço a palavra para encaminhar a votação.
dou fazer esse requerimento de adiamento. pouco, trata-se de r"equerimento a respeito
&tá
indiscu,tivelmente claro, explfciio, por do qual não tenho prévio conhecimento. AnO SR PRESIDENTE (lram Saraiva) teriormente, já tinha dito ao Senador Maurí11
que
S.
J:!x3 não quer vetar o projeto, porque
Concedo a palavra a V. Ex •
seria antipático, mas prefere que ele não se- cio Corrêa que não me oporia ll aprovação
. do projeto dele, razão pela qual, Sr. PresidenO SR MAURÍCIO coRRM (PDT - ja colocado na Ordem do Dia para não ter te, mantenho a minha posição, ou seja, naque,
ou
sancionar
ou,
a
contrário
gosto.
vetar.
DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão
De modo que, Sr. ;presidente, não posso da me leva a opor à aprovação da referida
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
proposição. Da por que, me manifesto favotrata-se de um projeto que apresentei naCo- concordar, absolutamente, com. esse adiamen- ravelmenté a que o projeto seja discutido e
missão do Distrito Federal que cria a figura to. Pediria ao Plenário que eJCaminaSse bem. votado.
do ombl.ldsman, do Ouvidor-Geral, na Capi· esta questão de transce:'ndental importância
O SR PRESIDENTE (lram Saraiva) tal da Repóblica.
· Sinceramente, não posso admitir que uma
Este projeto, ipais litteris, é o seu proje- · matéria de tarrianha importância. como esta, V. F_xa _solicita, então, que o requerimento
mereça um adiamento por parte do Plenário. -seja rt!tirado.
·
·
to ·que foi aprovado no SenadQ.
Lurarilos nã época da Constítuíilte para terO SR MARCO MACIBL- Não posso
Como houve interesse loca~ de Brasfiia, mos o defensor público. Conseguimos que o
o projeto, que já haVia sido aprovado com inStifutó rosse incorpõrado depois em proje- fazê-lo, porque o requerimento ê de iniciativa do_.
efeito terminativo na Comissão do Distrito to subseqüente, o que não foi po~el.
Federal, houve um requerimento que veio - Desta form2., não sei se o Senador MarO SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) para o plenário, nenhum Senador apresentou co Maciel terá condições de se pronunciar V. Ex• apenas encaminhou a votação.
emenda. Decorreu o prazo.
a respeito.
O SR MARCO MACffiL- ExatamenAgora. Sr. Presidente, o Senador Edison
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) te. Eu poderia falar com o Senador Eçlison
Lobão apresenta um requerimento pedindo A Presidência comunica ·ao nobre Senador
Lobão, se ele estivesse em plenário. Mas, efepara retirar de pauta o projeto, adiando, as· Marco Maciel que está apenas- sendo en_ca- tivamente, agoia-elenão se encontra. S. Exa
sim,. a discu.ssão.
~hada a votação do requerimento.
esteve presente até há poucos minutos, mas,
-~--- V. Ex• tem a palavra para encaminhar.
Não posso concordar com isso!
no momento, ele não se encontra, razão peGostaria de ouvir a sua ponderação, Senala qual n:ão posso, sem consultar S. &a, retiO SR MAURÍCIO CORRM- Sr. Pre- rar a proposição da d~ussão.
dor Marco Maciel. Estou achando que esse
sidente, encerro aqui. Não concordo, absolué um recurso procrastina~ório.
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) J.i houve um rcx:urso procras.tinatório tamente, com o adiamento, porque não vejo
que foi o encaminhamento do projeto aqui razão plausfvel. Há interesse do Governo Concedo a palavra ao nobre Senador Mauríatrás -que foi eleito - não quer que o proje- cio Corrêa:.
para o plenário..
to seja encaminhado_ para a sua sanção, em.
A ele n.lio foram apresentadas emena~. decorrência de um gesto que ele gostaria
O SR MAURÍCIO CORRM (PDT E, agora, se requer o adiamento. Não posso de praticar, que era o veto1 mas que não DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão
quer assu~r perante a comunidade de Brasília. do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
concordar com isso.
De modo que mantenho, portanto, o pon- eu gostaria que os colegas do Senado entenGostaria que V. Ex", Senador Marco Mato de_vista de que este projeto ê exatamendessem o seguinte: esse projeto foi votado
ciel, me ajudasse nesse caso.
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~ COati!>São do 'Distrito Federal por unani. midade, em parecer favorável do nobre Senador do PFL, Lourival Baptista. Houve, então,

recurso para o Plenário. E o Regimento In-

têrb.O ~ daro ao adolitir que, havendo emen-dá~ OprójetO tCrá dC ·ser disCutido em plenário e, ·em certas hip6teSC:S: ai~ voltar à Coniissão do DiStriioFêdei-ai. Não hOuve a apresentação de uma emenda sequer. Dê:StC: i:no. élo, O- resultado lógico é ·3. VotaÇão. Agora,
· ~parece u·m requerimento pãrã. adiar, pedindo- ·audiência à Comissãó de' Coóstituição,

Justiça· e Qdada.Iiia,. 'só que ·não quer dar a
• enteader que se trata de um ccpediente eminentemente procrastil!atórló, isto é, para aten. der ao· ·governador que vai tomar posse.
· Sr.. PresidenU; ·não posso concordar com
·isso, cte·modo·que apelo para Os nobres sena·dores ·que não votem· favoravelmente ao encaminhamento à- eomissãó '(Ie· COnstituição,
•Justiça e Cidadania,· porque a medida ê pro-

, crastinatória; não tem outro resultado~ o projeto não Yai prejudicar níngué:m, é um,projeto. que amplia o eoorcício da cidaÇanía.
MaiS uma veZ, Sr. Pri:iidenie, 1-diei-o: tia, ta-6e 'de um cx:pedlen'te merainente procrãsti. rui~õrid, e se hoUveSse pelo menos uma emendà aqui - e a· prOvá está a~ foi' feito um re..CUrSo; não se apreSentou no prazo a émexida, póde·consultar a Mesa que não há emenpa- .e agora requer-se o eliCaminhamentó ~
ConíiSsã6 de CohstituiÇão, Justiça e 'Cidadania, não há inco~titucionalidadC nenhUina
e, inclusive, O intq:c:ssado- não está 3()"Ui em
plenário para dizer por que. ·
'
· · ·O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palftra ao nobre Senador Jamil
Haddad, para encaminhar a votação.
O SR- JAMU. HADPAD (P.SB - RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
o~~dpr.) -Sr. President~ Srs. Senadores, cau-~-~e estranheza, pomo já di~ esta. 4ub.icdade de posicionamento, porque o Senador
Marco Maciel, ainda Líder do PFL até amanhã, provavelmente, porque posteriormente.
será constituído o bloco, e at S. Ex* será vice-presidente do bloco, S. FJc'1 apresentou
um projeto sobre a mesma matéria que foi
relatava pot mim E, agora, a bancada que
é: liderada pelo Senador Marco Maciel apóia
a protelação para que não seja analisado e
votádo este projeto, boje.
Não oa para entender, Sr. Presidente! O
nobre Senador Maurício Corrêa apresentOu
esse projeto, aprovado por unanimidade•na
Comissão do Distrito Federal, com parecer
do Senad~r Lourival Baptista, do PFL Então, Sr. Presidente, não dá para entender.
Espero- qUe· esta Casa vote favoravelmente
ao 'projeto do Senador Maurício Corrêa e
que .não aceite; na realidade, a protelação
para a discussão e votação deste assunto.
O SR- PRESIDENTE (Irnm Saraiva) Em votação o requerimento. ·

Os Srs. .Senadores que o aprovam queí..:
ram permanecer sentados.
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Na referida dcnlincia, o Otefe do Ministério Público Federal historia que- o denunciado fez publicar, no dia 25 de julho de 1989,
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - ei:tCCiiverSos jornais do Pais, matéria paga e
Rejeitado.
por ele assinada, _sob o título !!l)esafio ao PreO SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - sidenteo~aine;Y", cujo teor e ãlf trªnscrito.
Em resumo, _o Uustre senador pelo EstaPassa-se ~ discussão da matêria.
do do Maialifl.ão, indignado com a inclusão
. -Em discussão, em turno llnico. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da de seu nome no Diário Oficial da União entre supostos devedores da Fazenda Nacional
palavra, está encerrada a discussão .
a considerando tratar-se de uma campanha
· Em votação .o projeto.
Os _Srs. S_enadores que o aprovam quei- difamatória contra ele, iniciada em 1985, prOcura prestar esclarecimento a opinião píibli. ram permanecer· sentados. (Pausa.)
ca quanto ã.o processo judicial de que fora
Aprovado._
·o projeto vai ~ Comissão Diretora, para vítima, como conseqüência da "guerra" (politica) movida co~.tra ele pelo então Presidena·redação finaL
te da Repüblica.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) Numa matéria jornali:stica, o eminente
Item 11:
. ·
_ Senador João Castelo, após informar que ofeDiscussão, em. turno 6nico, do Pa- receu os _recursos processuais cabíveis nas
recei' n° 190, de 1990, -da Comissão divecia.S instã.ncias administrativas, acrescende Constituição, Justiça e Cidadania, ta que "a não-execução d3 imaginária divida
Córicluindo pelo indeferimento do Off- faz parte da mesquinha perseguição". Alega
. cio·n-o S/33, dé 1989,'do Supremo Tri- nosso ilustre colega parlamentar que esse fa. bW:ial Fedérai, solicítimdo-, do Sena- to o impedia de provar, na Justiça, que não
. do Federal, a licença prévia para ins- e devedor, porl:m vftima de "torpe abuso de
tauração de procedimento criminal poder"
contra o Senador João Castelo.
A partir da~ o senador lança-se ao ataque, numa esp6cie de repto ao que entendiã
Discussão do parecer, em turno único.
ser uma campanha desmoralizadora, em âm(Pausa.) '
·
·
· ·
bito nacional, mas com objetivos locais ou
Não havendo quem peÇa à palavra, encerregionais•
. ro a cliscussão.
·
AD entender que certas expressões e acu.Em votação- o parecer.
sações conStantes_ daquela matéria teriam
Os Srs. SenadoreS que o· aprovam queiconfigurado a prática de illcitos penais, o
·ram 'perma:necer sentados. (Pausa.)
Procurador-Geral da Repllblica capitulouM
_.!q)rovado.
as em dispositivos da legislação aplicável.
A Presidência fará a devida comunicação
Assim, entende o Chefe do Ministério
ao Supremo Tribunal Fed_eraL
P6blico Federal, por a exemplo, que expresM
É o seguinte o parecer aprovad_o: s6es como ''torpe abuso de poder", "mesquinha perseguição", 11dfvida imaginária11, constituem, no contexto daquela matéria jomall'sti· PARECER N" 190, PE lS90
ca, falsas imputações do denunciado, que
_. Da . Comlado. de Conatituiçlio, apontam o Chefe do Poder Executivo como
Ju~tiça e Odadania, aobre o Otrcio tendo praticado o crime de prevaricação.
"S"_n° 33, d_e_1989 (n° p/613, de 1989,
Igualmente. na peça denunciatória, alena origem) do Senhor Prcaidcnte ga-stt que "Constitui imputação falsa de crido Supremo TribUllll! Federal, enca- me de sonegação fiscal, ao afirmar que, em·
minhando ao Senado FedCCII pedi- 1970, o então Governador José Samey lesou
do de licença p~ pua instaUill- o F'ISCO.••"
çlio de procedimento criminal oonJ\I)Ontam-te tm:nbém na den6ncia exprestra o Senador Joio Caitclo.
sõés que consistiriam cm "fatos ofensivos" à
reputação.do então Presidente da Repíiblica.
Relator: Senador Odacir Soares
Conclu~. então, o Procurador-Geral da
Vem ao exame desta Comissão o presen- Rep6blica ~ue o DeiiunC:iado incorreu nas
te Offclo '1S11 n° 33, de 1989, encaminhadO a
esta Casa pelo Senhor Presidente do Supre- penas dos artigos 20 (ta!Onia), 21 (difamamo Tribunal Federal, com a finalidade de so ... ç§o) e 22 (injória), todos da Lei n° 5.250, de
licitar "licença prévia para instauração de 9 de fevereiro__ de 1967 (Lei que ''regula a Uprocedimento criminal, conforme 'dispõe o berdade de Manifestação do Pensamento e
art 53, 1° da ConstituiçãO Federal" contra da Infonnação"). Requef também o agravao flustre SenadOr JoãO CaStelo, em face da mento das pénas aplicáveis em um (1/3) ter~
"imunidade processual de que goza o referi- ço, na forma do art. 23 da citada lei
do parlamentar''.
É o relatório.
Amatena _wo é!-Preciaçã_o foi encaminhaA licença ora solicitada decorre do oferecimentO de denlincia. contra o citado sena- da ao SCBado Feder~ -a fim de cump:rlr-se
dor, junto ao ColCndo Supremo Tribunal Fe- mandamento do § 1° do art. 53 da Constituideral, pelo Senhor Procurador-Geral da Re- ção, que assegura a chamada imunidade propCiblica, em 19 de setembro de 1989.
CCSSl.ial aos deputados c senadores.
O SR- MAURICIO CORRll:A - Sou
contra o requerimento, Sr. Presidente.
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O mencionado dispositivo Constitucional
está assim ridigido:

vulnerável :às ofensas morais gratuitas que
os demais cidadãos. Por- isso mesmo, ~ com-

Dezembro de 1990

O SR PRESIDENTE (lrom Saraiva) Item 13:

·~ 53 ··-·-·-········-·-·······-=---

pree~el

1° - Desde a c:xpediçãõ do diplo-

quando o homem ptlblicos e encontra em si-

Projeto Qe Resolução n? 62, ·de

ma, os membros do Congresso Naclo-

tuação igual a que ora examinamos, o tem-

1990, de autoria do Senador Ney Ma-

na! não poderão ser presos, salvo em

po se torna extremamente oneroso centrá
aquele que se sente publicamente acusado
ou ofendido. A resposta imediata, incOntinenti, é muitas vez_es um fato r dé:: ·sobrevivência
polttica Exige-sé, portantO, ·resposta rápida
de modo a evitar que, injustameD.t~ a- Opi..:

ranhão, que dá nova redação h Resolução na 94, de 1989.

flagrante de crime inafiançável, de

nem proccuadoa criminalmente, sob
euan (grifamos).

~ licença de sua

Evidentemente, a nosso vert essa especial
proteção processual, assegurada..pela Constituição aos detentores de mandato eletivo, insere-se no conjunto de garantias constitucionais do ec:ercício de função institucional inerente ~ representação polfiica. Neste sentido, a imunidade processual ê um corolário
da garantia maior e principal consistente no
princfpio da inviolabilidade do exercfcio da
função parlamentar, assegurado no art. 53,
caput, da Constituição, nos seguintes termos:
"Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões,
palavras e votos.n
Parece-nos claro que o âmbito desta inviolabilidadeêamploenempodedeixardeser.
Veja-se, para argumentar, 0 que dispõe
o inciso VI, do art. 29 da Constituição. Esse
artigo, ao determinar que a lei orgânica de
município atenderá aos princfpios da Consti-tuição Federal, da Constituição do respectivo estado e dos preceitos que enumera a seguir, inclui o citado inciso VI, assini:
11

Art. 29 ·······-·-·-········------·..

VI - inviolabilidade dos vereadores
por suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato e na circunscrição do municfpio."

Repare-se bem que, ao insctilpir em dispo.:
sitivos diferentes o mesmo princípio, a _Constituição o faz de forma a-bsolutai:nente distinta. No arL 53, a inviolabilidade não se restrÚlge ao exercício do mandato. No art. 29, VI,
diversamente, a inviolabilidade está limitada
no âmbito ali descrito.
É necessário frisar esse aspecto, pois em
nosso entendimento o Senador João Castelo, no pleno exercício de seu mandato parlamentar, sentindo-se moralmente atingido, teria, por palavras e•opini6ea, reagido ao que
considerou ofensivo e desmoralizante a sua
imagem de senador, no exerc~o de mandato.
Ora, indiscutivelmente, aplica-se neste caso a garantia de inviorabilidade, como princípio formulado no art. 53 da COnStitUição.
Portanto, antes da instauração do processo criminal, cuja denúncia é objeio deste parecer, dever--se-ia considerar- aí sim- a imunidade decorrente da inviolabilidade.
Levando--se em conta as circtlD8tâncias
que cercaram o fato objeto da denóncia oferecida, evidencia-se uma reaçlo, valorada
no plano emocional, de natureza ética.
O homem póblíco, em particular quandO
exerce mandato representativo, ê muito mais

que ele se arme de todos os meios
de -dCfeB.a iõCõiiiiDeilti. Como todb~ sabemos,

nião píiblica seja iriduzida a formar um juizo_ equivocadO de _atas_ ou de pessoas.
A presente questãe apresenta-se, ao nosso ver, como um legftímo contra-ataque, ou
seja, uma legftima ação defensiva de algu6m,
que tendo sido desonrado por um seu adversário político, reagiu com um compreensivo
Ym_peto de denunciar 0 denunciante. o ve!culo utilizado foi, de ambos os lados, a imprensa, 0 que revela ter havido proporções no
agravo e no desagravo. .
Desse -modo, se consideramos a prevalência _ auto--aplicável - do direito de resposta,
proporéional ao agravo, além da indenização,
por dano material, moral ou à imagem, assegurado no inciso V do art. 5° da Constituição, a todos os cidadãos, seremos forçados
a concluir pela ocorrência de excesso de zelo
do Procurador-:Geral da Repóblica, na bus- ca de vigilante cumpririlento da lei neste caso.
Ante o aposto, considerando qUe ao caso SQb exame aplica-se o princípio da inviolabilldade do arL 53, _caput,- da Constituição e
o direito de resposta, previsto no art. 5°, V,
da Lei Maior, opinamos no sentido de que
o sê-Dado Federãfindefua Opedido de licença para iristauração de proceSSo cnm.inai contra o Senador Jo.§.o Castelo.
É o nosso parecer.
Sala das COiriissôeS,-7 de junho de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Presidente -Aluízio Bezerra, Relator - Odacir Soarea - Leite Chaves - Mauro Benevides • Jutahy Ma-

galhieo · Chagas Rodrlgueo - Manaueto
de Lavor - AntOnio LWz Maya - Joio Lobo - Jarbaa Pasaari.nho - Joio Calmon.

Matéria a ser declarada prejudicada.

Nos termos do disposto no- art. 334, alfnea a, do Regimento Interno, a Presidencia
declara prejudicado o Projeto de Resolução
n° 62, dc_l990.
A matéria vai ao Arquivo.

O SR PRESIDENTE (Iram Saràiva) Esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Sobre a mesa, redações finais que serão
lidas Pelo Sr. 1° seéretárlo.
São lidas as seguintes:

PARECER N" 460, DE 1990
(ComiSsão Diretora)

Redaçlo final do Projeto de Lei
do DFn"31, de 1990.
A Comissão Diretor~ apresenta a redação final do Projeto de Lei do DF n° 32, de.
1990, que remite crédito do Imposto Predial
e Territorial Urbano, no DiS;trito -Federal,
relativo a imóvel de propriedade de componente da Força Expedicionária Brasileira, e
dá outras providencias.
Sala de ReuniOes da Comissão, 12 de dezembro de ~1990. - Nelson Carneiro, Presidente - Pompeu de Souaa, Relator- AntOnio Luiz Maya _ Me_n_~_~__ Canale.__ _

ANEXO AO PARECERN"46Q, DE 1990

Redaçlo final do Projeto de Lei
do DF _n° 32, de 1990, que remite

crEdito do Imposto Predial e Tc:rrltorial Urbano (IPTU) no Dilstrlto Federa~ relativo a imóvel de propriedade de componente da Força Expedi·
clonária Brasileira, e d4 outras pro·
videnc~ao.

-O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) ·
Item 12:

O Senado Federal decreta:
ArL 1° É remítído o crédito do Imposto
Matéria a ser declarada prejudicada. Predial e Territorial Urbano (IP'IY) de que
Projeto de Resolução n° 45, de trata o art. 3° do Decreto-Lei n°' 82, de 26
1990, de autoria do Senador Fernan- de dezembio de 1966, relativo an ex:ercfcio
(!o Jj.:eri-~(jUe Ca:ri:loso, que alter3 a re:' de 1990, incidente sobre o imóvel residencial,
dação do art. 16 da Resolução do Se- nó Disirito Federal, e com C:::Sse- fim utiliza-fia-do Federal D 0 94, de 1989, qUe dis- do por componente da Força Expedicionária
-põe sobre limites globais e condições Brasileira nã condição de contribuinte do im· ··
··
pàra as operaçõeS 'de crédito interno posio.
e o:terno dos municípios e de suas
Art 2° São_ c(m~iderados componentes
respectiVas a-utarquias e estabelece li- da Força Expedicionária Brasileira, para os
mites e condições para a concessão efeitos desta le~ os que houverem prestado,
de garantias.
efetivamente, serviço de guerra po Exército,
Nos termos do disposto no art 334, alí- na Aeronáutica, na Marinha e na Marinha
nea a, do Regimento Interno, a Presidênci.a Mercante, nesta llltima a partir do primeiro
declara prejudicado o Projeto de Resolução torpedeamento de navios em águas territoriais brasileiras.
n° 45, de 1990.
Art ~A remissão prevista no art. 1° desA ma~ vai ao Arquivo.
ta lei é extensiva ao imóvel:

NACIONAL (Seçllo II)
. . . . .DlARin
. . . . . . . bo
. . . CONGRESSO
.. . -
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1 .:.. reside-nela~ 'pata .eise.'fuú utilizado,

de viiÍVa de cc-componente· da Força EXpedi~ ·

cionária Brasileir~.n.a co~diçáo ~e contribuinte;
.. ·u .- destinado.à sede da Associação dos
E'x.-Combàtentes.dd Brasi~- Seção de Bras!lia;
e .•.
III - destinado à Casa do :&;.:.Combaten-

te, no Distrito F~deraL
Art. 4° É revogado_ o art. 2° dâ Lei n°
5.755, de 3 de.déZ'ef>ll>ro de.l971:
' · ·

'.Art.. 5°

Esta lei' entra

em 'vig'oi:". 'na' data

de sua publicaçãO.
·-'
' ' ' ·
Art 60. Revogam-se as disposições em contrário..

PARÊCaR N" 461, DE 1990
(Comissão Diretora)
Redaçl!o filial do Projeto del.ei
do DF n° 56,' de :<990. ,
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põe sobre O' registro de pesSo'u fisi- der ecoD.OiD.fco,- o --disposto i:J:3 !-fl D~ 4.1371 •
caa ou jurfdicas junto- h Casas do de 10 de setembro de 1962
Art. í'<> As Mesas Díretoras do Senado e _
Congresso Nacional, para os fins
que especifica, e d.t outras provideD- . da Câmara, ~ vista das fichas de registro ~
das decla raçõc:s prestadas pelas pessoas físicias.
cas ou juríçlicas, providenciarão:
O Congresso Nacional decreta:
1 _ divulgação de relatório semestral, de
' ·Art. -1° As pessoas ffsicas o_u jurídicas que acesso público, contendo as declarações presexercerem qUalquer atividade tendente a in- tadas pelas pessoas físicas ou jurfdicas regisfiUendar 'o' prOcesso legisJ~tivo, deverão re- tradas;
giStcir:.Se peiaD.te as Mesas Diret~ras do Se":' .
11 _ convite para comparecimento, no
nad'o Fedeial da Câinara dos Oeputados. . - mesmo ·dia,_ hora e local, ~s pessoas físicas
Art'. 2° 'As Mf:sas Dirétoras do Senado . ou jurídicas que defendem interesst:S antagôFedbral 'e da· Cánlará dOs be-Pôtados provi- nicas aos de outras que tenham marcado d?~~
dencíarão ·o registro dê qUe tia.ia o art_igo parecimento ks Casas do Congresso, suas coanterior,· e dis"trióuifão._credenciais para .o missões e órgãos de assessoramento, para·
3CC:$SO a cada uma das Cas~ do _Co~gresso
prestação de esclarecimentos ou subsídios.
Naciona~ regulamentando o modo e limites
ArL go Esta Lei entra em vigor na data
de_ -sua at~çã?.
de sua publicação.
.
· ......:~:
Art. 9° Revogam-se as disposições em conArt_30As.pessoas fls IC3SOU)\_!.LI'.llC~.re-.
glstradas )unto' ao Senado Federal e à CâJ:!l3- trárlo. ~
ra· dos Deputados, deverão encaminhar ·às
O PRESIDENTE (Iram Saiaiva) - Os
~ectivas Mesas Diretóras, até 30 de junho pareceres lidos vão à publicaçio.
.
e:so de dezembro de cada ano; declaração.
Sobre a mesa,'r~querimento que será hdo!> gastos relativos à sua atuaÇão perante do pelo ~.t. 1o Secretário. · · · ·
aquelas Casas do COngresso, discriminando,
necessariamente, as importâncias superiores
-É lido e aprovado o seguinte:
ao valor correspondente a 3.000 Bónus do
REQUERIMENTO N" 498, DE 1990 .
Tesouro Nacional (B1N).
0
_ § 1' Da declaração prevista neste artigO
Nos tt:rmos do art. 321 do Regimento lnconstará:, obrigatoriamente, 'quando prest~- . terno reqUeifo d.ispensa de publicação, pada por pessoas ffsicas -ou jutiditàs contrata- ra im::mata disc~o ç: yo~ção, da redação.
das por terceiros. a. 'indicaçãd do interessa- final dO Projeto de Leí do .QF; 1;( 3,2, ~ 1~,
do nos serviços. "O projetO 'cujà.- aprovaÇão , de iniciativa dO Governador ~9 Dístfito ~~-
ou rejeição· ê defendida, ou a ±natéria ~ja dera~ qu<: remite crédito do I_mp?Sto Predial
. e Territcrial Urbano, no D~stf!.to Federal,
discussão é desejada.
§ 2° Em se tratando de pessoas jurídica~, relativo a imóvel de propriedade de campoou de associações ou escritórios de seiViçÇ> nente da Força Expedicionária Brasileira, e
informalmente_constitufdos, serão fornecidos dá outras providências.
dadO.$_ spbre a constituição oU ·aSsociação, Só,;Sala das Sessões, 12 de deúmbro de 1990.
cios ou associados, capital social, níunero e _Pompeu de sOuâa. ·
· ·
noxO.e·d_eeipp(egadoseçlosque,e.ventualmenO SR PRESIDENTE _(Iram Saraiva)te, estiverem· em sua folha de pagamento,
Aprovado o requerimento, paSsa à áprecl.a§; 3o .As pessoas' ffsicas.ou jt1rfdicas regislid
tradas declararão, além de outroS _elementos ção da redação final anteriormente a.
·
Em discussão a redação ím8l. (Pausa.)
e:teigidos pelas Mesas Diretoras 'do Senado,e.
Não havendO -quem-_queira díscutí-la, deda Câmara, o recebimento de qualquer do!!-:
·
·
claro-a
encerrada.
ção de valor superior ao indicado neste artlgc:;>.
Árt 4° As despesas efetuadas fora da órEm votação.
a.&IJ. Se J
aprovam pcrmabita do Congresso, por pessoas físicas ou jurfâicas regiStrados no .âmbito das atividades
_
definidas no arL 1° desta Lei, também deve- . . . IJiaUtdol. ~)
rão ser declarantes às Mesas Diretoras do
Aprovada.
Senado e da Câmara.
A matéria vai à sarição dO Governador
Art 5o A omissão nas declarações ou
do Distrito FederaL
em r~sta a iindagações da Mesa Diretora de qualquer das Casas do Congresso, ou
O SR PRESIDENTE (Iram Saraiva) a tentativa de ocultar dados ou confundir a Sobre a mesa, requerimento que será lido
fiscalização, implicará, de_inl:cio, emadvertên- pelo Sr. l 0 Secretário.
Ciã. e, em-caso de. reincidência, na cassação
É lido e aprovado o seguinte:
do registro com o impedimento de acesso
às Casas do Congresso, sem prejuízo do encaREQUERIMENTO ~N• 499, DE 1990
minhamento de documentação ao Conselho
Administrativo de DefeSa EConómica (CANos termos do art. 321 do Regimento InDE), para a apuração e repressão do abuso
terno, requeiro dispensa de publicação, pade poder económico, nos termos da Lei n° ra imediata discussão e votação, da redação
4.137, de 10 d_e ~tembro de 196:2:
linãl do ProjetQ de Lei do DF n° 5~, d~ 1990,
Art 6° Aplica..se, para efeito de caracte- de iniciativa do Governador do D1stnto Fe-_
rização e repressão de atos de .abusos de po- dera!, que altera a composição do Conselho

e

o

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Lei do DF n~ 56, de
1990, qué 31terâ a' ConípbSiÇã"o dO .COnselho
de Transpone Ptiblk:O · ColetivO ·do _Distrito_
Federal.
. . .
·
Sala de ReuníôeS dà COmísSãO; 12 de dezembro de 1990. - NClsón Cainciro, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - AntOnio Lufz Maya ...;. Meiides Q!,naJe.

ANEXOAOPARECER:Nó46!, D1l1990'
'

'

'.

'

Redaçl!O final do Projeto, de 4{ ·
dó DF D 0 56, de 1990, que altera a
composição do CoiisCiho de Trails- ·
porte PúbliCo. COI~tiVô d? DistritO
FederaL

O Senado Federal decreta:
1~ O Conselho de Transporte Público Cbletivo do Distrito Federal contará, na
Art.

condi~o

de membro designado, co;m um re-

pr~~;~t'anted!) s~pr-empresatialt a B~ ~co
IWdo pelo govem~dor, entre nomes.mdicados pel~s entidades máximas do cpmércio e
da ind11stria do Distrito Fed.eral.
.Ari:. 2° Esta lei entra em vigàr na data
de sua publicação.
--Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER N"462, DE 1990
(Co~o

Diretora)

Redaçllo final dO Projeto de Lei
do Senado D 0 203, de 1989.
A Cõrilissão Diretora apresenta a redação -final do Projeto de Lei do Senad~ n° 203,
de autoria do Senador Marco Mactel, que
dispõe sobre o registro de pessoas ffsicas ou
jurídicas junto às Casas do Co~gresso Nacional, para os íms que especifica, e dá outras
providências.
__
_
_ __ _
Sala de ReuniõeS da "Comissão, 12 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - Mendes Ca.nale _ AntOnio Luiz Maya.
ANEXÓAOPARECERN°462,DE1990

Redaç!o final do Projeto de Lei
D 0 203, de 1989, que di&-

do Senado

-

:se
..

o

=..-•

•
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de Transporte P!lblico Coletivo do Distrito
Federal.
Sala das Sessões, 12 de dezemoro,de !990.
- Pompeu de SoUBa.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da redação final anteriormente lida.
Em discussão a redação nnaL (!'•usa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.

Em votação.
Os Srs. Senadores_que a aprovam permaneçam sentados. (P3usa.}
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Gov_ernado_r
do Distrito FederaL

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1° Secretário.

É lido e aprovado o s_eguinte:
REQUERIMENTO N" SOO, DE 1990
Nos termos do art. 321, do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, pa-

ra ímediata discussão e votação, da redação
final do Projeto de Lei do Senado n° 203,
de 1989, de autoria do Senado[ Marco Ma-_
ciei. que dispõe sobre o registro de pessoas
ffsicas oujqrfdicas junto às ~s dÇI Congresso Nacional, para os fins que especifica, e
d.á outras providências.
Sala da Sessões, 12 de dezembro de 1990.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, passa-se~ apreciação da matéria.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrro a discussão
Em votação.
0s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai

:a

Câmara dos Dq utados.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Esgotou-se o prazo previsto no art, 91, § 4°,
do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido de inclusão
em Ordem do Dia do_ Projeto de Lei do DF
n° 62/90, de autoria do Senador Meira Filho,
que regula o reconhecimento da imunidade
tributária pelo GDF, em relação aos tributos
de sua competê-ncia, das entidades c instituições vinculadas e governos estrangeiros.
Aprovado em apreciação c-onclusiva pela Comissão do Distrito Federal, a Presidência, atendendo a disposto no § 6°, do referido artigo, despachará a matéria à sanção do
Governo do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessã(\ designando para a ordinária
de manhã a seguinte

Dezembro de 1990

déssemos cotejar·os dados de que dispomos
com os dados que foram ontem apresentados. Estarreceu-me que o Senador J.osé lgná1
cio Ferreira apresentasse que o rombo da
PROJETO DE DECRETt
Previdência Sacia~ este ano chegaria a três
LEGISLATIVO
bilhões e seiscentos Jl).ilhões de dólares e q1,1e
N° 70, DE 1990
no ano que vem se os beneficies fossem apro(lncluido em Ordem do Dia,
vados, o rombo chegaria a dez bilhões de dónos termos do art. 174
lares.
II, d, do Regimento Interno)
Ora, todos sabem que desde a época da
Discussãd, em turno (mico, do Projeto Comissão da Ordem.Socia~ quando participade Decreto Legislativo n° 70, de 1990 (n° mos da construção da atual Constituição co215190, na Câmara dos Deputados), que apro- mo relator da Ordem Social, tivemos extreva o ato que outorga concessão à Televisão mo cuidado de' compatibilizar os benefícios
Alvorada do Sul Ltda., para explorar servi~ que se propunham e aquilo que seriam os
ço_ de radiodifusão de sons e imagens (televi- custeios desses benefícios. Tivemos a assessosão), na cidade de Floriano, Estado do Piauí ria de pessoas da mais alta qualidade, enten(dependendo de parecer da Comissão de didas em cálculos atuariais, mas que tinham
isenção em relação ao Governo, que tinham
Educação).
isenção em relação à própria posição dos
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - partidos políticos, e que tinham formação têEstá encerrada a sessão.
nica e sensibilidade social bastante para uma
(Levanta-se a sessão às 19 horas orientação COrreta e uma orientação séria.
e 30 minutos.)
···
_Pois bem, o que colocamos _ nJl Constitui~
ção são beneficias que têm a contrapartida
DISCURSO PRONUNCIADO PE- de fontes de receitas garantidoras, para faLO SR ALMIR GABRIEL NA SES- zer com que esses benefícios- pudessem se
SÃO DE 6-12-90 E QUE, ENTRE- tomar realidade no prazo de 18 a 36 meses
GUE À REVISÃO DO ORADOR, após a promulgação da Constituição
SERIA PUBUCADO POSTERIORLembro-me bem que quando discutíamos
MENTE.
isso no Governo do Senhor José Samey, ele
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - próprio foi à televisão dizer que chegaria à
PA. .Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. íngoveiilabilidade caso o conjunto daqueles
Presidente, Srs. Se:i:tadores, a aprovação, pe- beneffcios fóSsci:n ConCedidos pela Cóiistituilo Senado Federal, do veto do Presidente ção. Lembro-me muito bem que, depois de
da República, no que respeita ao Plano de um almoço em casa do Presidente da Consti~
Custeio e Beneficias da Previdência Social, tuinte à época, o ilustre Deputado Ulysses
ontem, em sessão conjunta com o Congres- Guimarães, marcamos um encontro com o
so Nacional, deu-me uma sensação de extre~ Dr. Ronaldo Costa- Couto e esse encontro
fo~ em primeiro-lugar; cbi:n três.téCnicos: dema dificuldade para explicar aquilo que vai
dentro de mim. no momento em que o Sena~ pois, com sete; depois com onze; e depois,
do negou aOs aposentados a possibilidade coni quinze técnicos.Nenhum dos quinze técde fazerem jus aos proventos de aposentado- nicos da Assessoria da Presidência da Repúria; justos em relação ao que descontaram blica conseguiu provar que aquilo que estávamos colocando na Constituição determinaria
ao longo do tempo para esse período das a ingovernabilidade nacional
suas vidas.
Pois bem, depois dissO, aprovado pela
E essa dificuldade foi tão maior, na medi- Constituição, o que vimos? Vimos mínistros
da em que faço a reflexão de_ que este cole- da Previdência Social assumindo as responsagiãáo, representado pelo Senado Federal, é bilidades e as rédeas da Previdência e em
certamente dos coleg"íados de maior idade nenhum.dos anos que se seguiram a Previm&:lia do Brasil, bem maior do que a da Câ- dênCia veío à bancarrota, como dizia-se que
mara, e certamente maior do que a das ou- iria acontecer.
tra$ áreas. A idade média dos senadores_ é
Agora, neste ano de 1990, quando o Conuma idade que lhes permite a serenidade de gresso Nacional busca resgatar os comproanálise, sobretudo dos qUe têm próx:ii:no :àque- missos da Constituição, no sentido de fazer
les que já dedicaram da sua vida maior par- valer dentro do perfodo que estava estabelete do sentido da construção deste Pais.
cido, ao aprovar-se aqui uma legislação subA idéia que eu pressupunha era de que constitucional que permitiria: pagar esse dé~ mesma condição da idade permitiria bito com essa enorme área de previdenciáuma reflexão maior para não se _envolver rios dentro do Pafs, o Governo manda dizer
em argumentos falaciosos e poder decidir, que ê impossivel atender, veta por inteiro o
não de acordo com argumentos apresenta- projeto e agora, quando querlamos restabeledos de última hora, como se eles fossem ca- . cera vontade nacional, a vontade da sociedapazes de explicar o caos que o Brasil pudes- de brasileira expressa pela decisão do Conse viver em função da concessão dos benefí- gresso, vem a liderança do Governo afirmar
cios d_a Previdência Social.
que o déficit deste ano é de três bilhões e
Digo isso, Sr. Presidente e Srs. Senado- seiscentos milhões de dólares e que o déficit
res, e gostaria imensamente que a lideran- do _ano que vem se prenunciaria em torno
ça do Governo estivesse aqui para que pu- de dez bilhões de dólares. Insisto. Gostaria
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Je cotejar os dados apresentados pela equipe econômica, ou sei lá .qual equipe do Governo que pudesse estar fornecendo esses.
dados, já que o que temos em mãos nos indica, em primeiro lugar, que em 1990 há um
saldo de caixa na Prev_iQ.encia Social de cerca de duzentos bilhões de cru.zeírOSi em segundo lugar, que o Governo deixou Qe transferir para a Seguridade Social 507 bilhões
..&e cruzeiros, dos quais 260 bilhões resultantes da não-transfer!ncia da contribuição sobre o lucro e do Finsociali e 247 bilhões de
recursos não transferidos pela União para
pagamento de pessoal da área da Satíde, da
. área da Previdência, da área da Assistência.
como durante décadas foi feito pelo Governo via Tesouro Nacional, via Receita FíscaL
Só este ano, teríamos, de um lado, 507
·mais duzentos bilhões, dando 707 bilhões de
recursos que a legislação colocou à diBposição da Seguridade Social Então, onde esse
déficit de três bilhões e seiscentos milhões
de dólares?
Estamos aqui com a proposta de orçamento de crédito adicional do Governo no valor
de um trilhão, 959 bilhões e mais JD.ilhões
de cruzeiros para este fmal de ano. A argu·mentação do Governo é de que houve arrecadação acima elo que estava sendo admitido.
O item VII diz:
"No tocante à dfvida pública mobiliária federa~ o crédito proposto é
de 835 bilhões, 821 milhões que, deduzido do cancelamento de 484 bilhões
e 750 milhões, implica uma-destinação
de 351 bilhões e setenta milhões para amortização antecipada da dfvida
mobiliária relativa ao ano de 1991.''
Eu repito: "Para amortização antecipada
da divida mobiliária do ano de 199L 11

No quadro que acompanha a ex:pooição
de motivos, um dos itens diz: "Remuneração
das disponibilidades do Tesouro Nacional".
O previsto era, na primeira estimativa, de
um excesso de 425 bilhões; na segunda estimativa, de 757 bilhões; e. na terceira estimativa, um trilhão, 226 bilhões. O que significa
remuneração das disponibilidades do tesouro? Significa que o Governo pegou seus saldos e colocou-os na mão do Banco Centra~
Ctue--apiicou- -eme-diDiieírõ~ Cfiegiõâó a ren-.
der 478 bilhões de diferença, em relação à
terceira estimativa.
Eu não tenho dtivida, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, de que parte do dinheiro que
fez esse rendimento -dentro do Banco Cen. trai é este que resultaria na aplicação na
·área da Seguridade Social. Quer dizer, o fato de n.ão pa'.gar benefícios e o fato de não
pagar os seiVidores permitiram ao Govem?
reter dinheiro capaz de ser colocado na CIranda financeira e de dar-lhe excesso, pelo
menos contábi~ de 478 bilhões de cruzeiros.
Além desse aspecto, hã o aspecto do pró·ximo ano. O orçamento do ano que vem. sa~
bem todos que a preço de maio é do valor
de oito trilhões e seiscentos bilhões, dós

quais cinco trilhões e seiscento bilhões se~
rão de orçamento fiscal e três trilhões e trin~
ta e três milhões serão de orçamento de con~
tribuiçõe~
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ciência e de dez bilhões para o ano que vem
e todo murido ficou estarrecido. Só_ a perplexidade é que poderia fazer-me compreender
a posição de senadores que votaram aqui a
lei que previa esses benefícios, e que pouco
tempo depois, dois ou três meses depois, vo-tam a maneira de não fazer com que esses
beneffcios pudessem ser contemplados para
os aposentados e para os outros previdenciários. Até priii;Jtie tenho absoluta certeza de
qtJ.e não tenho um maior conhecimento da
condição de infelicidade de vida da população brasileira de que qualquer um outro senador. 'todos vivemos as cidades, todos vivemos as periferias das cidades, todos vivemos os interiores dos interiores, e cada um
de nós sabe que o pessoal da área do Funrura~ por exemplo, recebe menos do que a
metade de um salário mínimo, e que existem
pessoas, boje, recebendo o correspondente
a 42% do salário mfuimo e que, além de receberem ~ percentual, recebem com dois,
três m~es de atraso, o que. diante desta inflação, significa receber entre 20 a 25% do
salário rnfuin;1.0; o que significa dizer que não
se está dando provento de aposentadoria,
nem pensão. Está~ dando u:ma eSmola páblica a essas pessoas, uma esmola, o que é
uma condição
de indignidade colocada diante das pessoas.

Acontece, Sr. Pres10ente. que quando tazemos a análise desse orçamento e comparamos com séries históricas de anos anteriores.
envolvendo cerca de dez anos, vamos ver
q,ue o Imposto de Renda tem a menos, aproJ<imadamente 12 milhões de B1N; o !PI, qua'i'rb milhões de BTN. O conjunto dos impostos dá liprQlCimadamente, 16 milhões de BTN
de subestimação em rela.ç§o ao ano de 1~
1980 e assim sucessivamente; para trás. De
outro lado, quando olbao:ios a área da contribuição sacia~ vamos verificar que essa subestinlação é bem menor. De qualquer maneira, ela apresenta, na área da contribuição sacia~ dois grandeS eiCmento: primeiro, uma
subestimação possível, de cerca de 483 bilhões de crUzeiros e um desvio de aplicação
de cerca de 127 bilhões, dos q~is seis bilhões
não se dC$tinam, de maneira henhuma, à
área de Previdência e de Seguridade Social;
destinam-se a recolher li:<o, destinam-se ao
sistema de abastecimento de água de grandes cidades, enfim., a áreas em que ainda que
se tenha uma visão absolutamente ampla de
saóde, não estão diretamente ligados h concepção de seguridade social.
Se somarmos os 727 bilhões com os 483
bilhões, certamente chegamos a outro valor
O Sr. Femando Henrique ~ superior a setecentos bilhões de cruzeiros, Permite-me V. Exa um aparte?
n3 área da Seguridade Social, entre desvios
O SR. ALMIR GABRIEL - Ouço V.
e -sube!lotimações. Na área fiscal, vamos ter
no mínimo, reafirmando, 16 milhões de B1N &a. com muito prazer.
de subestimação.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -SeEu diria que o COngresso Naciona~ quan- nador AJmir Gabriel, V. Exa, hoje, está fa~
do colocou na Constituição a necessidade lando pela bancada do PSDB. Nossa Bancade ele ver o orçamento e quando começou da, ontem, posicionou-se no sentido da rejei_a praticar, percebeu que ainda não se atuali- çáo do veto do Presidente da Repáblica,. dezou para o ccercfcio pleno disso. Por quê? pois de ouvir uma exposição de V. Exa., na
Porque nós recebemos uma proposta orça- qual mostrava o que hoje torna público pamentária na qual a receita é afrrmada pelo ra o País, os dados de que_ dispõe. E mostraGoverno, e todos os cálculos de subestima- va as dificuldades que teríamos ao votar peção ou superestirilação são feitos aqui sem la manutenÇão do veto, pois estaríamos nos
uma base direta daquilo que está acontecen- contradizendo, já que nós próprios bavfamos
do no Tesouro Nacional Eu diriã. que nós concedido um conjunto grande de benefl'cios
temos vocação para aquela esposa domésti- recentemente. Hoj~ creio que V. Exa. coloca que aceita a afirmação do marido que cou a questão num passo adiante e em termostra para ela o contracheque em que rece- mos corretos. O Congresso Nacional, ao fabeeemnrll--cruzeiros-por mês e mostra para zer mm nm;aDmstituição,-dotouesllt€asa,
ela a imp~ibilidade de fazer despesa além e a Casa vizinha,. <le instrumentos muito po·
desse limite, mas ele não passa para ela a_ in- derosos, o principal dos quais é o Orçamenformação de que por assessoria daqui, asses- to da Repóblica. Só que não nos preparasoria d'acolá ou uma tramóia daqui ou uma mos convenientemente para o controle que
tramóia d'aco1á, ele ganha mais cem mil por a Constituição já nos autoriza. Um dos pon·
focy~.. Então, nós aCeitamos a idéia da domés- tos mais débeis da nossa democracia é ex-atatica despreparada até para conviver com o mente a nossa incapacidade de controlar o
seu próprio marido. É essa a situação em Orçamente- E controlarmos o Orçamento,
-que vive o Congresso Nacional, na medida disse muito bem V. Exa., não é apenas auto-em que· Mo se previne, na medida em que rizar despesas, mas controlar as receitas!
não se prepara_para fazer aquilo que é essen- ~o quero fazer paralelo com o_ Congresso
cial: não apenas acompanhar a Despesa, mas nbrte~americano. Sabem todos os senadores
tambêm acompanhar a Receita do Governo que, nos Estados Unidos, o Executivo prepaFederal. Assim, não ficaríamos como ontem, ra um projeto orçamentário e o LegislativO
em que S. Exa, o Sr. Senador "José Ignácio outro. E o Legislativo tem uma autonomia
Ferreira, fez afirmações de trê bilhões e seis- plena para a organização do projeto orçacentos milhões de d~clt, este ano, da Previ- ,mentário, inclusíve tem toda uma estrutura-
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-ção. Aqui, não dispomos disso! Causa-me até

ciais. Já perdemos a mania de sermos potên-

um mal-estar verificar o que está acontecendo agora na Comissão de Orçamento, _em
que a distribuição de verbas é feita da maneira mais caótica possível e imagináve~ permitindo até suspeições que não deveríamos
nunca permitir que ocorresse no Parlimien-

'cia industrial, mas de qualquer maneira, os

to nacional. Tudo isso, porque não dispomos

de um insrumental mfnimo, não dispomos
de assessoria técnica, não conseguimos até
boje organizar uma Comissã~ de Orçamento capaz de efetivamente acompanbar o que
está acontecendo. Nessa manhã, o Presidente da Casa reuniu os Hde~ do Senado para que discutíssemos uma possíVel reforma

no .Senado FederaL Muitos de nós temos projetas de reformas.
Uma das discussões havidas é a necessidade da extinção de cargos, com o que estou
de acordo. Há cargos sobrando mas há também cargos faltando. Pode até existir pessoal sobrando, mas não está sendo usado no
que devia. A Contissão d.c Orçamento precisaria de uma equipe enorme. Dispomos de
gente. A Assessoria desta Casa possui 150
pe~as especializadas. Quanto eu r.aib~ não

há nem sequer lugar para ficarem na sede e,
no entanto, não temos assessores nas comissões. Creio que estamos levando altm do limite nossa conivência com uma situação que,
politicamente, resulta no nosso enfraquecimento. O Congresso Nacional é respõnsável
pelo seu enfraquecimento, porque não se
prepara - até agora, até hoje, até amanhá,
quando das votações sobre nossa reforma para dialogar de igual para igual com o Executivo. Temos que cavar os dadQ:Sr como faz
V. Fxa., privadamente, isoladamente, com
muita dificuldade, porque não temos aquele
fluxo permanente de informações. E acontece o que aconteceu ontem: o lfder do Governo diz uma coisa e V. Exa. diz outra. Como
sair desse i:mpass6? Só com objetividad<; só
e:<istíndo realmente uma comissão capaz de
nos f9rnecer a todos, com isençã.Ct, o estado
da situação. Os dados que V. Exa. traz hoje
ao nosso conhecimento são completamente
diferentes dos que foram apresentados a
nós, aqu~ pela liderança do Governo. Não
nego a boa-fé da liderança do Governo. O
que acredito é: que não temos- um sistema
de informações capaz de dizer quem tem e
quem não tem razão. V. Fxa. mostrou dados
pelos quais a derrubada do veto não causaria mal algum ao Orçamento atuai; podC:I-á
até causar embaraço no futuro. E temos responsabilidade por isso também. com a qual
temos que nos haver criando meios para o
Governo poder enfrentar a questão- Social
no Brasil. Se continuarmos semp-re adiando que quando chega a hora da área social
é um rombo no Orçamento, e quando um
banco está com dificuldades ninguém pensa
no rombo do Orçamento e emite para Salválo, então estamos todos sendo coniventes com
aquilo de que depois nos queixamos de que
a distribuição de renda é: má, de que a situação de saíide é péssima, de que o Brasil é o
qilinquag6simo pais do mundo em tf.'I'IIiOs so-

mais passadiços ainda pensam que somos a
sétima e a oitava não sei o quê. Isso tudo,
disse V. :J3x8 muito bem, deriva do fato de
nós não termos nos preparado para um diálogo correto com o Executivo. E diálogo correto é o de objetividade, é de informação. De
modo que eu reitero aqu~ como líder no nosso partido, que as suas palavras são palavras
do PSDB.

O SR. ALMIR GABRIEL- Muito obrigado, nobre Seitador Fernando Henrique
Cardoso;--'---Agradeço a possibilidade que V.
Ex" me dá de dizer que, como Relator do
Orçamento -de 1989 para 1990, verifique~
em. primeiro lugar, que o Congresso Nacional dispõe sim de técnicos altamente qualificados para_ uma análise do Orçamento. Nós
não dispoi:nos de informações de computadpr _que nos permitam a agilidade para análise desses dados.
Segundo, é possível constituir uma Comissão de Orçamento, incluindo servidores da
- Câmara e do Senado, capazes de acompanhar, de forma adequada, a ex:ecução orçamenlária.
Terceiro, no meu entender, em qualquer
cond.iç!io, é indispensável que o Congresso
Nacional utilize o saber de pessoas ligadas
a universidades, pessoas ligadas à FUndação
Getíilio Vargas, economistas independentes,
p3"iã. que, em conjunto, mantenha-se pe-nna~
nentemente a análise do Orçamento, como
fizemos no nosso relatório em 1989.
O

Sr. José: Paulo BiBol- Permite-me V.

Ex1 um aparte?
O SR. ALMIR GABRIEL- Com todo
o_ prazer, Senador J osê Paulo BisoI.
O Sr. Jos6 Paulo Biso!- Mas V. Ex" pode concluir o pensamento, por favor.

O SR. ALMIR GABRIEL- Eu gostaria
r.!e dizer, completando, que ou o Congreso
Nacional se organiza nessa d.ireção ou então
a b_istória de se dizer que fazemos a análise,
chancelamos o Orçamento, é uma história
que não tem nenhum sentido, porque n.ão
responderá h& condições essenciais, as condi_çõeS de defender a- área social, que sempre
discursamos.
E vou dar mais uma informação. Ao tempo em que o Governo se antecipa de pagar
dívidas mobiliárias do ano de 1991, no valor
de 351 bilhões, ele inclui no Orçamento do
ano que vem cerca de dois trilhões, 171 bilhões para a dívida mobiliári<i interna. Significa dizer que se já estamos podendo pagar,
este ano, dívidas do ano que vem, então, certamente, os juros colocados no Orçamento
do ano que vem n.ão são do tamanho que estão colocados. Ou poderemos deduzir o conjunto de tudo isso que estamos afirmando
por um outro reverso- permita-me um pouquinho mais, Senador José Paulo Bisol-,
que o Governo não quer confessar.
Primeiro: a recessão do ano que vem será dramaticamente grave.
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Segundo: ele está se instrumentalizando
e se preparando para essa recessão que ele
próprio vai provocar.
Terceiro: ele está criando economias desde este ano, à custa, inclusive, da área de
contribuiçOes, da área da Seguridade Social
No meu entender, se a situação fosse suficientemente grave, e se ele fosse franco para vir discutir contratos e política, nós até
poderíamos discutir. Sabe lá até se não seriamos capazes de rever o conjunto dos beneficies: deixaVam-se alguns para depois, davase um outro pra-zo, mas que o G_overno falasse sinceramente e não como um de seus porta-vozes, o Sr. Ministro Antônio Rogério
Magr~ que disse: ''se -o Congresso estava
.
achando poucos benefícios, que tratasse de
dar os recursos". Os recursos estão nas mãos
dele. Cabe-lhe defender os trabalhadores, a
função de Ministro da Previdência Social e
Trabalho.
O Sr. Jos! Paulo BiBol- Permite V. Ex8
um aparte?

O SR. ALMIR GABRIEL- Com muito prazer, nobre Senador Paulo BisoL
O Sr. Josf Paulo Biso!- Nobre Senador,
congratUlo-me com V. & 11 que, sem substimar a qualquer outro, é um dos senadores
que mais me impressiona nesta legislatura,
pela maturidade, e pelo embasamento em
matéria de pensamentos e dados, com que
cuida de armar seus pronunciamentos. O lcitmotiv de V. Ex" hoje 6 o julgamento à votação que tivemos ontem. Acho que a· oportunidade ê excelente para sugerirmos uma reflexão. A_ votação do __Congresso em separado, por CaSas, ê: -uina vetusta instituição; ela
é do século passado. Se V. EX' observaressa votação, em relação ao Congresso, como
uma totalidade, V. Ex11 vai verificar que, na
verdade, a maioria votou pela rejeição do
Congresso. Qual é formalmente o principio
fundamental da democracia? A democracia
se def'me como um regime ou um sistema
no qual as deCisões- são produzidas pela maioria. Toda vez que V. Ex 11 tiver uma decisão,
sobretUdo i'eJeVante como a de ontem, a favor da minoria, quer dizer, a minoria, apesar
de ser minoria, é a vencedora, V. Ex" está
negando formalmente a democracia. Se V.
Ex8 considera a Constituição como um todo,
V. Ex 11 vai verificar que criste uma hierar___quia entre os princípios e as disposições que
ela contém Então, V. Exa. vai verificar que
ne~a gradação o princípio da maioria 6 hierarquicamente superior. Então, ínventamos,
ou melhor, repetimos, reproduzimos uma demoníaca manipulação do passado, consagramo~ à beira do século XXI, um sistema de
um_ Congresso que não é Congresso, porque
quando ele entra em atividade, as Casas continuam separadas, quer dizer, ê uma espécie
de casal que não funciona sex:ual.mente, ou
melhor, não se junta nunca; é: uma farsa, a
unidade não se perfaz nunca. Só não se trata de uma inconstitucionalidade dentro da
Constiiuição, porque a linguagem pela qual
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armamos essa possibilidade de a minoria vencer a maioria caracteriza que, apesar do pro-

cesso ser sempre de nina determinada forma, nesta hipótese, não será. Se n!o houves-

lhe dá., assim como o fez aqui há alguns dias,
no Congresso Nacional, e boje. Esse assunto é de uma importância tão grimde que
acho que comporta um outro pronunciamen.to de V. Ex"

se essa prevenção lingüfstica, tratar-se-la de
uma inconstitucionalidade dentro da ConstiO SR. ALMIR GABRIEL - Agradeço
tuição. Quero aproveitar este momento, a ·
partir da maturidade, da profundidade e da a gentileza de V. Er', mas gostaria de conceder aparte ao Senador Juta.hy Magalhlies, e
importância do pronunciamento de V. Ex•,
para sugerir aos senadores uma reflexão a logo depois encerrarei o meu pronunciamento.
respeito deste assunto, porque, se continuarmos assim, o Senado vai ser aquele produto
do Império, ou vai ser uma instituição modelada pela velha camara dos Lordes, dos ingleses. Quer dizer, um lugar onde um Gover-

Q Sr. Jutahy Magalhlea - Veja V. Ex•
que tenho que dar um testemunho de grande coragem ao aparteá-lo, depois da repri-·
meneia do meu primo Senador Pompeu de
Sousa· e tamb6m. pelo discurso que V. Exno quer ter a apar!ncia de democracia e cs- . vem pronunciando que, no meu entendimentabelece o sistema representativo, mas tem to, praticamente nlo caberia nem o meu aparo cuidado de armar uma casinha onde

pos-

sa manipular de tal forma que, dificilmente,
nas coisas relevantes, possa perder. Qual é
a conseqüencia disso? A conseqiiencia disso,
racionalmente falando, é que o Senado, assim
como está estruturado, assim como funcio-

na no Congresso, tem uma função humilhante, porque 6 bem mais fácil ap Executivo trabalhar uma comunidade pequena, como é: o
Senado, do que trabalhar uma grande comunidade, como i: a camara. Então, somos o

espaço lógico da barganha do Executivo, quando seus interesses são relevantes. Então, neste sentido, aproveito o ensejo que V. Ex•,
oom o notável pronunciamento ·que está fazendo, me oferece, para pedir aos companheiros do Senado que façamos uma refl6cão
nesse sentido, atê para evitar a extinção do
Senado e a futura implantação da unicamera-

lidade, para que pensemos em transformar
o processo legislativo brasileiro, que é um
processo vetusto, um processo do século XIX.
Muito obrigado pelo aparte.

... õ SR:ALM!R-GABRIEI> Muito obrl'
gado, Senador Bisai.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Nobre Senador Almir Gabriel, a Presidência se sente no dever de alertar que, infelizmente, o tempo regimental de V. Ex• já
se esgoto1,1. Malgrado a importancia do assunto e a altíssima competência com que é tratado por V. Ex• e pelos aparteantes, igualmente, esta Presidência fica oonstrangida em alertá-lo para isso e pedil: que não conceda mais
apa.rtesy embora o outro aparteante que SC'
prenuncia fará um aparte da maior importlncia. É que temos uma Ordem do Dia pesada e faço um apelo a V. &• para que sintetize o seu pensamento e não nos prive de amanhã tornar a desenvolver esse assunto, porque é: muito rico o tratamento que V. &•

te. Apenas para solidarizar-me com v. &-

que, desde ontem, naquela rápida discussio
no plenário do Congresso, procura mostrar
os n1lmeros. Dou o testemunho, nlo para
os Senadores, eis que .não seria necessário,
mas para quem nos ouve neste momento,
da preocupação que V. &-sempre tem, quando vai fazer um pronunciamento, de checar
os n1lmeros e trazer para cá nlo apenas com
a competencia de argumentação que V. Extem, mas com os dados. com os nfuoeros. as
estat&ticas conferidas, para nio incidir em
equívocos. Mas V. Ex- traz aqui a prova concreta do que significa um Governo que está
procurando enganar a opiniio p11blica com
informações equivocadas. Ao dizer que aPrevidência vai ter um ·rombo de dez bilh6es
de dólares, se não me engano, isso nâo corresponde li. realidade. O rombo só existe porque eles querem pegar o dinheiro para transferi_I"_ para o Tesouro, como V. Er está af
mostrando com námeros que do irretorqu!veis. Por isso, quero chamar a atenção de todos para os nt\meros que S. &• traz. -Se o
-GoVefilifq-uer--negar osbeneffciol aoo aposentados, como realmente tem procurado fazer, atrav& de vetos, atrav& de projetos que
não atendem às necCssidades dos aposentados, através de Pressões aos seus companhe~
ros, aos seus seguidores, para que nio votem

contra o veto, que assuma a.rcsponsabitidade de que ele próprio é quem estj retirando os recursos da aposentadoria e não está.
transferindo para quem deles tem. o direito
de receber todos os beneficias depois de tantos anos de serviço, fazem por merecer. En·
tio, a minha solidariedade a V. &-, os meus
cumprimentos por mais esse pronunciamento que V. Ex- faz com a admiraçlo que toda Casa lhe tem, e pode ter a certeza de que
os seus companheiros de bancada estlo sem·
pce solidários com V. Ex"
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O SR ALMIR GABRIEL - .Obrigado,
Senador Jutaby Magalh§es.
Encaminho para finalizar, dizendo que
oiio sei traduzir qual é: a sensação que sinto
ao refletir sobre pessoas que, certamente,
têm jdades prátimas das nossas. e, depois de
30, 35 anos de contribuírem para UIIUt aposentadoria que ntio lhes enriqueça mas que,
pelo menos, lhes garanta um bem-estar que
seja correspondente kquele que eles tinham
na ~poca da sua vida normal, não sei traduzir exatamente qual é a sensação que eu tenho quando um colegiado formado de pesseas encanecidas não é capaz de refletir de
~eira adequada em relação a uma decisão
tomada como a de ontem.
Em segundo lugar, gostaria de deixar bastante reafumado que esta é a terceira vez
que, em tr!s dias, falamos a respeito desses
dados c que nlo tive o prazer nem o desprazer de ouvir nenhuma liderança do Governo mostrar, aqui os seus nWneros. Eu acho
que o silencio das Uderanças do Governo,
a respeito desses n6meros, mostra bem. de
maneira bem clara, quem traiu os aposentados brasileiros. (Muito bem!)

ATA DA 176' SESSÁO,
REALIZADA EM 8-11-110"

(Publicada no DCN- Seçlio II
-de!l'll~

RETIF1CAÇÕES

À página 6571; t• coluna, imediatlimente
após â legislaçlio citada çlue acompanha o
Projeto de Lei do Senado n° 198, de 1990
que fix:a limites para aplicações e resgai~
em fundos_~_~j1~çl_o_d~_®rt0_orazo. inclua-se, por haver sido omitido, Ô segÚinte
despacho:
(À C<Jmissllo de Assuntos E=D-

micos-d.ecis.fo terminativa.)
Na meama página, za coluna, imediatamente após a legislação citada que acompanha o Projeto de Lei do Senado n° 199, de
1990, que dispõe sobre a contagem de votos,
nas eleições, pela Mesa Receptora e dá outras providencias, inclua-se, por haver sido
omitido, o segttinte despacho:

(À Comissão de Constituiçáo, Jusliça e Odadania _decisão termillativa.)
------~-'
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos temos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
·
e eu,_ Nelson Carneiro, .Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 56, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda. para explorar,
pelo ptazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusáo sonora em onda
média, na cidade de Jeremoabo, Estado da Babia.
Art. 1' B aprovado o ato que outorga concessão à Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda. para explOrar
por dez anos, sem "direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, a· cidade de
Jeremoabo, Estado da Bahia.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado .t'ederal, 1~ de dezembro de i990. - Senaaór Nelson Carneiro, Presidente.
Faço sabei- que o Congresso Nacional aprovou, rios temos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão· à Rede Nordeste de <;omunicação Ltda. 11ara
explorar, peÍo' prazo de quinZe anos, sem direito de exclusividade, serviçO ~ radiodifusão
de sons e imagens (:televisão), na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.

An. 1' É aprovado o ato que outorga concessão• à Rede Nordeste de Cômunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de quinze anos, sem direíto de exclusividade, serviço" de radiodifusão de sons e imagens
(televisão), n> ,;dade de Caruaru, Estado de Pernambuco, objeto do Decreto n' 98.949, de 15 de fevereiro
de 1990.
Art. 2' Este decreto le_gislativo entra em vigor na daia de sua publicação.
Senado Federal, B de dezembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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EXPEDIENTE
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PASSOS PORTO

Impresso sob • rnpo"nsabllldolde da Meu do Sen_.o Feder•l

Dlrelor·Ger•l do Senado Federal

AGACIEl DA Sll VA MAIA
Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Oiretor Administrativo

Semestral •••••••••••••••••••••••••••·-~··-·~-•••-••u•~•-•u•~~•-::- Cr$ J:"S_!,?,65_

LU1Z CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49,inciso XII, da Corfstituição,
e eu, Nelson Carneiro; Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 58, DE 1990
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Batalha, Estado do Piauí.
Art. 1' É aprovada a outorga de concessão à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, na cidade de Batalha, Estado do Piauí, sem díieito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora, em onda média, a que se refere o Decreto n' 98.141, de 14 de setembro de 1989.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990. -Senador 1.'\elson Carneiro, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N• 53, DE 1990
Altera a Resolução n' 186, de 6 de novembro de 1987, do Senado Federal.
Art. 1• O art. 1' da Resolução n' 186, de 6 de novembro de 1987, do Senado Federal, passa
~
a vigorar com a seguinte redação:
"ArL 1" ~ o Governo do D"istrito" Federal autorizado a contratar operação de crédito no valor
correspondente a 127.907.840,90 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), junto à Caixa Econômica Federal,
destinada a financiar as seguintes atividades:
a) 16.051.966,83 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para complementar serviços de urbanização
em Brasi1ia e nas cidades-satélites, no âmbito do Projeto Cura;
b) 19.574.644,29 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para a urbanização, saneamento básico,
energia e construção de equipamentos comunitários em conjuntos habitacionais construídos pelo Sistema
Financeiro de Habitação no Distrito-:Federal;
c) 91.936.024,69 Bônus do Tesouro Nacional (BTN), para a execução de obras e projetos destinado!
ao abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal;
d) 345.205,00 Bônus do Tesouro~Nacional (BTN), para atualização do sistema cartográfico do
Distrito Federal."
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Art. 2•· ·Esta resolução·entra em vigor na çlata de sua publicação.
Senado. Federal, 12 de dezembro de 1990. ~·Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber· que o Senado. Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, pfomulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 54, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT - RS).
Art. 1• É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 33, parágrafo único,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, autorizado a emitir e a coloca; no mercado, através_
de ofertas públicas, 118.220.156 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT
-RS), destinadas ao pagamento da segunda parcela de precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Art. 2' _ A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 118.220.156 Letras Financeiias do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFT
-RS);
b) modalidade: nominativa-transferívél;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.933 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
O previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

COLOCAÇI\0
Novembro/90

VEI,Cllv\ENTCl
15.11.95

DATA-BASE
01.08.90

QUANTIDADE
118.220.156

g) forma de colocação: através de ofertas públtcas nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil.;_
h) ·autorização legislativa: Leis Estaouais n•s 6.465, de 15 de dezembro de 1972 e 8.822, de 15
de fevereiro de 1989 e Decreto n' 33.660, de 5 de setembro de 1990.
tut. 3• A autorização de que trata esta resolução deverá ser exerctda até o dia 31 de dezembro
de 1990.
Art. 4• Esta resolusão entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 55, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir e colocar
no mercado 6.191.417.692 Letras Financeiras do Tesouro do Município de São P~ulo (LFTM
- SP).
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a emitir e
colocar em mercado, através de ofertas públicas, 6.191.417.692 Letras Financeiras do Tesouro do Municfpio
de São Paulo (LFTM - SP), cujos recursos serão destinados ã antecipação da receita orçamentária•prevista
para o exercício de 199Xl, em curso.
A emtssão e coloca1;ão dos títulos a que se refere este artigo será efetuada
Parágrafo l.lmco.
com observância das seguintes condfções básicas:
a) quantidade: ó.l91.417;692 Letras Financerras do Tesouro do Município de São Paulo (LFTM

-SP);

b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do TesOuro Nacional (mesma taxa referencial);

d) prazo: aproximadamente noventa dias, dependendo da data efetiva da emissão dos papéis;
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e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
I) vencimento: 24 de janeiro de 1991;

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasíl;
h) autorização legislativa: Lei Municipal n' 10.E12, de 18 de dezembro de 1989, e Decreto n'
27.630, de 26 de janeiro de 1989.
Art. 29 A autorização de que trata esta resolução deverá ser exercida até o dia 31 de dezembro
de 1990.Art. 3• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990. - SenadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 56, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito junto à Caixa Económica Federal.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Maringá, Estado do Paraná, autorizada a elevar o valor
dos dispêndios com encargos e amortização da dívida fundada vencida e vencível no ano corrente, devidamente
atualizada, acrescido do equivalente a dez por cento da receita líquida real, a fim de celebrar operação
de crédito junto à Caixa Económica Federal.
Art. 2' A operação, no valor equivalente a 19.279.193,89 Bónus do Tesouro Nacional (BTN),
realizar-se-á de acordo com as seguintes condições:
a) valor: 19.279.193,89-Bónus do Tesouro Nacional- BTN (em complementação à operação
de crédito, junto à referida Instituição, no valor de 9.825260,22- BTN, recentemente autorizada pelo
Departamento da Dívida Pública e de Operações Especiais do Banco Central, dentro da competência
delegada pelo Senado Federal a esse órgão para as operações enquadradas nos limites regulamentares);
b) prazos:
-de carência: 16 meses;
-de amortização: 216 meses;
c) encargos:
-juros: doze por cento ao ano;
- correção monetária: de acordo com o índice de atualização dos saldos das contas vinculadas
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
-taxa de risco de crédito: um por cento;
-garantia: vinculação das parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
e do Fundo de Participação de Municípios (FPM);
d) destinação dos recursos: execução de obras de infra-estrutura urbana.
Art. 2• A autorização de que trata esta resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses
a contar da data de sua publicação.
Art. 39 Esta resoluÇão- entra em vigor na data de sua publicação.

art.

48~

Senado Federal, 13 de dezembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 57, DE 1990
Suspende a execução dos arts. 84 e 89, da Lei n' 2.454, de 17 de outubro de 1977,
do Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

Artigo único. É suspensa, em virtude de decisão definitiva ·do Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário n' 120.391-9, a execução dos arts. 84 e 89 da Lei n' 2.454, de 17 de
outubro de 1977, do Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
·
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990. -Senador Nelson Carneiro,Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Inter·
no, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 58, DE 1990
Dispõe sobre limites globais e çondições para as operações de <:rédito interno e externo dos Estados, do Distrito

Federal, dos Municiplos e de suas autarquias, e estabelece limites e coridiçôes para a concessão de garantias.

Art. 1" Subordinam-se às normas fixadas
nesta resolução, as operações de crédito interno e exter.no realizadas pelos Estados, pel9
Distrito Federal, pelos Municípios e por su:,.s
respectivas autarquias.
Parágrafo único. Para os efeitos desta re
solução, compreende-se como operação de
crédito toda e qualquer obrigação decorrente
de financiamentos ou empréstimos, mediante
a celebração de contratos, emissão e aceite
de títulos, ou concessão de quaisquer garan·
tias que representem compromissos assumidos e um_ exercíci_o para pagamento no próprio ou em exercícios subseqüêntes, com credores situados. no País e no exterior.
Art. 2" As operações de crédito realizadas em um exercício não poderão exceder
o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas_ mediante créditos suplementares ou especiaiS GOrii firialidade precisa,
aprovadas pelo Poder Legislat.ivo, por maio~
ria absoluta. observado o disoosto no art.
37 do Ato das Úisposiçóe~ Constitucionais
Transit6rias e o previstO nesta resoluçªo.
Art. 3 9 As operações de crédito interno
e externo, de natureza financeira dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
de suas respectivas autarquias, bem como a
concessão de quaisquer garantias, observarão
os seguintes limites:
I - o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá
ultrapassar o valor dos dispêndios com amortizações e encargos da dívida fundada vencida
e vencível no ano, devidamente atualizada
ou vinte por cento da receita lfquida real con:
forme definida no § 1?, do inciso II deste
artigo - o que for maior; lf-o dispêndio aiiual máximo, compreendendo principal e acessórios de todas as operações, não poderão ultrapassar a margem
de poupança real.
§ 19 Entende-se por margem de poupança
real, para os efeitos desta resolução, o v».lor
da receita líquida real, deduzidas as despesas
correntes pagas.
§ 29 Enteitde-se por "receita líquida real,
a receita realizada nos doze meses anteriores
ao mês ime_diatamente anterior ao més em
que se estiver apurando, excluídas as receitas
provenientes de operação de crédito e de alie~
nação de bens ocorridos nos referidos doze
meses.
§ 3~' Os valores utilizados para cálculo da
receita líquida real e da margem de poupança
real serão corrigidos~ mês a mi~s, pelo lndice

de Preços ao ConSumidor (IPC), oU por outro
índice que vier a substituí-lo, adotando-se como base o primeiro dia de elida mês.
§ 4° Não serão computados; no liroite definido no inciso II doCaputjdeste artigo, os
dispêndios com as operações garantidas pelos
Está.dos, pelo Distrito Federal e pelos Muni·
cípios, contratadas até 15 de dezembro de

1989.
§ s~ Não serão computados nos limites
definidos nos incisos I e II doCaputjdeste artigo, as garantias prestadas nos contratos de
refinanciamentos celebrados com o Banco do
Brasil S/A. ao amparo da Lei no 7.976, de
27 de_d_ezembro de 1989.
§ 69 Os dispên-dios referentes às operações mencionadas no parágrafo anterior nãc
serão computados para ·efeito do limite esta·
belecido no inciso I deste artigo.
§ 7~ Quando_ o tomador das oper~çôes de
crédito, a que se refere o parágrafo anteiior
atrasar, por mais âe trinta dias, o pagamento
do serviço da dívida excluída nos termos-do
parágrafo anterior, -SCrã o respectivo-valor,
co_m os acréscimos correspondentes, computado para efeito da apuração do limite defi~
nido no inciso II doCaputjdeSte artigo.
§ 89 Õ-s Esta-dos, O Distrito Federal e os
Municlp1os poderão P.ieitear ao Senado Fedefa:l, que as gat:antias por eles prestadas não
sejam· computadas, par.a efeito dos tirriites fixados neste artigo, desde que comprovem
que:
I - a operação de crédito é destinada a
financiar projetas de investimento ou à rolagero: da dívida; e
D - o ente garantido possua capacidade
de horirar oS cOmpromissos assumidos.
§ Ç)9 Os pedidos a que se refere o parágrafo anterior serão encaminhados ao Senado
Federal, devidamente instruídos com:
L- docu~entação hábil à comprovação
da capacidade de pagamento da entidade garantida;
II - lei _que autorizou a concessão da garantia não computada nos limites desta resolução; e
111- comprovação da inclusão do projeto
no orçamento de investimentos das empresas
sob o seu controle, bem como na Lei do Plano
Plurianual e na Lei de Piretrizes OrÇamentárias.
- -

Art. 4~ A celebração de operação de cr~
dito, inclusive a concessão de qualquer garantia, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Munícípios ou por suas autarquias, so~
mente poderá ser efetuada:
·
a) se a entidade mutuária e/ou à entidade
garantidora_co_roprovarem estar em dia com
suas responsabilidades íunto:
--ao PIS/Pasep e Finsocial;
-ao Instítuto Nacional de Seguro Social
(INSS); e
-ao Fundo e Garantia por Tempo de Serv!_~o -(FGTS);
_
o) apos a manifestação prévia· do ..Banco
Central do Brasil, relativamente ao cumprimento do disposto nos arts. 2? e 3? desta resolução;
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·ey' com autonzação legislativa ·para a .ape~
ração; e
d) após a autorização do Senado Federal 1
nas hipóteses previstas nesta resolução.
Art. 59 A realização de operações externas de natureza financeira pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios se por
suas respectivas autarquias, bem como a con·
cessão de garantias por parte daquelas entidades em operações da espécie depende, ainclit,
de prévia e expressa autorização do Senado
Federal.
Parágrafo único. Os pedidos de autorização· para a realizaçâo das operações a que
se refere este artigo serão encaminhados ao
Senado Federal instruídos com·
a) prova de cumpnmento do disposto nos
art~. ~~, ~9 • e_11 desta resolução;
D) análise dos custos_ e oeneffcios eConô~
micos e s_oc_iai!i do projeto a ser fiíiaõ.ciado
pela opé@Ç~O -de crédito_;
c) ?_!1-álise financerra~Qa_ operação;
dJ análise_das fontes alternalmts de Iman._~a!llento d_g projeto;
e) data do infcio do programa ou do projeto e informação sobre se o mesmo está incluí·
do na _Lei Q~mentãria Anual;
f) .informação sobre o atendiinento do dis~
posto no inciso III do art. 167 da ConstitUição
e dos demais limites fixados nesta resolução,
rio g_~C; ~ouber;
·
g) informações sóbre as finanças do \Ornador e do ga~antj_dQr, destacando:
_ _
1) montante da dívida interna e externa;
2) cronografia de dispêndios com a d_ívida
totà.l, interna e externa;
3) cronogra!ll.a de dispéndíos com a opera.
ção a ser autorizada;
e)comprovação da capacidade de pagamento_ da operação;
5) débitq,s vencidos e nãÕ pagos;
6) infonrlações sobre as dotações orçament:!_rias reJativas ao :e_~eto;
h) comprovaçao de que o projeto está incluído na Lei do Plano Plurianual e na Lei
de "Píretrizes Orçamentárias, quando jór o
caso·
if'fef autorizatíva da operação;
j) ·pareceres preliminares da Procuradoria
da Fazenda Nacional e do Departamento do
Tesouro Nacional, na hipótese de garantia
peJ-ª. União;_
1) t'"'~ .........cr uo Jjanco Centrar ao Brasil em
relação ao impacto da operação pleiteada sobre â polfticâ cambia( e de endividamento
Cf(tegu~; e
..._, _....... ~. <:t~ informações- que habilitem o Senado Federal a conhecer perfeitamente a
operação de crédito.
Art. 69 Os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios e suas respectivas autarquias
poderão pleitear que os limites fiXados no
art. 3~ qesta resolução sejam temporariamen·
te elevados. a fim de realizarem operações
de crédito especificamente _vinculadas a empreendimentos financeiramente viáveis e
compatíveis com os objetivos e planos nacionais de de_senvolvimento, ou ainda, em casos
~ ~cep~onal necessidade, apresentada, em
qualquer hipõtese, ca~al fundamentaç,ão.

8164 Sexta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRF~SO NACIONAL (Seçlio IT)

§ i? A elevação de que trata este artigo
não poderá ser superior a vinte por cento
dos valores inicialmente atribuídos, em fun~
ção das disposições c_ontidas no art. 3? desta
resolução, aos limites que se pretende elevar.
§ 29 Os pedidos da espécie deverão ser
encaminhado's ao Senado Federal, instruídos
com:
I -lei autorizativa para a operação pretendida;
II - características da operação: prazo,
taxa de juros, encargos, cronogr~fma financeiro;
III - informações sobre a situação financeira do requerente;·
IV - manifestação detalhada e objetiva
do Banco Central do Brasil, quanto ao inlpacto quantificadQ da operação pleiteada, em
relação à política monetária desenvolvida pelo Poder Executivo, à época da solicitaçilo;

e

Art. 89 Os títulos da dívida pública dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios
somente poderão ser lançados, oferecidos publicamente _ou ter iniciada a sua colocação
no mercado', com rendimentos pre-fixados ou
póswfixados, depois de previamente autorizados pelo Senado Federal.
§ 1~ Os pedidos da espécie deverão ser
encaminh<idos ao Senado Federal com informações sobre:
. ã)jquantidade de títulos da espécie já emitid_os e performance dos mesmos junto ao
mercado secundário;
-Õ)jperfil do endividamento da entidade
emissora, após a efetivação da emissão de
títulos pretendida;
C) jpolítica de endividamento mobiliário
_praticada pelo Governo Federal ã época da
solicitação de autorização para a emissão pretendida;
- ã)jparecer do Banco Central do Brasil
quanto à observância dos limites fixados nesta resolução, bem como quanto à realização

V - informações e documentos prC:vistos
__nÇis._art-_1:.~ .S.?A.~_ga resolucáo.
Art, 7P Os limites fixados no art. 3~ desta
d.!._<E_missão,_pre~eE-~~da.
resolução não se-aplicam às operaç6es de cré~
§ 29 Os títulos de que tratar este artigo
dito por antecipação da receita orçamentária,
deverão guardar equivalência com os títulos
nos termos da )ei.
federais, e seus respectivos prazos de resgate
§ 1o O saldo devedor das operações por
não poderão ser inferiores a seis meses, conantecipação de receita orçamentária não potados da data de emissão dos referidos títulos.
derá ultrapassar quinze por cento da receita
§ 3° Incluem-se nas disposições deste artilíquida, estimada para o exercício financeirO
que estiver em curso, inclusive computada .80 os. !ftulos ~eren:L~...Il.!!!ic!Oª. p_ar<_t atender
a receita líquida estimada para a abertura ã liquidaçâo das precatórias judiciais pendende créditos suplementares, aprovados até a
tes de r._~gamento, obi~tq_ dQ art_,_ ~;!.~ s_~n
data da realização da operação.
_
parágrafo único do Ato das pisposições
_COfl:Stituci9nais TramJtórias. § z~ O dispêndio mensal, compreendendo
principal e acessóriOs, não poderá ultrapassar.
§ 4" Os títulos de que trata o parágrafo
sete por cento da receita líquida estimada
anterior não se incluem nos limites previstos
para o exercício financeirO que estiver em curno art. 3o desta resolução.
so, inclusive computàda a re&:ita líquida estiArt. ~ Os Estados, o Distrito Federal,
mada para a abertura de créditos. suplemenos Municípios e suas respectivas autarquias
tares, aprovados até a data da realização da
deverão remeter ao Banco Central do Brasil
operação.
informações nlensais sobre a posição de seus
§ 3~ A contratação das operações de que
endiVidamentos, indicando para o conjunto
trata este artigo- está cOndicionada à dispode operação:
sição contida na alínea âjdO art, 49 de~ta resolução, e deverá ser precedida da manifestação
1 - o montante das dívidas flutuantes e
prévia do Banco· Central do Brasil, quanto
consolidadas interna e externa;
ao seu e_nquadramento nos limites estabelell - cronogramas de pagamento do prin·
cidos nos §§ 1~ e 2~ deste artigo.
cipal e dos encargos das referidas dívidas,
§ 4~ Entende-se como receita líquida esti·
inclusive aquelas vencidas e não pagas,
mada para os efeitOs das operações previstas
III - síntese da execução orçamentária;
neste artigo, a receita totã:l prevista para o
<~xercício, menos as operações de crédito e
IV -limites e condições aplicáveis, valoas alienações de bens estimadas para o referes.autorizad~s e valores já comprometidos.
rido exercício.
§ 1~ O Ba.Dco=central do Brasil prestará
§ 5" As operaçóes de que trata este artigo
informãções meiiSals ao Senado Federlil.sÕdeverão ser obrigatoriamente liquidadas até
bre a posição de endividamento dos Estados,
trinta dias após o encerramento do exercício
em que forem contratãdas, excetuadas aque- · do Distrito Federal, dos Municípios e de suas
respectivas autarquias.
las contratadas no último ano de mandato
do Chefe do Poder Executivo, que deverão
, § 29 _Os_ enteS públicos a gue se refere
ser liquidadas no próprio exercício.
_
este artigo remeterão ao Senado Federal, tri§ 6° No praZo de cinco dias úteis, a contar
m._estralmente, cronograma físico e financeiro
do recebimento da solicitação, o Banco Cendos novos projetos.iíilinciados por .operação
tral do Brasil se pronunciara. sobre a operação
de crédito.
pretendida, observado o mesmo rito previsto
Art. 10. São condições indispensáVeis à
no § 2~ do art. 13 desta resoluçã"o, quando
autorização para a realização das operações
houver pedido de complementação de doeu~
de crédito de _que trata esta resolução, que
menta.

ª
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os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
demonstrem:
I - existência de leL para a operação de
__crédJtO!._
ll - estar cumprindo o disposto no art.
212 da Constituição e o disposto no art. 38
e seu parágrafo único do Ato das Disposições
Constitucionais Ttãhsit6tias; e
III ---:-estar exercendo plenamente a competência tributária que lhe foi conferida pela
·
·
Constituição.
Art. 11. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e as suas respectivas autarquias assumir compromissos cliretamente com fornecedores, prestadores~
serviço5 __ou empreiteiros de obras, mediante
emissão ou aval de_ promissórias, aceite de
duplicatas o outr!J.S. operações similares.
, Art. 12.. As resoluções do Senado Federal autorizativas, para efeito desta resolução,
inc~uirão, ao menos, as seguintes informações:
I - valor da operação e moeda em que
serão realizadas;
II - objetivo da operação e órgão executor;
III- condições financeiras básicas da ope·
raçâo; e
IV - prazo para o exercício da autorização .

Art. 13. Os pedidos extralimite::; e os demais casos que exijain deliberação serão feitos pelo respectivo Chefe do Poder Executivo, e darão entrada no Protocolo Legislativo dp Senado FederaL
§ P No prazo de dez dias úteis, a contar
do recebimento da solicitação do Senado Federal, o Banco Central do Brasil se pronunci~rá sobre a operação pretendida.
§ 2"' Caso o Banco Central do Brasil consw
tante que a dô'cumentação não é suficiente
para a sua análise, solicitará ao Senado Fede·
ral, imediatamente e de uma só vez, a complementação dos documentos e/ou informações, fluíndo, a partir do atendimento das
exigências pelo interessado, novo prazo de
dez dias para o parecer a que se refere o_
parágr~fo anterior.
-

Art. 14. Os contratos relativos às operações de que trata esta resolução deverão ser
remetidos ao Banco Central do Brasil no· prazo máximo de trinta dias após sua efetivação,
para efeito de registro e co-ntrole.
Art. 15. A inÕb5ervância das disposições
dã presente resolução sujeitará os Estados,
o Distrito Federal, os Municípios .e suas respectivas autarquias àS sanções peftinentes, _
cabendo ao Banco Central do Brasil exercer
a competente fiscalização no âmbito dos mercados financeiros e de capitais, nas formas
previstas em lei.
-~ Art. 16,
Esta resolução entra em vigor
na data de sua publtcação.
Senado Federal, 13 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 209• SESSÃO, EM 13 DE
DEZEMBRO DE 1990
1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•s 233 e 234/90 (n•s 900 e 901190,
na origem), de agradecimento de comunicação.
Submetendo à deli~ração do Senado
a escolha de nome _indicado para função
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
- N• 235/90 n• 9Q2/90, na origem),

referente a escolha do Sr. Paulo Dirceu
Pinheiro, MinistrO de Segunda Classe, da

Carreira, de Diplomata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica do Paquistão.
·1.2.2 - Ofícios do Sr. lt-Secretádo
da Câmara dos Deputados submetendo à
deliberação do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
-Substitutivo da Câmara dos Depu-tados ao froj~_~Q_ d_L!.~Q.Q~enado n~ .
176/89, que dispõe sobre a Po_lítica Agrf·
cola.
·
_
-Projeto de Lei da Câmara Ji?1l5/90
(n 9 5.975/90, na Casa de origem), que alte~
ra a denominação da Fundação Centro
de Formação do Servidor Público FUNCEP e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara no 116/90
(n~ 5.658/90, na Casa de origem), que reajusta_ pensão especial concedida pela Lei
n"' 3.792: de 2 de agosto de 1960, a Carmem Roç_~a NunC!', viúva do ex·Qeputado Federal Coaracy Gentil Monteiro
Nunes.
-Projeto de Lei da Câmara n" 117/90
na Casa·de origem), que dispõe sobre a não incidêp,cia do Imposto
de Renda sobre lucros ou dividendos dis·
tribuídoS a residentes ou domiciliados no
exterior, doados a instituições sem fins
lucrativos.
-Projeto de Lei da Câmara n" 118/90
(n~ 5.329/90, na Casa de origem), que cria
Junta de Conciliação e Julgamento na 4~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providéncias.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de_ Lei da Câmara n? 5/90
(na origem, n"' 8.388-B, de 1986), que cria
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho da 14t. Região em Porto ·vçlho e
dá outras providências.
-Interpretação do art. 12, parágrafo~
1~ e 2'>, do Ato das Disposições Constit_u·
clonaiS Transitórias.
- Projeto de Lei do Senado n"' 83!82
(n~ 8.595-B, de 1986, na Câmara dos Deputados), que _d_i_spensa a realização de_vis_!_~ri~ judi~ia~ ~a hip?tese que m~~ciona.~(n~ 4.791/90,

. - Projeto de Lei do Senado n~ 92/90,
que -altera a Lei n~- 4.215, de 1963, e torna
obrigatório o Exame ·de Ordem para ad·
missão no quadrQ de -advogados.
-Projeto d~ ~i do Senado n~ 125/90,
que fixa diretrizes para conservação de
energia e dá outras providências.
-Projeto de Lei do S'enado n\' 165/90,
que acrescenta parágrafo aos artigos 1.553
do Código Civil.e 91 do Código Penal.
-Projeto de Lei do Senado no 173/90,
que determina a indisponibilidade dos
bens do seqüestrado e de seus parentes
até o quarto grau em caso de seqüestro
e extÇtrsão m_edia~te seqüestro.
-~Projeto de Lei do Senado n" 178190,
que rev-oga o parágrafo único do art. 106
da Lei n~ 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral).

-Emendas de Plenário n<?s 1 a 12, oferecidas ao Projeto {ie Lei do Senado n"
208/89, que dispõe sobre os objetivos da
educaç~o. superior, estabelece critérios
para a organização e funcionamento das
universidades braSileiras e dá outras providências_.
~ Projeto de Lei do Senado nQ 5/90,
qrib dispõe ·sobre a progressão funcional
da carreira de magistério superior, e dá
outras providências.

-·Projeto de Lei do DF n~ 59/90, qUe
aprova a pauta de valores imobiliários do
Distrito Federal. para efeito do lançamento do IPTU no exercício de 1991, altera
dispositivos da legislação tributária e dá
outras providências.

a Lei n~ 4.215, de 27 de abril de 1963,
e torn-a -obrigatório o exaine de ordem
para admissão no quadro de advogados.
-n~101/90, do Presidente da Comissão
de Constituição, Jus_!iça e Cidadania, co·
municando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n9 165f90, que acrescenta parágrafo aos artigos 1.553 do Código Civil
e 91 do Código Penal.

- N 9 102/90, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
comunicando a rejeição do Projeto de Lei ·
.do Senado nP 173; de 1990, que determina
a indisponibilidade dos bens do seqüestrado e de seus_ parentes até o quarto grau
em caso de seqüestro e de extorsão me-'
diante seqüestro.
- N 9 1Ü3/9'0, do Presidente da Comissão de ~onstituição, Justiça_e Cidadania,
comurucando aprovação do Projeto de
Lei do Senado n9 178, de 1990, que revoga
o parágrafo único do art. 106 da Lei no
4. 737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).
-N 9 37/90, do Presidente da Comissão de Educação, comunicando a aprovação
d? P_rojeto de Lei do Senado no 5(90, que
dtspõe sobre a progressão funcional na
carreira de magistério superior e dá outras
providências.

1.2.7- Comunicações da Presidência
-_Abertura de prazo para interposição :
de reçurso, pata que os Projetas de Lei
do Senado nos 5, 92, 125, 165, 173 e 178,
de 1990, sejam apreciados iietõ Plenário.'
-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de inclusão em Or-Mensagem'n"224/90, referente a es·
dem do Dia do Projeto de Lei do Senado
calhá do Sr. Francisco Peçanha, para
n 9 123/89, que estabelece diretrizes·para
__ exercer o cargo de Ministro do S.uperior
uma política nacional de habitação rural
Tri)Ju_nal de.Justiça, na vaga decorrente
e dá outras providências, apreciado conda-eXoneração do Ministro Carlos Mário
clusivamente pela Comissão de Assuntos
Velloso, por ter sido empossado como MiSociais. À Câmara dos Deputados.
nistr(fâo Supremo Tribunal Federal.
1.2.8 - Requeri-Otentos
1.2.4 - Comunicação da Presidência
- N~ 501/90, de autoria do Senador
P.razo para a apresentação de' emendas
Fernando Henrique Cardoso, solicitando
ao Projeto de Lei da Câmara no 115/90,
lido anteriormente.
- autorização para ausentar-se do Pais no
período compreendido entre os díàs 13
1.2.5- Leitura de projeto
a 19 de dezembro. Aprovado.
Projeto de Resolução n~ 76/90, de auto- - N 9 502/90, de urgência para o Projeria do Senador Ronan Tito e outros Senato de Lei da Câmara n~ 103/90, .que altera
dores, que estabelece condições para a
a redação do art. 49 da Lei n~ 6.932, de
renegociação da dívida externa brasileira.
7 de julho de 1981, que dispõe sobre as
atividades do médico residente e dá outras
1.2.6 Ofícios
providências.
- N~ 99/90, do Presidente da Comissão
- N 9 503/90, de urgência para o Projeto
de C_onstituição, Justiça e Cidadania, code Lei da Câmara n" 114/90, que altera
mumcando a aprovação do Projeto de Lei
a redação dos arts. 2", 5?, 69, 89, 13 e 28,
do Senado n" 125, de 1990, que fixa direrevoga o art. 14 da Lei n~ 6.729, de 28
trizes para conservação de energia e dá
de novembro de 1979, e dá outras provioutras providências.
dênciªs.
1.2.9- Comuni_cação da Presidência
- N9 100/90, do Presidente da Comis- Prazo para apresentação de emen-:são de Constituição, Justiça e Cidadania,
das ao Projeto de_Lei da Câ_mara n~ 5!90,
comunicando a aprovação do Projeto de
Lei do Senado n? 92, de 1990, que altera
_ lido anteriormente.
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1.2.10- Discursos do Expediente
SENADOR WILSON MARTINS Pacto social pretendido pelo atual Gover~
no.
SENADOR CARLOS ALBERTO Despedida de S. Ex~ do mandato senatoriaL
SENADOR SEVERO GOMES Despedida de S. Ex• do inandato senatorial.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Ob:;ervaçóes sobre notícia publicada em O Estado de S. Paulo do último
dia 30, focalizã:ríOõ efros ortográficos em
discurso do Senador Albano franco, sem,
entretanto, fazer referência ao conteúdo
de seu texto.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Apelo à direçâo da
Eletrobrás no sentido da reabertura de
conversações em torno da revisão das punições aos eletricitários.
SENADOR LOURIV AL BAPTISTA
- Homenagem à memória do Ex-Senador José Augusto.
SENADOR JOÃO CALMON- Conclusões dos encontros sobre a_ ~ducàção
"Planejamento de Recursos Humanos
Para os Anos· Noventa e Século XXI" e
"Encontro sobre Qualidade da Educa~
ção"
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Histórico da atuação da Sude~
ne no Nordeste.
...,
SENADOR ODACIR SOARES Análise da legislat~ra que-~ e!J-~erra..
SENADOR MARCIO BEREZOSKI
~Exploração de poço de petróleo da PETROBRÁS ri3.s Costas tei"ritoriais do ~-
tado de Santa Catarina sem pagamento
de royalties.
'1.2.11- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n" 243/90,
de autoria do_Senador Nelso11 Wedekin,
que acrescenta dispositivo à Lei n" 7.802,
t!~1Lc!~unho de 1989, que dispõe sobre
a pesquisa. a experimentação, a produção, a embalagem e rotulação. o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização,
a importação, a exportação, o destino finai dos resíduos e embalagens, o registro,
a classificação, o controle, a inspeçá"o e
a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e fins, e dá outras providéncias.
-Projeto de Lei do Senado n~· 244/90,
de autoria do Senador Nelson-Wedekin,
que inclui a disciplina Estudos dos Direitos Humanos no currículo do Primero e
do Segundo Graus e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado no 245/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre a importação e exportação de alimentos.
.-Projeto de Lei do Senado n" 246/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,

que dispõe sobre indenização, pela
União, às vítimas de acidentes de trânsito
decorrentes da falta de conservação das
rodOvias federais.
-Projeto dé Lei do Senado no 247190,
-de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que isenta do imposto de renda os rendimentoS auferidos a qualquer título por
pessoa com idade superior a sessertta e
cinco anos, exceto_os de capit.al:
-Projeto de Lei do Senado n~ 248190,
de autona do Senador Nelson Wedekin,
que regulamenta o iilciso VI do art. 51'
da Constituição, dispondo sobre a proteção aos locais de cultos e suas liturgias.
-Projeto de Lei do Senado n~ 249/90,
de autoria do Senador Nelson Wedekin,
que dispõe sobre a alocação de recursos
•
para crédito rural.
--Projeto de Lei do Senado n~ 250190,
de autoria do Senador Márcio Berezoski,
que define os crimes contra o meio ambiente e respectivas sanç,ões.
1.2.12- Requerimentos
- N's 504 a 506/90, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando da Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento, do Ministro da Agricultura e da
Ministra da Ação SOcii:l.l, pedidos de informações oue menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo no 70/90
(n~ 215/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova..o ato que outorga concessão
à Televisão Alvorada do Sul Ltda., para
çxplorar serviço de radiodifusão de sons
e imagenS Q:e]e_vi~ão). na Cidade de Floriano, ~tado do Piauí. Aprovado, após-·
f!3f'e:_êet- da _coffii?são competente, tenclf)
usado da palavra na sua mscussao o Sr.
João Lobo. À promulgação.
1.3.1 .- Matérias apreciadas &pós a
Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n" 103/90,
em regimE de urgência, n.Q_§ tqmos do
Kequenmento n~ 502/90, hao no Expediente da presente sessão. Aprovado,
após parecer da comissão competente. À
sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n\' 114/90,
em regime de urgência nos termos do Requerimento n~ 503/90, lido no expediente
da presente sessão. Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado
da palavra os Srs. Maurício Corrêa, Marcondes Gadelha Nelson Wedekin, Jami!
Haddad e Leite Chaves. À saÍlção.
1.3.2- Comunicações da Presidência
Término do prazo para apresentação
de emendas aos Projetas de Lei da ,Câmara nos 22, 34, 38190, e dos Projetos de
Lei do Seitado n"s 150, 161, 164, 165, 168,
170 e 171!89~Complementares.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 27
minutos, com Ordem do Dia que designa.
. 1.4- ENCERRAMENTO
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2 - ATA DA 2!0• SESSÃO, EM 13
DE DEZEMBRO DE 1990
2.1 -ABERTURA
2.2 EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N~ 508190, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispe·nsa
de interstício e prévia distribuição de avulso para o Projeto de Resolução n~ 74190.
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras Financeiras _do Te~
souro do Estado de São Paulo ...:.. LFTP
Aprovado.
- N9 509190, de urgência para o Ofício
n~ SnS/90, sobre pedido do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, no sentido de
ser autorizada a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro - LFTRJ.
- N~ 510/90, de urgência para o Ofício
n•.> S14W90, so_licitando autorização_ do ~e~
nado Federal para contratação de financia~
rÍlento externo, sem garantias do Go~
vemo Federal, no valor de 17.681.494,00
(dezessete milhões, seiscentos e oitenta
e um mil, quatrocentos e noventa e quatro
marcos) junto à empresa Siemeils Aktien~
gerllchaft Bereich Medizinische Technik
da Alemanha.
2.2.2 - Discurso do Expediente
SENADOR JOÃO CALMON Conclus6es dos encontros sobre a educação dos Prograinas das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre o tema "Pia~
nejamento de Recursos H01;nanos para os
Anos Noventa e Século Xxt' e o "Encontro sobre Qualidade da Educação"
·2.3 -ORDEM DO DIA
Mensagem n" 197/90 (no 732/90, na origem), pela qual o Senhor Pn;sidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Félix Baptista
de Faria, Ministro de 'Primeira Classe, da
Carreira de Diplàmata, para exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à
República do Senegal. Apreciação em s~
são secreta.
' _
~
Mensagem n'' 212!9"0 (n'' 828/90, na ongem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Guilherme Luiz
Belmond Roxo Leite Ribeiro, Ministro
de Primeira Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Chi~
le. Apreciação eni sessão secreta.
Mensagem n" 2i3/90 (n~ 829/90, na ori·
gem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Fernando Silva
Alves, Ministro de Segunda Classe, d_a
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil, junto ã República do Iraque. Apreciação em sessã9
secreta.
Mensagem n" 220/90 (n" 872/90, na ori- gem),_pda qual o Senhor Presidente da
·República submete à de!i,9,eração do Se-
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nado a escolha do Senhor Jorge Carlos
Ribeiro, Ministro de Primeira Classe, da
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Orienfal do Uruguai. Apreciação
em sessão secreta.
Mensagem no 224/90 (ii.u &83/90, na ofi·
gem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Francisco Peçanha Martins, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
na vaga destinada a advogado, decorrente
da exoneração do Ministro Carlos Mário
Velloso, por ter sido empossado como Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Aprovada.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Ofício n~ S/75/90, em regime de urgência, nos termos do Requerimento n~
509190. Aprovado, nos termos do Projeto
de Resolução [) 77/90, após parecer da
comissão competente. à ComiSsão- Diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 77/90. Aprovada. À promulgação.
-Requerimento no 510!90, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 55
0

Ata da

209~

minutos, com Ordem do Dia que designa.
2.4 -ENCERRAMENTO
-3- ATA DA 211' SESSÃO, EM 13
DE DEZEMBRO DE 1990
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Requerimentos
__:: N~ 511/90,- -de autoria do Senador
:Pompeu d~ Sousa~ __solicitando dispe-iiSa
de interstfcio e _prévia: dístribuiÇ_ão de avulsos para o Projeto de Resolução ii.~ 73/90,
que autoriza o Governo do Estado_de São
Paulo a emitir Bónus do-Tesouro do Estado de São Paulo.

- N~ 512/90, de autoria do Senador
Mauro Benevides, solicitando dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulso
para o Projeto de Lei do DF n" 64190,
que autoriza o Poder Executivo a abrir
ao orçamento do Distrito Federal créditos
suplementares até o limite de Cr$
!1.824.000.00.
~N9 513~90, de urgência para o Ofí~
cio n.,---S/68/90~ relativo à autorização para
que o_ EstadO do Rio Grande do Sul possa
e:rúiiir- e colocar, no mercado Letras Fi»
nanceiras do Estado do Rio Grande do
Sul. (LFT-RS).
- NY 514/90, de urgência para o Ofício
n9 S/74/90, relativo ã autorização para que

m

Sexta-feira 14 8167

o Estado do Rio de Janeiro possa emitir
e colocar no mercado 27.148.001 Letras
Financeiras do Tesouro do Rio de Janeiro
(LFT-RJ).
3.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do Senado n'.> l91, de
1990, de iniciativa do Governador doEstado de Roraima, que autoriza o Poder
ExeCUtiVo a·abrir créditos adicionais até
o limite de Cr$ 1.544.000.000,00. -AproVado. À Comissão Diretora para redação
final.
Projeto" de Resolução n? 74/90, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo
(SP) à emitir Letras Financeiras do Tesouro do Esta~o de São Paulo (LFT-SP).
Aprovado. A Comissão Diretora para cedação final
3.3.1 - Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
- Requerimentos no 513 e 514, de
1990 ,lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
3.4- ENCERRAMENTO
4- MESA DIRETORA
5 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMIS·
SÕES PERMANENTES

Sessão, em 13 de dezembro de 1990

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ L~g~sla~ura

EXTRAORDINÁRIA
Presid~ncia

dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa

ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Ignácio Ferreira- Gerson Camata- João
Calmón - H ydekel Freitas ....:.... Jamil Haddad
:....:. Nelson CarneirO- Mata-Machado- Alfredo Campos - Ronan Tito - Maurício
Corn~a - Seve_ro __Gomes -=-:-- Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Bar. ges - Iram Saraiva - António Alves Pompeu de Sousa- Meira Filho- Roberto
Campos -:- Louremberg Nunes Rocha Mareio Lacerda- Mendes Canale- Rachid
_ ~aldã.nha Derzi ~ Wilson Martins - Leite
Chaves- Affonso Camargõ -:Silvio Name
- Jorge Bornhausen - MárciO Berezoski
--Nelson Wed.ekin- José Paulo Êisol Jo~ Fogaça.

Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Carlos
De'Carli - Aureo Mello - Odacir Soares
- Ronaldo Aragão - Amir Lando - João
Menezes- Alm_ir _Gabriel- Ozie( Carneiro
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio- Antonio Luiz Maya - João Castelo -João
Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho -Cid Saboia de Car·
valho -Mauro Benevides - Carlos Alberto
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelhil. Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco Maciel - Ney Maranhão - _Mansueto
de Lavor- Carlos Lvra- JQãP Nascimento
-Albano Franco - Francisco Rollemberg
- Louríval Baptista - Luiz Viana Neto O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -;- José . ~ - A lista de presença acusa o -~compar,eci-

menta de 68 Si's. Senadores. Havendo m1mero regimental; deC:iaro aberta a sessão.
Soh a proteção de DeuS, íniciarilos nossostrabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do
Expedierite.
É lido seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
~ DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicaçõ.es:
N~ 233/90 (no 900/90. na origem), de 12
do corrente, referente à eleição realizada no
día 7 de novembro último, de membros para
comporem O Conselho da República.
N• 234190 \ii'-~90!/90, na origem), de 12
do corrente, referente à retirada de matérias
constante da Mensagem n9 233,,de 1990-CN:
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Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para função cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N'~2:r!>,-DE f990
(N~ 902/90, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De.conformidade com o art. 52, inciso IV,
da Constituição Federal, tenho a 'honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências
a escolha, que desejo fazer, do Senhor Paulo
Dyrceu Pinheiro, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à
República Islâmica do Paquistão, nos termos
dos arts. 56 e 58, do Regulamento de Pessoal
do Serviço ExteriOr,- aprovado pelo Decreto
n" 93.325, de 1~ de outubro de 1986, e de
acordo com o Decreto n~ 99.578, de 10 de
outubro de 1990.
Os méritos do Minisfro Paulo Dyrceu Pi·
nheiro, que me induziram a escolhê-lo para
o desempenho d_essa elevada função, constam
da aneXa informação do Ministério das Rela·
ções Exteriores.
Brasnia, 12 de dezembro de 1990.- Fer·
nando Collor.
INFORMAÇÃO
Cnrrictilum~ Vitae_:

Ministro Paulo Dyrceu Pinheiro.
Rio de Janeiro/RJ, 25 de abril de 1939.
Filho de Paulo Pinheiro e
Aurora dos 'santos Pinheiro.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Terceiro Secretário, 7 de novembro de
1962.
Segundo Secretário, antigüidade, 1 de dezembro de 1966.
Primeiro Secretário, mereCimento, 1 de ja·
neiro de 1973.
.
Conselheiro, merecimento-, -20 de outubro
de 1975.
Minfstró de Segunda Classe, merecimento,
23 de janeiro de 1980.
Assistente do Chefe da Divisão da Associa·
ção Latino-Americana _de Livre Comércio,
1963/64.
.
Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana de Livre Comércio,
1973/74.
Assistente do Chefe da Divisão de Política_
Comercial, 1975;
Chefe da DíVTSâCl -de Produtos_ de Base,
1976/77.
Santiago, Terceiro SecretáriO, 1964/66,
Santiago, Chefe do SECOM, 1966.
Santiago, Segl!:ndo Secretário, 1966/67.
Bruxelas, CEE, Segundo Secretário,
1967/69.
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negócios,
1967/69.
Taipei, Segundo Secretário, 1970/73.
Taipei, Encarregado de Negócios, 1970 e
1973.
Taipei, PrimeirO Secretário, 1973.
Londres, Conselheiro, 1977/79.
Tóquio. Ministro-Conselheiro, 1980/83.-
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o processamento e a comercialização dos proOttawa, Ministro-Conselheiro, 1983/85.
dutos, subprodutos e derivados. serviços e
Luanda, Embaixador, 1985188.
insumos agrícolas, pe,cuários, pesqueiros e
•Santiago, Cónsui-Geral, 1989/90.
florestais.
III Conferência Ordinária da ALALC,
1963 (assessor).
-Art:""-2" · A Política Agrícola fundamentaII Conferência Extraordinária da ALALC,
se nos seguintes pressupostos:
1964 (assessor).
I - a atividade agrícola compreende proMissão Especial às solenidades de posse
cessos físicos, químicos e biológicos, onde os
do Presidente da China, 1972 (representanrecursos naturais envolvidos devem ser utilite).
zados e gerenciados, subordinando-se às nor·
. U Reunião da Comissão Mista Brasileiro- · mas e princípios de interesse público, de forPeruana de_ Cooperação Económica e Técma -a.- que seja cumprida a função social e
nica, Brasilia, 1974 (delegado).
económica da propriedade;
Reunião do Grupo de Trabalho incumbido
I I - o setor agrícola é constituído por seg·
de elaborar ó estatuto do SELA, Panamá,
mentes como: produção, ínsumos, agroin·
1975 (delegado).
dústria, comércio, abastecimento e afins, os1
XXVI Assembléia da Aliança dos Produquais respondem diferenciadamente às polítores de Cacau, Salvador, 1976 (chefe).
ticas públicas e .às forças de mercado;
IV, V, VII e VIII Sessões do Grupo de
III- como atividade económica, a agriculPaíses Latirio·Americanos e do Cadbe Ex~
tura deve_ proporCionar, aos que a ela se dediportadores de Açúcar,, Calí, Panamá, 1976
quem, rentabilidade compatível com a de oue Kingstoll, 1977 e México, 1978 (chefe).
tros setores da economia;
.
X e XI Reuniões Plenárias do Grupo de
IV- o adequado abastecimento alimenPafses Latino·Americanos e do Caribe Extar, é condição básica para garantir a tranqüiportadores de Açúcar, Buenos Aires e Méxilidade social, a ordem pública e o processo
co, 1979 (chefe).
de desenvolvimento económico-social;
MisSão Especial para representar o Brasil
V - a produção agrícola ocorre em estabenas cerimónias dos funerais do ex- Primeiro~
lecimentos rurais heterogêneos qilanto à esMinistro Masayoshi Ohira, Tóquio, 1.980
trutura fundiária, condições edafoclimáticas,
(membro).
disponibilidade de infra-estrutura, caP.acidade empresarial, níveis tecnológicos e condiConsultas Bilaterais sobre o Coméricio de
Fit~s de Seda com o Japão, Tóquio,1980 {cheçõe sociãis, económicas e culturais;
fe).
VI""":-"" ci processO de desenvolvimento agríO Ministro Paulo Dyrceu Pinheiro se encola deve proporcionar ao hoffiem do campo
contia nesta data no exercício de suas funções
o acesso aoS serviços essenciais: saúde, edude Cónsul~Geral em Santiago.
cação, segurança pública, transporte, eletrifiSecretaria de Estado das Relações Exteriocação, comullicação. habitação, saneamento,
res, em de
de 1990. - (Celina Maria
lazer e outros beneffcios sociais.
.
Assumpção do Valle Pereira) Chefe do DeArt. 3~ São objetivos da Política Agríco'!a:
--partamento do Serviço Exterior.
I
na
forma com.o dispõe o art. 174 da
(A Comissão de Relações Exteriores
Constituição Federal, o Estado exercerá fune Defesa Nacional.)
çã.o de planejamento, que será determinante
para o setor público e indicativo para o setor
~OFÍCIOS DO SR. 1• SECRETÁRIO
privado, destinado a promover, regular, fisDA CÂMARA DOS DEPUTADOS
calizar, controlar, avaliar atividades .e· suprir
necessidades, visando a assegurar O- increEncaminhando à deliberação do Senado aumento da produção e da produtividade agrf:
tógraros das seguintes matérias: ·
colas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
disparidades regionais;
.
DOS DEPUTADOS
II -sistematizar a atuação do Estado para
AO PROJETO DE LEI 00 SENADO
que os diversos segmentos ínterv.eníentes da
N? 176, DE"1989
agricultura possam planejar suas ações e in- - CN~ 4.086/89, na Câmara dos Deputados)
vestimentos numa perspectiva de médio e
longo prazos, reduZindo as incertezas do seSubstitua-se o Projeto pelo seguinte:
toi-·
Dispõe sobre ~ Política Agrícola.
rir- elimínar as distorções que afefãin o
O Congresso Nacional decreta:
desempenho das funções económicas e soCial
CAl'ÍTULO I
da agricultura;
,
·
Dos Princípios Fundamentais
IV -proteger o meio ambiente, garantir
o seu uso racional e estimular a recuperação
Art. 1~ Esta lei fixa os fundamentos, de-fine êis. obJétiVos -e as· cOmPetências instituêio- · dos recursOS natuiais;
V- compatibilizar a perspectiva de expor~
nais, prevê os recurs,os e estabelece as ações
tação de excedentes agrfcolas co~. a priori·
e instrumentos da Política Agrícola, relat·ivadade dO abastecimento interno, salvaguar·
mente às atividades agropecuárias, agroindando os interesses dos consumidores e dos
dustriais e de planejamento das atividades
produtores nacionai.s;
pesqueira e florestaL
VI- promover a descentralização da exe·
_ Par~grafo único. Para os efeitOS desta lei,
cução .dos setviços p~blicos de apoio ao setor
entende-se poriltividade agrícola a produção,
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rural, víS'ando à complementariedade de
açôes com estados, Distrito Federal, territó-"
rios e municípios, cabendo a estes aSSUmir
suas responsabilidades na execução da Política Agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades;
VII- compatibilizar as ações da Política
Agrícola com as" de reforma agrária, assegUrando aos beneficiários o apoio à sua_integra:ção ao sistema produtívo;
VIII- promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologia agrícola pública e privada, em especial àquelas voltadas
para a utilização dQS !ato~s-de-produção in.
ternos;
IX- possibilitar a participação efetiva de
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Agrícolas, tendo em vista o disposto no inciso
ção de Conselhos Estaduais e Municipais de
anterior;
Polftica AgrícOla, com as mesmas finalidades,
III- or_~e_J1tar a elaboração do _Plino de .2!9-.!I.!!~i!_~~ competências_:_
Safra;
§ 7o Os representantes de que trata o inIV- propor ajustamentos ou alteráções
ciso XI do § 1? deste artigo serão nomeados
na Politica Agrícola;
para cumprir mandato de 2 anos, vedada a
V- estabelecer regras aplicáveis às operareconduçãO e admitida a dispensa no intersções das Bolsas de Mercadorias e de Futuros,
tício do mandato, desde que previamente
COnCernentes às tranSações que envolvam
aprovada pela majoria absoluta dos demais
produtos agropecuários;
membros do Conselho Nacional de Política
__ VI__-:- manter sistema de análise e informa·
Agrícol~-=c:.fNEt\_,_
ção sobre a conjuntura económica _e- soCial
§ 89 Os representantes de que trata o inda a"tivrdade agrí~ola.
_ _ ~
ciso XII do§ lo deste artigo cumprirão man§ T\5 O COnselho Nacional de Política
dato de dois anos, vedada a recondução para
Agrícola - CNPA. será constituído pelos seperíodo subseqüente ·e será obedecido crité~
guintes meml:iros:
_
rio de rodízio entre as Unidades Federativas
I - i do MiriistériO da Economia, Fazenda
todos os segmentos atuantes no setor rural
de cada região.
e Planejamento;
na definiçãO dos rumos da agricultura brasiII~ 1 do Banco do Brasil S.A.;
leira;
Art. 6? A ação governamental para o seIII- 2 da Confederação Nacional da Agri~
X- prestar apoio institucional ao produ·
tor agrícola é organizada pela União, estados,
cultura;
tor rural, com prioridade de atendimento ao
Distrito Federal, territórios e municípios, capequeno produtor e sua família;
IV- 2 re-presentantes da Confederação
bendo:
XI- estimular o processo de agroindusNacional dos Trabalhadores na Agricultura
I - ao Ministério da Agricultura e Refor-CONTAG;
trialização junto às respectivas áreàs de proma Agráiia - MARA, como unidade cendução;
V- 2 da Organização das Cooperativas
tral, a orientação normativa, as diretrizes n~
Brasileiras, ligados ao setor agropecuário;
XII- liberar os mercados agrícolas ape·
cionais e o aparte e repasse da parcela de
nas na medida em que assim não se penalize
VI -1 do Departamento Nacional da Derecursos "da União aos órgãos e entidades exeo abastecimento interno, salvaguardando os
fesa do Consumidor;
cutm:es, ouvido o Conselho Nacional 4e Poli":.
interesses dos consumidores e dos produtores
VU_-1 da Secretaria do Meio Ambiente;
tica Agrfcola - CNPA,;
nacionais.
-VIII -1 da Secretaria do Desenvolvimen~
11-_às entidades de administração diret;;~.
to
ReS;ional;
Art. 49 As ações e instrumentos de Políe indireta dos estados, do Distrito Federal
tica Agrícola _referem-se a:
_IX. ---:3 do MinistériO_ da Agricultura e Ree dos territórios o planejamento, a execução,
I -planejamento agríCola;
fórriia:Agrária·- MARA;
o acompanhaiÍlento, o controle e a av_aliação
II -pesquisa agrícola tecnológica;
-X -1 do Ministério da Infra-Estrutura;
~e -~Y!~?_e:.=_~c.!._fi..9_a_s.
4}_- 2_ representantes de setores econ6III -assistência técnica e extensão rural;
Art. 79 A ação governamental para o semicos privados ?brangidos pela Lei Agrícola,
IV -proteção do meio ambiente, conser·
to r agrícola desenvolvida pela União, pelos
de livre nomeação ~o Ministério da Agriculvação e recuperação dos recursos naturais;
estados, Distrito Federal, territórios e muniV- defesa da agropecuáría;
tura e Reforma Agrária- MARA;
cípios, respeitada a autonomia constitucioVI- informação agrícola;
Xll- 5 representantes das Secretafiãs Esnal, é exercida em sintonia, evitando-se suVII- produção, comercialização, abastetaduais de Agricultura, sendo 1 de cada re·
perposições e paralelismos, conforme dispucimento e armazenagem;
gião do País.
.
ser lei complementar prevista no parágrafo
VIII- associativismo e ·cooperativiSíno;-§ 29_ O Cons_elh9 Nacional de Política
únic_o do art. 23 da Constituiçffi.o Federal.
IX- formação profissional e educação ruAgrícotã.- CNPA será presidido pelo Minisral;
tro da Agricultura e Reforma Agrária e dele
CAPÍTULO lll
participarão, como representantes do Poder
X- investimentos públicos e privados;
Do Planejamen:to Agrícola
XI-crédito rural;
Legislativo, os Presidentes das Comissões de
XII- garantia da atividade agropecuária;
Agricultura e Polftica Rural da Câmara dos
Art. 89 O planejamento agrícola será feiXIII- seguro agrícola;
DeputadOS e de Assuntos EconómiCos do Seto em consonância com o que dispõe o art.
XIV- tributação e incentivos fiscais;
nado Federai.
174 da Constituição Federal, de forma demoXV- irrigação e drenagem;
§ 3Y O Conselho Nacional de Política
crática e participativa, através de planos naAgrícola - Cr-fl' A, contará ,com uma Secre-' cionais de desenvolvimento agrícola pluriaXVI- habitação rural;
taria ExecutiVa e Stla estrutura funcional será
XVII - eletrifiCação rural;
nuais, planos de safras ~ planos operativos
XVIII- mecanização agrícola;
integrada por Câmaras Se"toriaiS, especialianuais, observadas as defi.nlções constantes
XIX- crédito fundiário.
zadas em produtos, insumos, comercializa-- desta leL
ção, armazenamento. transporte, crédito, se§ 1? Os Planos NaciOnais Plurianuais
guro:e demais crunponentes da atividade ruAgrícolas serão elabofados pelo Ministério
CAPÍTULO II
·r~.
. da Agricultura e Reforma Agrária-- MADa Organização Institucional
§ 4~ As Câmaras Setoriais serão instala~. a partir da compatibilização dos planos
estaduais, e submetidos ao Conselho Nacio~
Art. 59 Fica institUído o Conselho Nacio- das por ato e a crité-rio do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, devendo o Reginai de Política Agrícola ......:OCNPÀ, antes de
nal de Política Agrícola - CNP A, vinCulado
mento Interno do Conselho Nacional de Polf- · serem encaminhados ao Congresso Nacional.
ao MiriistériO da Agricultura e Reforma
tica Agrfcola - CNPA, fixar o número de
§ 29 O Ministério da Agricultura e ReforAgrária_- MARA, com as seguintes atribuiseus membros e respectivas atribuições.
ções:
ma Agrária ~ MARA, em· articulação coro
§ 5Y O Regimento Interno do Conselho
os estados, Distrito Federal, territórios e muI....:. supervisionar e Coritrolar a execução
Nacional de Política Agrícola- CNPA será
nicípioS será responsável pelo acompanhada Política Agrícola, especialmente no que
mento das ações dos planos plurianuais, subrespeita ao fiel cumprimento de seus obje- elaborado pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária e submetido à aprovação de
tivos e a adequada utilízação dos recursos
metendo-os ao Conselho Nacíonal de Política
seu plenário.
pertinentes;
Agrícola- C~ A, para sua avaliação.
§-69 Oêonselho Nacional de PoiÚ:iCa
II- deliberar quanto âs prioridades a se§ 3~ Os Planos de Safra e Pl(!:nos P.luria-A.grícola -_CNPA, coordenará a organiza- -nuais consídera~ão as es_pecifi~idades i-egio:
reJII estabelecidas no Plano de Diretrizes
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nais ·e estaduais, de acordo com a vocação
agrícola e as necessidades diferenciadas de
abastecimento, formação de e_stoque e exportação.
'
§ 4~

Os pianos deverão prever a integra~

ção das atividades 'de produção e de transformação do setor agrícola, e deste com os demais setoreS da economia.
Art. 9?_ O MínfS:~rio da Agricultura e
Reforma Agrária - MARA coordenará, a
nível nacional, as atividades de planejamento
agrícola, em articul~ção com os estados, Distrito Federal, territórios e muniçípios.
Art. 10. O Poder Público deverá:
I - proporcionar a integração dos instrumentos de planejamento agrícola com os de·
mais setores da economia;
. ll -desenvolver e manter atualizada uma
b<;1se de indicadores sobre o desempenho do
setor agrícola, a eficáCia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas
dos' Planos Plurianuais. --

Art- 14. Ós programas de desenvolvimento científico e tecnológico, tendo em vista
a getaÇâO de tecnologia de ponta, merecerão
nível de prioridade qu.e garanta a independência- e- os pã:râmetros de competitividade
internacional à agricultura brasileira.

CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica e
Extensão Rural

Art. 15. A assistência técnica e e."{tensão
rural terá programas plurianuais e planOs
operativos anuais elaborados por entidades
de assistência técnica e extensão rural, mantidos ou não pelo Poder Público, sob a coordenação do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA e aprovados pelo
Conselho Nacional de PolítiCa Agrícola CNPA.
Art. 16. A assistência técnica e extensão
rural buscará viabilizar, com o produtor ru-ral~ proprietário ou não, suas famílias e organizações, soluções adequadas a seus prol;lleCAPÍTULO IV
mas de produção, gerência, beneficiamento,
Da Pesquisa Agrícola
armazenamento, comercialização, IndustriaArt. 11. A pesquisa agrícola terá prOgra- lização, eletrificação, consumo, bem-estar e
preservação do meio ambiente.
mas plurianuais e_ planos operativos anuais
Art. 17. O Poder Público manterá servielaborados por órgã~s de pequisa, mantidos
ou não pelo Poder Públíco, sob a coorde- ço Oficial de aS-sistência técnica e extensão
nação da Empresa Brasileira de Pesquisa niial, sem paralelismo na área governamenAgropecuária - EMBRAPA e aprovados tal ou privada, de caráter e.duca'tivo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos
pelo Conselho Nacional de Política Agrícola
produtores e suas formas associatíva5, visan-CNPA.
Parágrafo único. Fíca: o Ministério da do a:
I - difundir tecnologias necessárias ao
Agricultura e Reforma Agrária - MARA
aprimoramento da economia agrícola, à conautorizado a instituir-o Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária (SNPA), sob a coor- 5ervação dos recursos naturais e à melhoria
denação da Empresa Brasileira de Pesquisa das condições de vida do meio rural;
n- estimular e apoiar a participação e a
Agropecuária - EMBRAPA e e_rn _ço_nvênio
orgariização da população rural, respeitando
com os estados, Distrito· Federal, territóriOs,
a organização da unidade familiar, bem como
municípios, entidades públicas e privadas,
uriiversidades, cooperativas, sindicatos, fun: as ~ntidades de representação dos produtores
rurais;
dações e associações.
"III- identificar -tecnologias altei-nativas
Art. 12. A pesqmsa agrícola deverá:
juntamente com instituições- de pesquisa e
I -estar integrada à assistência técilJ.Ca-e:- proüutore~;- rurais;
extensão rural, aos produtores, comunidades
IV- disseminar informações conjunturais
e agroindústrias, devendo ser gerada Ou
nas áreas de produção agrícola, comercialiadaptada a partir do cohhecimento biológico
zação, abastecimento e agroindústria.
da integração dos diversos ecossistemas, ob· _ -ATI. 18. A ação de assistência técnica e
servando as condições económicas e culturais extensão rural deverá estar integr~da à pesdos segmentos sociais do setor produtivo;
quiSa agrícola, aos produtores rurais e suas
11- dar priorj.dade ao melhoramento dos
entidades representativas e às comunídades
materiais genéticos proc!uzidos pelo ambien- rurais.
te natural dos ecossistemas, objetivando o
aumeJJ,to de sua pr'oçlutividade, preservando
CAPfTULOVI
ao máxímõ a heterogeneidade genética;
Da
Proteção
ao Meio Ambiente e da
m -dar prioridade à geração e à adaptaConservação dos Recursos Naturais
ção de tecnologias agrícolas destinadas ao desenvolvimento dos pequenos agricultores,
Art. 19. O Poder Público deverá:
enfatizando os alimentos básicos, equipaI-integrar, a nível de Governo Federal,
os estados, o Distrito Federal, os territórios,
m~ntos e implementas agrícolas voltados paos municípios- e as comunidades na preser·
ra esse público;
IV- observar as características regionais vação do meio ambiente e conservação dos
e gerar·tecnologias voltadas para a sanidade recursos naturais;
II -disciplinar e fiscalizar o uso racional
animal e vegetal~ respeitando -a preservação
do solo,- da água, da fauna e da flora;
da saúde e do meio ambiente.
III -realizar zoneamentos agroecológicos
· Art. 13. Fica autorizada a importação de
que permitam estabelecer critério:. para o dis·
material genético para a agricultura desde
ciplinamento e ordenamento da ocupação es
que não haja proibição legal.
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pacial pelas diversas atividades produtivas,
bem como para a instalação de novas hidrelétricas;
IV -promover e/ou estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação;
V - desenvolver programas de educação
ambiental; a nível formal e informal, dirigi·
dos à população;
VI- fomentar a produção de sementes e
mudas de essências nativas;
Vil- coordenar programas de estímulo e
incentivo à preservação das nascentes do5
cursos d'água e do meio ambiente,_bem como
o aproveitamento de dejetos animais para
conversão em fertilizantes.
Parágrafo Unico. A fiscalização e o uso
racional dos recursos naturais do meio ambiente é também de responsabilidade dos
proprietários de direito, dos beneficiários da
reforma agrária e dos ocupantes temporários
dos imóveis rurais.
Art. 20. As bacias hidrográflcas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação
dos recursos naturais.
Art. 21. O Poder Público deverá conceder incentivos para o florestamento e reflorestamento programado com essências nativas ou exóticas, na forma desta lei.
Art. 22: A prestação de serviços e aplicações de recursos pelo Poder Público em ativi,
dades agrícolas devem ter por premissa básica
o uso tecnicamente indicado, o manejo racional dQS .r_eç_t.u:sos naturais e a preservação do
meio ambiente.
Art. 23. As empresas que exploram economicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas à recuperação do meio
ambiente na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográficas.
Art. 24. As indústrias consumidoras de
carvão vegetal, lenha, madeira e celulose, são
responsáveis pela reposição total das florestas
nativas utilizadas, por florestas tecnicamente
recomendáveis, a juízo do órgão público gestor do assunto.
Parágrafo único. Os estados, o DfshítO
Federal e os territóriOs poderão definir legislação específica sobre a matéria.
Art. 25. O Poder Público implementará
programas de estímulo às atividades criatórias de peixes e outros produtos de vida fluvial, lacustre e marinha de interesse económico, visando ao incremento da oferta de
alimentos e à preservação das espécies.
Art. 26. A proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais terá programas plurianuais e planos operativos anuais elaborados
pelos órgãos competentes, mantidos ou não
pelo Poder Público, sob a coordenação da
União e das unidades da F~der~ção.

CAPÍTULO VII
Da Deresa Agropecuária

Art. 27. Compete ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA, em
articulaçãO com os estados, Distrito Federal,
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territórios e municípios, sob a orientação nor~
mativa do Conselho Nacional de Polfti,Ça
Agrfoola - CNP A, coordenar e executar as.
atividades de defesa agropecuária em todo
o territóriO na~onal, com as seguintes fmalidades:
I - prevenir, controlar e erradicar os agentes patogênicos das enfermidades dos animais, pragas e doenças vegetais;
U ...,;_ inspecionar e fiscalizar os produtos,
subprodutos e derivados de origem vegetal
e animal, çs iilsumos agropecuários, bem como os estabeleoimentos produtores;
·
lll - definir os ,procedimentos laboratoriais·
rV - ctefinir os padrões cte. quauctacte. as
tondições de comercialização, consumo e/Ou
uso dos produtos, subprodutos ·e derivados
de origem aUimal e vegetal, e dos insumos
agropecuários;
V - estabelecer normas e· padrões para
a classificação_dos produtos.agropecuários; •
VI - classificar e fiscalizar os produtos,
subprodutos e derivados de origem animal
e vegetal destinadQs à comercialização;
VII -"estabelece.r normas e procedimentos
e manter um serviço permanente de vigilância
epidemioló,&ica nas áreas de zoo e fitossanidade;
VIII -~ esta~elecc::r normas para o .uso de
corantes, aromatizante~ fla.vorizantes, aditivos e edulcorantes arttficiais em alimentos
e bebidas.
_
Paragrafo único. A~ unid~des da Federação com condições de operaciorialização executarão e_ fiscalizarão _as atividadeS pertinentes, poden~o legislar concorrentemente arespeito de defesa agropecuária, respeitada a
legislação federal.
Art. 28. O Ministério da Agricultu1a e
Reforma Agrária - MARA, se necessário,
a juízo do Conselho Nacional de Política
Agrícola- CNPA, poderá manter registro
e expedir certificados de aprovação dos insumo.s agropecuários e dos produtos de origem
animal e vegetal, cabendo aos estados, Dis·
trito Federal, territórios-e muniCípioS a legislação pert'inente à comercialização interna e
uso dos· mesmos.. Art: 29. ·A defesa agropecuária terá pro·
gramas plurianuais e planos operativos
anuais, elaborados por entidades oficiais que
realizam a defesa agropecuária, sob a coordenação do Ministério da, Agricultura e Reforma Agrária- MARA e aprovação do Conselho Nacional de Política Agrícola- CNPA.
CAPITULO VIII
Da lnformação Agricola
Art. 30. O :Minis_@io dá AgriCultura e
Reforma AE:rária - MARA entegrado com
os estado-s. o Dist:ritp_Federal, os territórios
e os municípios. manterá um sistema de infor·
mação agrícola amplã para divulgação de:
I -previsão de safras pof estado, Distrito
Federa.} e territórios. incluindo estimativas de
área cultivada oft colhida, produção e produ·
tividade;
II -preços recebidos e pagos pelo produtor. com a composição dos primeiros até os

mercados atacadistas e varejistas, por estaao,
Dístrifo Federal e território;
III -valores e preços de exportação FOB,
com a decomposição dos preços até o inte·
rior, a nível de produtor, destacando as taxas
e impostos cobrados~
IV - valores e preços de importação CIF,
com a decomposição' dos preços dos mercados internacionais até a colocação do produto
em portos brasileíros, destacando taxas e impostos cobrados;
v~ balanço de oferta e: demanda dos pro~
dutos agropecuários, em diferentes níveis.
a)eStoque inicial de passagem;
b) produção total;
c) ofer'ta global;
d) _r_eservas;
e) perdas;
f) consumo~
g) excedentes;
h) exportação;
i) importação;
j) estoque final;
VI -custos de produção agrícola;
VII- volume dos estoques públicos reguladores e estratégicos, discriminadOs por pro:
cl,utos, tipo e localização;
VIII - estimativa dos produtos dos custos
e dos_estoqlles públicos;
IX- dados d~ meteorologia e climatologia
.agrfcol?s;
X- Cflmpanhas e programas especiaís, in·
_ce:J;ltivos, dados sobre planejamento e as mo~
dificaç9es introduzidas na Política Agrícola;
XL- estoque, produção e conSUmo mun~
ilial dos principais produtos agrícolas;
XII - dados sobre a~mazenagem;
XIII- pesquisas em andamento e os resultados daquelas já concluídas.
·Parágrafo único: O Ministério da Agri·
cultura e Reforma Agrária - MARA ceordenará a realização de estudas e análises detalhadas do comportamento dos mercados interno e externo dos produtos agrícolas e
agroiiidustriais~ iriformiindo sua ap-ropriação
e aivulgação para o pleno e imediato conhecimen:rodos produtores rurais e demais agentes
do mercad~o.
CAPÍTULO IX
_Da Produção, da ComercialitaÇão. ~o
.Abastecimento e da Armazenpgem

Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadairiente e manterá estoques reguladores e estratégicos, visando a garantir
a compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abastecimento e r!!gu~ar o preço do
mercado interno:
§ lo . Os_~sto_ques reguladore$ devem contemp~ar, priorítarimente, os produtos bási·cos.
§ 29 O ConSelho Nacional de Política
Agrfcola - CNP A fixará, anua.lmente, mediante proposta do Ministério da Agricultura
e Refoi"ma Agrária - MARA, os volumes
míninioS do estoque regulador para cada produto.
§ 3Y OS estoques reguladores devem ser.
adquiridos preferencialmente de Õrganiza-
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ções associativas de pequenos e médios pro·
dutores.
§ 4~ O Governo poderá desapropriar estoques de produtos indispensáveis, após
aprovação do Conselho Nacional de Política
Agrícola- CNPA, quando ocorrerem casos
graves de desabastecimellto.
§ 59 A fonp.ação e a líberação destes es.toques obedecerão regras pautadas no princípio
da menor interferência na livre comercialização privada, observando-se prazos e procedimentos pré-estabelecidos e de amplo conhecimento público. sem ferir a maigem mínima do ganho real do produtor rural, assentada em custos de produção atualizados e pro,
dutividades médias históricas.
Art. _32. Os ·preçoS mínimos unifiCados
nacionalmente -serão estabelecidos a partíf
dos valores dos custos de produção dos pro·
duto~ e em ·ateqdlme-nt9 à política de aóãstecimento interna de alimentos e matérias-pri·
mas cigtícolas, sendo divulgados pelo menos
60 dias antes do plantio, mantendo-se atualizadoS até a próxima safra, considierando as
sazonalidades _regionais.
Ari. ·:l3. OS -preços mínimos--de gararitia
serão fixados a partir de propostas do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária MARA, aprovadas pelo Conselho Nacional
de Política Agrícola- CNPA.
. § 19 A pauta dos produtos amparados pe·
la política de garantia de preços mínimos será
estabelecida pelo Conselho Nacional de Polí·
tica Agrícola - CNPA a partir de propostas
dos estadOs.
§ 2~ A garantia de preços mínimos se taráatravés de financiamento d"- comercialização
e da aquisição dos produtos agrícolas amparados.
§ 3° OS alimentos considerados básicos
terão tratamento privilegiado para efeito de
preço mínimo.
Art. 34. Ds estoques públicos serão liberados pelo Ministério da Agricult~ra e Reform'a Agrária-- MÁRA quando os preços de
mercado 'Se situarem acima do preço de intervenção, estabelecido pelo Conselho Nacional
.de Política Agrlkola- CNPA.
Art. 35. As'vendas dos estoques públicos
serão realizadas através de leilões em b_olsas
de mercadorias, ou diretamente, mediante
licitação pública .
. Art. 36. O Poder Público criará e§tímulos
para a melhoria das condições de armazenagem, process·amento,.embalagem e redução-de pe'rdas em nível de•estabeledmenfo
rural, inclusive comunitário.
.
Art,37. É mantida, no território nacio·
nal, a exigência de padronizcição, fiScalização
e classificação_ de produtos vegetais e animais,
subprodutos e deii.vados e saus resíduos de
. valor econômico, bem como dos produtos
agrícolas destinados ao consumo e à indus. trializaçllq para o mercado interno e externo.
Parágrafo ljnico. o- Cófiseiho Nacional
de Política Agrfcola - CNPA disciplinará
a execução dOs serviçoS-de Ctassiiic'ação.
Art. 3'8. As importa-ções de produtos
agrícolas necessárias ao abastecimento inter·
no. inclusive as decorrentes de acordo com

8172 Sexta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

outros pafses, serão realizadas, preterencialmente, pela iniciativa· priVada, de acordo com
as normas estabelecidas pelo Conse_lho Nacional de Política Agrícola- CNPA, ouvida
a respectiva entidade de produtOres a nível
nacional.
§ 1~ Os preços dos produtos importados
para venda no mercado interno serão equiparados aos preços de intervenção estabelecidos
para liberação dos estoques públicos, através
de aplicação de alíquotas variáveis de imposto de importação.
§ 29 As eventuais importações destinadas
à formação ou ao fortalecimento dos estoques
públicos deverão ser procedidas diretamente
pelo Governo Federal.
Art. 39. Fica liberada a exportação de
produtos agrícolas e derivados, desde que
atendido o abastecimento interno, ouvido o
Conselho Nado na! de Política__ Agrícola ,:_

CNPA.
Art. 40. O abastecimento do mercado nacional será feito pela livre participação da
iniciativa privada, atuando o Poder Público,
supletivamente, em sua ausência ou insufi·
ciência, através de programas especiais de
interesse social e a critérío do Conselho Naclona! de Política Agrícola- CNPA.
Art. 41. Compete ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária- MARA, como
executor das decisões do Conselho Nacional
de Política Agrícola- CNPA, a condução
da política de produção e comercialização,
abaste_cimento e armazenagem de produtos
agrícolas em âmbito nacional, articuladamente com as Secretarias de Agr~cultura das Unidades da Federação.
Art. 42. Fica estabelecido, em caráter
obrigatório, o cadastro nacional de unidades
armazenadoras de produtos·agrícolas.

CAPiTULO X
Do Produtor Rural, da
Propriedade Rural
e sua Função Social
Art. 43. _Entende-se por produtor rural,
para fins desta lei, aquele que desenvolva
atividades agrícolas extrativistas não predatórias ou artesanais, e, por pequenO produtor, aquele que as desenvolva à custa de esforço de seu própriO tiabalho ou de sua fam1lia,
eventualmente recorrendo à contratação de
mào-de-obra temporária, podendo ser proprietário ou não dos meios de produção necessários ao desenvolvimento de suas atividades.
Art. 44. 'Para fins desta lei, enteflde-se
como pequena propriedade rural aquela onde
prevalece o trabalho familiar, e em que a
contratação de trabalho temporário só ocorre
durante períodos eventuais de atividade agrícola, bem como sua área não ultrapasse, e~
dimensão, o co-rrespondente a 3 módulos rurais.

CAPÍTULO XI
Do Associativismo e do
Cooperativismo
Art. 45. O Poder Público apoiará e estimulará os produtores rurais a se organizarem

nas suas diferentes formas de associações,
cooperativas, sindicatos, condomínios e outros, através de:
I - inclusão, nos currículos de lo e 29 graus,
de matérias voltadas para o associativismo
e cooperativismo;
,
II - promoção de atividades relativas à
motivação, organização, legislação e educação aSsociativista e cooperativista para o público_do meio rural;
III - promoção das diversas formas de
associativismo como alternativa e opção para
ampliar a oferta de emprego e de integração
do _trabalhador rural com o trabalhador urbano;
IV- integração entre os segmentos cooperativistas d_e pr'oduçãQ,_ consumo, comercialização, crédito ê de trabalho;
V- a íinplantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Públiço.seráextensivo aos grupos indígenas·, pesca·
dores artesanais e àqueles que se dediquem
às atividades de extrativismo vegetal não predatório.
Art. 46. Serão estabelecidos incentivos
fiscaís e creditícios para as associações e: cooperativas de produtores rurais que apresentem:
I - quadro social constituído de, no mínimo, dois terços de pequenos produtores;
n - movimento operacional de pequenos
e médios produtores igual ou superior a 50%
(cinqüenta por cento) do valor total das operaçõ_es da entidade;
III -quadro social compostçl por trabalhadores assentados em áreas de reforma agrária
ou colonização e projetes oficiais de irrigação;
IV.- aplicação de recursos na pesquisa
agríocla e produção de tecnologia;
V - aplicação de recursos na conservação
e manutenção do meio ambiente;
VI- aplicação de recursos na implantação
de agroindústrias.
.§ 1~ Estes recursos serão prioritariamente
aplicados em pesquisa agrícola e produção
tecnológica, em conServaÇão e manu-tenção
do meio ambiente, à reforma agrária, à implantação de agroindústrias e aos produtores
de ã.iimentos básicos. - § 2~ Os incentivos fiscais e creditícios serão-extensivos aos grupos indígenas, pescalares artesanais e àqueles que se dedicam
às atividades de extrativismo vegetal não predatório.

CAPÍTULO Xll
Dos Investimentos Públicos
Art. 47. O Poder Público deverá implantar_obras que tenham como objetivo o bemestar social de comunidades rurais compreendendo, entre outras:
a) barragens, açudes, perfuração de po·
ços, diques e comportás para projetas de irrigação~ retificação de cursos de água e drena·
gens de áreas alagadiças;
b) armazens comunitários;
c) mercados de produtor;
d) estradas;
e) escolas e postos de saúde rurais;
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f) energia;
g) comunicaçãO;
h) saneamento básico;
i) lazer.

CAPÍTULO Xlll
- Do Crédito Rural
Art. 48. O crédito rural instrumento de
fínanciãmento da aiivid<ide rural, será Suprido por ~odos os agentes financeiros, sem discriminação entre eles, mediante aplicação
compulsória, recursos próprios livres, dotações das operações oficiais de crédito, fundos
e quaisquer outros recursos. com os seguintes
objetivos:
I - estimular os investimentos ititiiS j)ãrã.
produção, extrativismo não predatório, ar··
mazenamento, beneficiamento e instalação
de agro_incltistria, sendo esta, quando realizaqa por produtor ntral ou suas formas as~o
ciativas;
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção do extrativismo não predatório e _da comercialização de produtos
agropecuários;
III -incentiVar a introdução de métOdos
racionais no sistema de produção, visando
ao aumento da produtividade, à melhoria do
padrão de vida das populações rurais e à adequada conservação do solo e preservação do
meio ambiente;
IV- possibilitar a construção e/ou a recuperação de moradias na propriedade rural
e pequenas comunidades rurais;
V - propiciar, atravéS df? mod_?lidade de
crédito fUndiário, a aquisição e regularização
de terras pelos pequen-os produtores, pOsSdros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI' - desenvolver atividades florestais e
pesqueiras.
Art. 49. O crédito rural terá como beneficiário: -produtore-s rurais extrativistas não
predatórios e indígenas, assistidos por insti·
tuições competentes, pessoas físicas ou jurrdicas que, embora não conceituadas como produtores rurais se dediquem às seguintes atividades vinculadas ao setor. I -produção de mudas a·u sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas;
II -produção de sêmen ·para inS:eminaç<ló
artificial e embriões;
III - atividades de pesca artesanal e aqüicultura para fins comerciais;
IV- atividades florestais e pesqueiras.
Art. .50. A concessão de crédito rural observará os_seguintes !?.receitas bás.ic_Qs:
I - idoneidade do tomador;
l i - fiscalizador pelo financiador;
III -liberação do crédíto diretamente aos
agricultores ou por intermédio de suas associações formais ou informais, ou organizações_cooperativas,
IV - liberação do crédito em função do
ciclo da produção e da capacidade de ampliação cfu finailciamerito;· -- V - prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza e especificitlade das operações
rurais, bem como à capacidade de pagamento
e às Çpocas normais de comercialização dos
?ens produzidos pela atividades financeiras.
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§ 1~ Fica asseg~rada_aos peqUenos produ·
tores a cobertura integral das necessidades
de crédito, apuradas em funç~o da integração
global das atividades existentes na unidade
prodútiva, independentemente de serem proprietários ou não.
§ 29 Poderá exigir-se dos demais produ·
tores rurais contrapartida de recursos próprios, em percentuais diferenciados, tendo
em conta a natureza e o _interesse da exploração agrícola.
§ 39_ A aprovação do crédíto rural levará
sempre em conta o_ zonemento agro-ecológico.

Art. 51. Fica instituída a conversão- do
financiamento principal em valor de equivalência em produto, a critério dos mutuários,
para os produtos abrangidos pela política de
garantia de preços mínimos e de preços administrados.
§ 1" Para os fins desta lei, -considera-se
"equivalência e práduto", o resultado da divisão do valor do empréstimo, na data da
contratação, pelo preço mínimo ou administrado do produto, vigente na mesma data,
obtendo-se um n.úmero_ GOrrespondente à
quantidade de produto equivalente.
§ "2" Na data do pagamento, o valor do
débito em equivalêncía de produto_será aso:~
ma do valor do financiamento- priricipal e
equivalência de produto, calculada pela multiplicação da quantidade obtida, conforme o
parágrafo anterior, pelo preço mínimo ou administrado vigente mais o valor dos encargos
contratuais.
§ 3~ Ná hipótese de ocorrer déficit entre
o valor do financiamento principal em moeda
corrente e valor do financiilinei:tto principal
em equivalência do produto, sua cobertura
ocorrerá com recursos a serem consignados
no OrçàlnentCI' d_a União.
Art. 52. O Poder Público assegurará créK
dito rural especial e diferenciado aos produtores rurais assentados em áreas de reforl'P"
agrária.
Art. 53. _Fica mantido ·o Valo.r Básico cte
Custeio - VBC, aprovado pelo Conselho
Nacional de Política Agrícola- CNPA, como referência para aS operações de crédito
rural,. formulado pelas Secretarias de Agricultura das unidades da Federação, de maneira a cobrir, efetivamerite, os CustoS de produção, e identificado a forma rriicrorregional.
Art. 54. Compete ao COnselho Nacional
de Política Agrícola - CNPA, o estabelecim~nto de normas quanto à aplicação de
eventuais subsídios nas operações de crédito
rural, conCedidos ao setor agropecuário, definidos no Orçamento Geral da União.

II -ao produtor rura], já proprietário para aquisiçã-o de imóvel contíguo ao seu, visando a completar a área total referida no inci:;,..
anterior deste artigo.
§ 1" Os recursos- para o crédito fundiário
se originam de parcelas do Fundo de Garai:ttia
do Tempo de Serviço -- FGTS, do Crédito
Rural, do Fundo Nacional de Desenvolviinento Rural - FNDR, do Imposto Territorial Rural - ITR e do Imposto de Renda
das pescas físicas e jurídicas ligadas ao setor
rural, na foi-ma do que dispuser o regulamento desta lei.
§ z~_ O imóvel adquirido nas condiçõeS
estipuladas neste artigo não poderá ser objeto
de cessão de uso, gratuita ou onerosa e nem
poderá ser alienado até o limite do .prazo
previsto no financiamento.
CAPITULO XV
Do Seguro Agrícola·
Art. 56. Fica instituído o seguro agrícola
destinado a:
I -cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens fixos e seiniiixOs ou
semoventes;
II -cobrir prejuízos decorrentes de fenómenos naturais, pragas, doenças e outros que
atingem plantações.
- Parágra:Co-úniCO: As atividades florestais_
e pesqueiras sefão amparadas pelo seguro
agrícOla previsto nesta lei.
Art. 57. Caberá aõ Conselho Nacional
de Política Agrícola- ÇNPA:
I - estabelecer as normas de funcionamento e disciplinar a sistemática de cobertura
do seguro agrícola;
__
II- elaborar a programação anual de recursos orçamentários a serem alocados ao
programa pelo Tesouro Nacional;
• III- insti.tuii a Cámarã Setorial de Seguro
Agrícola-CSSA, que ã.dministra~á o seguro
agrfcola.
Art. 58. A apólice de s~guro agrícola poderá constituir garantia nas operações de crédito rural.

CAPITULO XVJ
Da Garantia da Ativtdade Agropecuária
Art. 59. OPrograma_deGarantiadaAtividade Agropecuária- PROADRO, instruK
menta de polÍtica agrícola instituído pela Lei
n~' 5.969, de 11 de dezembro de_ 1973, será
regida _i,efas diSpQsíçÕes desta lei e ~ss~gurará
ao produtor rural:

I - a exoneração de obrigações financeira.s
relativas ã operaÇão de- Cieà.íto rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela
CAPITULO XIV
ocorrência de fenómenos naturais, pragas e
D9 Crédito Fundiário
doenças que atinjam bens, rebanhos e planArt. 55. O Crédito Fundiário sei'á destitaÇ-ões,
nado a produtores e trabalhadores .rurais,
IC- a indenização de recursos própnos
sendo de(erido para a compra de área a ser utilizados pelo produtor em custeio rural,
explorada diretamente pelo adquirente e sua quando ocdrrer perdas em virtude dQS evenfamOia:
----- tos citados no inciso anterior.
.
I - ao produtor e trabalhador rural, não
Art. 60. O Piograma de Garantia da Ati·
proprietário, para aquisição de área de até vidade_ Agropecuária - PROAGRO será
'1 (um) módulo fiscal;·
custeado:
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I -por recursos provenientes da particiK
pa_são -dos produtores rurais:
·- I I - por outros recursos que vierem a ser
alocados ao Programa;
III -pelas receitas auferidas da aplicação
dos recursos dos incisos-anteriores.
Art. 61. O Poder Executivo criará o
Conselho Normativo do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - CONAPRO, ao qual caberá regularil.entar, acompanhar e avaliar o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária- PROAGRO.
§ 1~ O Conapro ter:á a seguinte compOR
sição~

I - 1 representante do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária-- MARA;
II - 1 representante do Ministério da Economia. Fazenda e Planejamento;
III -1 representante do Banco do Brasil
S,A;
IV - o Presidente da Comissão Especial
de Recursos - CER; e
v_.:__ 3 representantes da entídade de classe
rural.
§ 2" Cada iepresentaflte indicará seus suplentes.
.§ 3~ Em nenhuma hipótese poderá ser
beneficiado pelo crédito rural o proprietário
rural devedor do ITR ou ínscrito Cm sua dívida ativa, devendo o--ónus e previdências do
certificação ser-da instituição financeira. Art. 62. A ·administração do Programa
de Gararitia da Atividade Agropecuária PROAGRO seiá exercida -pelo Banco do
Brasil S.A., segundo normas aprovadas pelo
Conapro.
Art. 63. Cabeiá- ãO- B<iri.cO do Brasil S.
A.:
I -centraliZai em conta espeCífica as receiteis arrecádadas em favor do Progralna de
Gatantia de AtiVidade A8ropecuária PROAGRO;
II -aplicar os recursos disponíveis na referida conta em operações de apoio ao setor
rural na área de comercialização;
III - efetuar a Comprovação de perdas
através de seu quadro técnico ou de empresas
de assistência técnica;
IV - outras obrigações que vieram a ser
determinadas pelo - Conapro.
Art. 64. A remuneraç"'o compensatória
do Banco do Brasil S.A. para cobrir Os custos
com a administração do Progràma de Garantia da Atividade .. Agropecuária - PROAORO será definida pelo Conapro.
Art. 65. DProgiãmade_GarantiadaAti·
viçlade Agropecuária- PROAGRO, co~ri
rá integral ou parcialmente:
-1- os fmanciamentos de_ cust~io rural;
II- os recursos próprios aplicados pelo
produtor em custeio rural, vinculados ou não
a finaciamentos rurais.
.Paragram úmco. Não serão cobertos os
prejuízos relativos e exploração rural conduzida sem a observância da legislação e norma!;
dà Programa de Garantia de Atividade AgrOpecuária_-:- PROAGRO.
Art. 6ó. CtunPetitá à Comissão Especial
de R~cursos - CER,decidir. em única ins--

8174 Sexta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

Dezembro de 1990

portação e outras áreas de concessão de inII- oS recursos orçamentários a ele destinados~
·
--centivos fiscais especiais, existentes ou que
III -10% (dez por cento) da impoitância
venham a ser criadas e que usufruam plenaarrecadada pelas instituições financeiras com
mente dos benefícios proporcionados pela legíslação e elas pertinente;
a cobrança de juros nas operações de crédito
rural;
IIos
recursos
provenientes
da tributa~
CAPÍTULO XVII
ÇâO prevista no inciso anteiior,destinam-se
IV -I% (um por cento) do valor das exDa Tributação e dos
portações de máquinas, implementas e insuao_ financiamento de atividades agrícolas,
Incentivos Fiscais
mos agrícolas;
pesqueiras, florestais e extrativistas não preArt. 67. Para efeítos legais, o ato coopeV- os recursos dos fundos ex.isté:D.tes andatórias de pequenos produtores localizados
rativo não se constitUi em transação comerna respectiva região pela legislação específica
teriormente a esta lei, cuja fonte e aplicação
seja um setor agrícola;
cial, estando, portanto, isento de tributação,
onde a receita foi gerada; cabendo a gerência
VI -1% (um por cento) do valor da prona forma da lei.
da mesma ao Conselho Nacional de Política
dução industrial de agrotóxicos e produtos
Art. 68. Os produtos agrícolas importaAgrícola- CNPA.
dos que receberem no país de origem quaisArt. 75. Toda a ái"ea do Pantanal e Peribiológicos de uso na pecuária;
VII- os recursos oi:iundos de.leilões de
quer vantagens, estímulos tributatários ou
pantanal considerada património nacional,
subsídios diretos e indiretos, terão tributação
máquinas, equipamentos, produtos e insude. acordo com o art. 225, § 4?, da Constimos agrícolas apreendidos pela Rec.eita Fecompensatória e os preços de internação no
tuição Federal, deverá receb_er tratamento
mercado nacional_caracterizarem concorrêntributário e creditício diferenciado, buscando deral;
_VIII- recursos ·orfundos de doações e
cia ao produto brasileiro síniilar, a critério a preservação-ambiental, a manutenção do~
do Conselho Nacional de Política Agrícola
hábitos tradicionais agropecuários do panta- contrbuições;
-CNPA.
..
- _ j
IX -10% (dez por cento) do valor oriunneiro, visando ao fortalecimento de suas atiArt. 69. As cooperativas de produtores
vidades econóniicas e ecologicamente viá- do da arrecadação de impostos de importação
terão prioridades na aplicação de recursos
. incidentes sobre máquinas, equipamentoS e
veis.
e incentivos fiscaíS regionais- paraImplanta§ 1? É vedad_a a __ instalação de indústrias
insumos agrícolas;
X- recursos da conta do trigo;
ção de agroindustria.
de explorações minerais danosas na _região
Art. 70. Fica ãSSegurada a isenção:
pantaneira.
XI - recursos captados no exterior; .
'I -do Imposto sobre Produtos IndustriaXII -outros recursos que lhe venham a
'§_ 2? As obras, os projetas e empreendiser destimi.doS- pelo Poder Público;
-,--=,--=lizados, de que trata o inciso IV do art. 153
mentos que envolvam dcsrnatamento e outras
XIII - os recursos provenientes da devoda Constituição Federal, sobre máquinas e
alterações ambientais nestas áreas devenlo
, implementas agrícolas adquiridos para exploter estudos e anuência dos órgãos oficiais de
lução de incentivos fiscais em projetas agrícolas predatórias do meio ambíente, de acordo
ração agrícola;
produção ao meio ambiente, e aproVação do
II -do Imposto "SObre Circulação de Mercom o que estabelece o art. 73 desta lei.
Conselho Nacional de Política Agrícola Art. 79. Os recursos do Fundo Nacional
cadorias, de que trata a alíneab do inciso I
CNPA.
de Desenvolvimento Rural - FNDR serão
do art.lSS da Constituição Fedf!'ral, na venda
Art. 76. Toda a_área da Floresta Arnadepositados no Banco do Brasil e sua admide fertilizantes, defensivos, vacinas, ração
zónca brasileira, da Mata Atlântica, da Serra
animal, calcário agrfcola e outros insumos de
nistração far-se-á segundo normas a serem
do Mar, da Zona Costeira e suas regiões peri~
aprovadas pelo Conselho Nacional de Polí~
utili:Z3.Çã0 exclusiva na exploração agrícola.
metrais, considerada património nacional, de.
tíci!_ Ag([c9l_a _- ÇNPA.
P~rágrafo único.
Os produtos de consu·
ac_ordo com o art, 225_, § 49 , da Constituição
mo 'básico, os hortigranjeiros, as sementes
Art: 80. Ficam eXtintOs- c::i"S seguintes
Federal, deverá receber tratamento tributápuras e melhoradas, de origem animal e vegeFundos:
rio e creditício diferenciado e incentivos fistal, os reprodutores puros de origem e as
cais, buscando a preservação ambiental, a
I - Fundo Agroindustrial de Reconversão
vacinas terão tratamento fiscal favorecido.
manutenção dos hábitos agrícolas tradicio- -FUNAR;
Art. 71. Serão estabelecidos incentivoS nais das populações que_ nelas vivam e trabaI I - Furido de Consolidação e Fomfnto da
fiscais para empresas rurais, produtores rulhem, visando ao fortalecimento de suas ativiAgricultura Canavieira;
·
rais e suas formas associativas que desenvoldades económicas_ ecologicamente viáveis.
III- Fundo de Estímulo Financeiro· ao
vem pesquisas vOltadas aos pequerios produProdutor Rural- FUNFbRTIL;
tores, compatíveiS com as diretrizes contidas
IV- Fundo Florestal;
'nesta lei e cujos resultados sejam de domínio
CAPITULO XVIII
V- Fundo Geral para a Agricultura e ln-:"-Do Fundo Nacional de
público.
. dústria- FUNAGRI;
Art. 72. Ficam-Sus-pensos, imediatamenDesenvolvimento Rural
VI- Fundo Nacional de Refinanciaril"e:nfo
te, os incentivos fiscais Concedidos para emRural;
presas rurais, produtores rurais e suas formas
Art. 77. Fica criado o Fundo Nacional
VII- Fundo de Recuperação da Agroinassociativas, que comprovadamente, no dede Desenvolvimento Rural- FNDR, de ca- dústria Canaviera;
·
senvolvimento da exploração incentivada,
ráter permanente. gerido pelo Conselho NaVIII- Fundo para o Desenvolvimento da
causarem danos ao meio- ambiente, fic'o.ndo
cional de Política Agrícola - CNPA, com
Pecuária - FUNDEPE;
instituída a obrigatoriedade de devolução
os seguintes objetivos:
IX- Fundo de Desenvolvimento Ruráldestes incentivos: - - FER.
.
_I- constituir-s~ em fonte de recursos fiArt. 73. Na concessão de incentivoS fis~- nanceiros para ~xet-ução das açóes e instruParágrafo
único.
Os
recursos
destes funcais à agricultura e pecuária, na região amamentos de política agríeola previstas no Plano
dos serão revertidos ao Fundo Nacional de
zónica,. terão preferência os projetas localiNacional de Desenvolvimento Agrícola Desenvolvimento Rural- FNDR, mantidas
zados em áreas de campos naturais e ·cerrados
PNDA;
as suas fontes.
e aqueles destinados às atividades regeneraII- constituir·se em fonte de recursos pativas das áreas já desmatadas.
Art. 81. São fontes de recursos financeira a execução de ações emergenciais, definiArt .. 74. Ficam instituídas as Seguintes_ das pelo Conselho Nacional de Política Agríros para o crédito rural:_
taxas:
I - recursos nunca inferiores a 30% (trinta
cola-CNPA.
por cento) dos depósitos de qualquer natuI,;__ tributação equivalente a 0,5% (cinco
ArL 78_ Constituem-se fontes de recurreza das instituições financeiras públicas e
décimo por cento) sobre o faturamento bruto
,
sos deste fundo:
das empresas instaladas na Zona Franca de
r- os resultados positivos provenientes de privadas,
II -programas oficiais de fomento;
Manaus, nas Zonas de Processamento de Exsuas operações;
tância administrativa, sobre recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizaçóesno âmbito do Programa de Garantia dei Atividade Agropecuária - PROAGRO.
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III -cadernetas de poupança rural operadas por instituições públicas e privadas; ·
IV- recursos financeii"OS de origem externa,. decorrentes de empréstimos, acordos_ou
~nvênioS, especialmente reserva~os para
aplicações em crédito rural;
. V- recursos captados pelas cooperativas
de crédito rural;
VI -multas aplicadas a instituições do sistema financeíro pelo descumprimento de leis
e normas de crédito rural;
VII- récursos do Tesouro Nacional_ retomados das operações de crédito rural, agfoindmtríai e da política de preços mínimos;
VIII- recursos orçamentários da União;
lX-recursos do Tesouro_ Nacional;
X- outros recursos que venham a ser alocados pelo Poder Público.
Art. 82. São fonte$ de recursos financei~
ros para o seguro agrícola: .
I - os recursos provenientes da particip-ação dos produtores rurais, pess-oas físiCas e
jutidicas, de suas cooperativas e associações;
l i - os recursos do orçamento e outros
alocados pelo Orçamento da União;
nr -percentual d~ total das operações das
empresas segura,doras a ser fixado pelo Banco
Central Cio Brasil;
IV- multas aplicadas a instituições segu~
radoras pelo descumprimento de leis e nor~
mas do Seguro rural;
V- os recursos previstos no art. 17 do Decreto-Lei n~ 73, de 21 de novef!!bro de 1966;
VI-dotações orçamentáriaS'e outros recursos alocados_ pela União; e
VII- recursos do Tesouro Nacional.

An. 3:-. {)s recursos- financeiros para o
desenvolvimento das atividades abrangidas
por esta lei e incluídas na área de competência
comum da União, dos estados, do Distrito
Federal, dos território e dos municípios (art.
23, .da Constituição Federal), são de respon·sabilídade dos três n_íveis do Poder Público:
federal; estadual e municipal.
§ 1~ Para atender ao disposto neste at"Çigo, a União concorrerá com ul9' mínimo de
5% (cinco por cento) dos custos desses serviços devendo os estados, o Distrito Federal,
os territórios e os municípiOS definir Os percentuais de suas respectivas partícípações e
a forma de alocação dos recursos e suas responsabilidades.
§ 2? Parcelas adicionais ao mínimo de
35% (trinta e cinco por cento) serão defmidas

e alocadas pelo Conselho Nacional de Política
Agrícola - CNPA, ç:om o objetivo de arneniz~r as desigualdades regionais.

Art. 85. Compete ao Poder Público:
I - estabelecer as diretrizes da política· nacional de irrigação e drenagem ouvido o Coo:
selho Nacional de Política Agrícol~ - CNPA;
I I - coordenar e executar o programa naM
clonai de irrigação;
III- baixar normas objetivando o aproM
veitam.eoto· racional dos recursos hídricos
destinadOs à iiTigaçáo, promovendo a íntegraçã·o das ações dos órgãos federais, estaduais, municipàis e entidades públicas, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola
-CNPA;
~
~
IV - apoiar estudo para a execução de
obras de infra-estrutura e outras referentes
ao aproveitamento das bacias hidrográficas,
áreas de rios perenizados ou vales _irrigáveis,
com vistas à melhor e mais racional utílízaçao
das águas para irrigação;
V ........ instituir linhas de financi"amento ou
incentivos, prevendo enCargos e prazos, bem
como modalidades de garantia compatíveis
com as características da -a.giicultura irrigada,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrí·
cola-CNPA.
Art. H6. O Conselho Nacional de Política Agrícola- CNPA, disciplidará a aplicação.e a distribuiçio doS recursOs financeiros
previstoS no art. 42 do. r;tto das Disposições
Constitucionais TransitóriaS. · CAPÍTULO XX
Da Habitação Rural
Art. Si. Fica criã.da a polítiCa de habitação
rural, cabendo à União destinar recursos financeiros para a construção e/ou recuperaçãÇI
da habitacão rural.
§ 1~ Parcela dos depósitos da Cadern~ta.
de Poupança Rural será destinada ao finan"'
ciamento da habitação rural.
§ 2~ Serão beneficiáriÇ)s da política de habitação rural produtores e trabalhadores rurais, na forma que dispuSer o CoriSelhd Nacional de Política Agrfcota- CNPA.
Art. 88. A Política Nacional de Habitação Rural será definida pelo Conselho Nacional de Política Agrícol~ - CNPA.
i\It. 89 ~ O Poder Público estabelecerá
incentivos fi$cais para a empresa rural ou para
o produtor rural nos casos em que sejam aplicados recursos próprios na habitação para o

produtor rural.
Art. 90. Cabe ao Poder Público prestar
assistência técnica aos agentes financeiros e
ao pr-odutor rural, no que concerne ao projeto técnico da hábitação rural.

CAPÍTULO XIX

An. 91. É 'dada preferência na aplicação
dos recursos financeiros da habitação aos pequenos e médios produtores rurais e suas forArt. 84. A política de irrigação e drena
mas associativas~ e ~m especía_l, ~aos assengem será executada em todo o território na- __-tados em área de reforma agrária.
cional, de acordo com a Cons;ituição Federal
Art. 92. Cabe ao Poder Público implee com prioridades para áreas de comprovada
mentar programas de habitação rural para
aptidão para irriga~ão, áte"ãs de refonna agráregiões agrícolas com grande densidade poria ou de coloniz:ação e projetos públicos de
-: ~ pulacional de trabalhadores rurais.
irrigação.__

Da Irrigação e Drenagem

',

\

_\
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CAPÍTULO XXl

Da Eletrificação Rural
Aít. 93. Compete ao -POder -Públíco implementar a política de ele.trificação rural,
com a participação dos produtores rurais,
cooperativas e outras entidades·associativas.
§ 19 A política de energização rural e
agroenergia engloba a eletrificaç_ão rural,
qualquer que seja sua fonte de geração, o
reflorestamento energético e a produção de
combustíveis, a partii: de culturas, da biomassa e dos resíduos agrícolas.
§ 29 Eritende-se por energizaÇãO rúiãl e
agroenergia a produção e utilização de insumos energéticos releva~ntes à produÇão e _prO~
dutiVidade agrícola e ao bem~estar social dos
agricultores e trabalhadores rurais.
Art. 94. O Poder Públlco incentivará
prioritariamente:
I - ati:vidades de eletrificação rural e _cooperativas rurais, através de financiamentos
das instituições de crédito oficiais, assistência
técnica ria implantação de projetes e tarifas
de c01;npra e venda de energia_elétrica, compatíveis com os custos de prestação de serviços;
II_-- a construção de pequenas centrais hi-_
dr~létric_as e te~moelétricas de apro.veitamento "de resíd~os agrícolas, que Ohjetivem a'eietrificação rural por cooperativas rurais e outras formas associativas;
III -os programas de florestamento cmergético e manejo- florestal, em conformidade
com a legislação ambiental, nas propriedades
rurais;
·
IV -o estabelecimento de tarifas diferenciadas horo~mnais.
---

Art. 95. As empresas concessionárias-deenergia elétri~a deverão promover a capacitação de inão-de-obra_a ser eP"~pregada nas
pequenas centrais referidas no _inciso II, do
artigo anterior.
·~
CAPITULO XXII
Da Mecanização Agrícola

Art. 96. Compete aô POder Público implementar um conjunto de ações no âmbito
da mecanização agrícola para que, com recursos. humanos, materiais e financeiros, alcan·
ce:
I - preservar e incrementar o parque nacional de máquinas agrícolas, evitando-se o
sucateamento e obsolescência proporcionando sua evolução tecnológica;
I I - incentiVar a for:inã.Çtió--de empieSaS
públicas ou Privadas com o objetivo de Prestação de serviços mecanizados à agricultura
diretamente aos produtores e através de associações ou cooperativas;
· III - fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos de pesquisa e desenvolvimento na área de máquinas agrícolas, assim como
os serviços de extensão rural e treinamento
·em mecanização;
IV- aprimorar oS centros de ensaios e testes para o dcisenVolvimento de máquinas agrícolas;
-
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V -estimular o desenvolvimento de em~
,presas de consultaria na área de mecaniza~
ção;
VI- divulgar e estimular as práticas de
mecanizaçãO que promovam a -cons-ervaçãOdo solo e do meio ambiente.
CAPÍTULO XXIII
Das Disposições Finais
Art. 97. No prazo de 90 (noventa) dias
da promulgação àesta lei o Poder Executivo
encaminhará ao Congresso Nacional projeto
de lei dispondo sobre: produção, comercialização e uso de produtos biológicos de uso
em imunologia e de uso v_eterinário, corretivos, fertilizantes e inocutantes, sementes e
mudas, alimentos de origem animal e vegetal,
código e uso de solo e da água, e reformulando a legislação_ que regula aS atividades
dos Armazéns Gerãis.
Art. 98. Fica o Poder Executivo autOrizado a outorgar concei"sões remuneradas de
uso pelo prazo máximo de até vinte e cincO
anos, sob~;e as faiXas de domínio das rodovias
federais palia fins exctusivqs de implantação
de reflorestamentos.
Parágrafo ú-iliCo~ - As concessões de que
trata este â.rtigo deverão obedecer às normas
específicas sobre a utiliZaÇãOde bens públicos
e móveis constantes da legislação. pertinente.
Art. 99. A p-artir do ano seguinte ao de
promulgação desta lei, obriga-se o proprietário rural, quando for o caso, a recompor
em sua propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n~ 4.77f, de 1965, com
a nova redação dada pela Lei nD 7.803, de
1989, mediante o plantio, em cada ano, de
pelo menos 1/30 (um trinta avos) da área total
para completar a referida Reserva Florestal

I:egal-RFL
§ 19 O nãO~cumprimento do disposto no
caPut deste artigo implicará na indisponibilidade da propriedade para re~eber quaisquer
benefícios oficiais estabelecidos nesta leí, inclusive crédito rural, e sujeitará o proprie-tário a multas e sanções· que o Conselho Nacional de Poütica AgrícOla- CNPA vier a
estabelecer.
§ 29 O reflores.tamento de que trata oca~
put deste artigo será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelo órgão gestor
da matéria.
Art. 100. Nos termos do inciso XXVI do
art. s~, da Constituição" Federal, é impenho·
rável a pequena propriedade rural, definída
no art; 44 desta lei, não respondendo por
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fis·
cal, previdenciária ou de outra natureza, de~
corrente de sua atividade produtiva, contraída pelos cônjuges ou companheiros, independentemente de seu estado civil, pelos pais
ou filhos que sejam proprietãrios.
§ 19 São também insusc_etíveis de penhora a construção utilizada como morada, e_quipamentos agrícolas de qualquer espécie e·
bens móveis que guarneçam a casa, desde_
·
que quitados.
§ :i~' A 1m~iihorabilidade é oponível em
processo de qualquer natureza, exceto se o
i!;Dóvel houver sido adquirido em virtude ou
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com produto de cnme, ou para execução de
sentença penal condenatória e ressarcimento,
iodenização ou perdimento de bens.
Ar.):. 101. O Poder_Executivo alocará, no
Orçamento da União e nos Planos Plurianuais, os recursos destinados à execução des~·
ta lei.
Parágrafo único. O Banco Central do
Brasil determinará ao Sistema Financeiro Nadona! a alocação de recursos complementa.:es aos de Crédito Rural previsto no Orça~
mente da União.
Art. 102. O _solo deve ser re_speitado como património natural do País.
Parágrafo único. A erosão dos solos 'deve
ser comba_tida pelo Poder Público e pelos proprietários rurais.
Art. 103. O Poder Público, __ através dos.
órgãos competentes, concederá incentivos especiais ao proprietário rural que:
a) preservar e conservar a cobertura flo-·
restai nativa existente na propriedade;
b) recuperar com espécies nativas Ou eco~
logicamente adaptadas as áreas já devastadas
·
de sua propriedade;
c) sofrer limitação ou restrição no uso de
récursos naturais ex_istentes na sua proprie:
dade para fins de proteção dos ecossistemas,
mediante ato do órgão competente, federal
ou estaduaL _
Parágrafo único. Para os efeitOs desta lei,
consideram-se ine;entivos:
I - a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial~ através da
concessão de ci-édito r'urat e oUtros tipos de
financiamentos, bem como a cobertura do·
seguro agríc_ola concedidos pelo Poder PúblicO; .
II - a prioridade na concessão de bene~
ficios a.ssociados a programas de
infra-estrutura rural, notadamente de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e
habitação';
III- a preferência na prestação de servi~
ços oficiais de assistência técnica e de fomen·
to, através dos órgãos competentes;
N-o fornecimento de mudas de espécieS
nativas· elf?_u ~cologicamente adaptadas produzidas cOm a finalidade de recompor a co·
bertura florestal;
.V- o apoio técnico-educativo no desenM
vo_lvimento de projetas de preservação, _con~
serv~ção. e recuperação ambiental.

será alterada, de.vendo abranger as seguintes
áreas de sua competênci02.
I -partic-ipaçãO- em negociações com organismos internacionais pertinentes ao setor;
I I - elaboração do Plano de Diretrizes
_
Agrícolas e do Plano de Safra; III- informação anual acerca de mercados agropecuários e suas perspectivas internas e externas;
IV- pesquisa agropecuária e extensão_ ru·
ral;
V- irrigação e conservação do sol9 e da
água;
VI- defesa sanitária vegetal e animal, inspeção, fiscalização e controle fitozootécniCo;
VII- estudos climatólogicos e previsão
meteorológica;
,..._
VIII - organização e controle de estoques
públicos;
IX -apoio técnico à aplicação dos instrumentos básicOs de Política Agrícola: crédito,
seguro, preços míni~os e tributação;
X - administração dos p-I-O gramas de
apoi<? à produção e comércio de produtos
agrícolas;
XI- r~fo_rma agrária;
,"-x:ri ....:...:_apoio ao COOpeÍ"atívJSffió ao âssoM
ciativismo;
XIII- recursos naturais e irisumos básiM
oos;
XIV- annazenamentq.
__
_ Art. _106. Fica o Ministério .da Agricultura e Reforma- A&fária- MARA, autorizitdo a firmar_ GQn_~ê_niQs .O!!_ ajustes c o~ os
estados, Distrit.Q Federal, teriitót:ios, municípios, entidades e órgãos públicos e privados,
cooperativas, sindicatos, un,iversidades, funM
daç-ões e associações, .visando ao desenvolvimento das atividades agropecuárias,
agroindustriais, pesqueiras e florestais, dentro de todas as ações, instrumentos, objetivos
e atívidajies prevista nesta lei.
Art. 107. Esta lei entra em vigor mi data
de sua publicação.
,
Art. l.Q8. Revogam~5:e as disposições em
contrário.

Art. 104. Ficam isentas de tributação e
do pagamento do Imposto Territorial Rural
as áreas dos imóveis rurais consideradas de
preservação permanente e de reserva legal
previstas na Lei nD 4.771, de 1965, com a
nova redação dada pela lei n97.803, de 1989.

Altera a denominação da Fundação
Centro de Formação do Servidor Público
- Funcep, e dá outras providências.
O Congresso-NaCiOnal decreta:
Art. 1~ A Fündação Centro de Formação
do Servidor Público -Funcep, passa a denominar-se Fundação Escola Nacional de AdM
ministração Pública - ENAP, vinculada à
Secretaria da Administração Federal - SAFt
PR.
Art. 2~ A ENAP terá como finalidade básiM
ca promover, elaborar e executar -os progra~
mas de capacitação de recursos humanos para
a Administração Pública Federal visando a-o
des~nvolvimento e ã aplicação de tecnologia
de gestão que aumentem a eficácia e a- c]Uali-.

Parágrafo úriiCO. A isenção do ITR se es:
tende às áreas da propriedade rural de inte~
resse ecológico para a Proteção dos ecossístemas, assim declarado~ por ato do órgão
competente - federal ou estadual - e que
ampliam as restrições de uso previstas no ca:PUt deste artigo.
·
Art. 105. Para execução dos preceitos
desta lei, a organização do MinistériO da
Agricultura e Reforma Agrária - MARA

e

-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 115, DE 1990

(N 9 5,975/90, na Casa de origem)
De in.iciativa dO Senhor Presi.tiente
da República
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aao.e permanente dos serviços prestados pelo
Estado aos cidadãos._
·
Parágrafo único. ··caberá, ·ainda à ENAP
a coordenação e a supervisão dos programas
de capacitação gerencial de pessoal civil exe~
cutados pelos demais Centros de Formação
da Administração Pública Federal.
Art. 3~ A ENAP fica autorizada a contratar
pessoal, para funções docentes, de pesquisa
e de consultaria técnica, por prazo não superior a dois anos, prorrogáveis uma única vez
para atender a programações e wojetos de
natureza especial que não possam ser desenvolvidos pelos servidores de seu quadro per·

verno de Vossa Excelência e que busca a
construção de um estado permanente, eficiente, comprometido com a qualidade e com
a produtividade de suas políticas, programa~
e pr~ietos.
Pã.ra tanto é necessário que a fundação assuma o papel de núcleo de desenvolvimento
e transferên<;ia de ~ecnologias e de ensino
de excelência na área de gestão gs.vernamen-

EXPOSIÇÃO DE MOT!VOS N• ID, UE
16.DE NOVEMBRO DE 1990, DO-SENHOR SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL" _
Excelentíssimo Senho.r PL~idente da República,
Tenho a honra de submeter à apreciação
de Vossa Excelência o anexo projeto de lei
que altera a denominação da Fundação CentrO de Formação do .Servi_dor Público- Fun·
cep, e dá outras providências.
A proposta que formulo redefine as atri·
buições da Funcep adaptando-as às necessidades do Programa de Reforma Administrativa que vem sendo implementado no Gó-

LEI N" 6.871,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980

tal.

N9 _cumprimento dessa missão e de forma·
a racionalizar fecursos humanos, materiais
e finarice:ixos é mister estabele_cer uma complementariedade na ação e uma coordenação
manente.
técnico-pedagógica no ensino de gestão P\1Art. 49 Fica o Poder Executivo autorizado
bliGakQID os d!!mais órgãos de recursos humaa extinguir ou incorporar em Quãdro Único
nos e Centros de Formação de Administração
de Cargos, mediante alteração de denomiPública Federal.
mlção e especificação, sem aumento de desA adoçã.o do projeto· ora encaminh<ido à
pesas, os cargos de provimento efetivo e em
apreciaçã-o de Vossa Excelência, além de mucomissão do Quadro Perman~nte da Fund_a~- dança de denominação, que melhor evidencia
ção Centro de Formação do Servidor Público
os vários aspectos da missão da instituição,
-Funcep.
permite numa perspectiva mais ampla dotá-la
Art, 5? O aproveitamento dos atuais ocu·
de condições necessádas para recrutar de forpantes dos cargos de provimento efetivo da
ma flexível um corpo docente de grande com~
FunQ::p far-se-á:
·petência e mantê-la à frente dos avanços tecI - por transposição, quanto aos servinológicos da área.
dores aprovados em concurso público de proAproveito a 9portunídade para renovar a
vas "ou provas e títulos; ou
Vossa Excelência minhas expressões do llltlis
II- na forma do art. 19, §to, das Dispoalto apreço e consideração. -João Eduardo
siçõe!! Constitucionais TranSit6rias··-para-os- "Cefdeira de Santana.
servidores que tenham adquirido estabilidaLEGTSLAÇÁO CITADA
de. _
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
Art. 6° Esta lei entra em vi_gor na data de
--FEDERAT!V A DO BRASIL
sua publicação.
ATO DAS DISPOSIÇÕES
..
Art. 79 Revogam-se os arts. 3~, 6~ e 11 da
CONSTITUCIONAIS TRJ}NSITÓRIAS
Lei n~ 6.871, de 3 de dezembro de 198U e:
"--- ' demais disposições em contrário.
·
········~~··········-···-························--·····
Art. 19. Os servidores públicos civis da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos
MENSAGEM N• 867, DE I990
municípios, da administração direta, autárExcelentíssimos Senhores Membros do quicas e das fundações públicas, em exercício
Congresso Nacional:
_ na data da promulgação da Constituição, há
Nos termos do §_1~ do -ªrt. \54 9-a Çc;>nsti- pelo menos cinCo anos continuados, e que_
tuição Feáeral, tenho a honra de submeter não tenham sido admitidos na forma regulã.da
à elevada deliberação de Vossas Excelências, no art. 37 da ConstitUiÇão, são considerados
acompanhado de exposição de motivos do estáveis rio serviço pdblíco.
Senhor Secretário da, _Administração Federal,
§ lo O tempo _de serviço dos servidores refeo anexo projeto de lei que "Altera a denomi- ridos neste àrtigo será contado como título
nação da Fundação Centro de Formação do _quando ~e submeterem a concurso para fins
Servidor Público- Funcep, e dá outras pro- de efetivação, na forma da lei.
vidências".
BraSília, 3 de dezembro de 1990. - Fernando Collor.

Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Centro de Formação do Ser- vidor Público - Funcep, e dá outras pro-

vidências.
O Presidente daRepública, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado
a instituir, com patriinôniopr6prlo e personalidade jurfdica de direito privado, nos termos
da lei civil, a Fundação Centro de Formação
do Servidor Público- Funcep, vinculada ao
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Departamento Administrativo do Serviço
Público- DASP.
P3.rágrafo único. A Funcep terá sede e
foro na Capital Federal e seu prazo de duração será indeterminado.
Art. 2~ A Funcep terá autonomia administrativa e financeira e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou seu ato
constitutivo, inclusive O respeCtivO ESla:ftito,
devidamente aprovado por decreto do Presidente da República.
Parágra~o único.
A União será represen·
tada, no ato de constituiçilõ da entíçl(lde, pelo
Diretor-Geral do Dasp.
Art. 39 A Funcep terá como finalidade
pr;mover, elaborar a executar os progniriias
de formação, treinamento, aperfeiçoamento
e profissionalização do servidor público da
administração federtil direta e autárquica,
bem como estabele.cer medidas_ visando ao
seu beln-estar social e recreativo.
Ait; 4~- Fica 6 Poder ExeCuifvo -autori·
zado a transferir ao patrimônio da Funcep
os imóveis que se tornarem necessários ao
desenvolvimento de suas atividades.
· Art. 59 O pãtrimõnío da FunCep será
constituído de:
a) bens transferidos na forma dõ art. 4\'
desta lei;
b) dotações, aux11ios e subvenções que lhe
forem destinados em orçamento de qualquer
nível de governo, ou suas autarquias, sociedades de economia mista, empresa as públicas e·órgãos autónomos;
·c) doações, legados ou contribuições de
pessoas física~ ou jurídicas;
d) rendas, de_qualquer espécie, di-Seus
próprios serviços. bens ou atividades;
e) bens móveis e imóveis de seu_ domínio;
O contribuições provenientes de entidades
públicas ou pdvadas, estrangeiras e internacionais;
h) outras rendas eventuais.
Parágrafo único. O património, a renda
e os serviços da Funcep gozarão da imunidade
prevista na alínea c do inciso III do art. 19
da Constituíção Federal, não se lhes aplicando o disposto na alínea b do art, 2" do. Decre:
to-Lei no 900, de 29 de setembro 9-e 19!59.
Art. -6° Fica transferído para a Funcep, a
partíf "da: íriscrição de que trata -o art. zo desta
lei, o Fundo Especial de Formação de Pessoal, criado pefa Lei n? 6.661, de 21 de junho
de 1979.
Art. 7" Serão órgãos da Funcep, com a
constituição, atribuições e competências fixa~
das no Estatuto:
a) Presidência; e
b) Conselho Diretor, composto de 4 (quatro) membros.
Art. 89 O Presidente da Funcep será nomeado, _em comissão, pelo Presidente daRepública.
Parágrafo único. -O Presidente da Funcep
exercerá a presidência do Conselho-Diretor.
Art. 99 Serão extensivos à Funçep os privilégios da Fazenda PUblica quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, pra-
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zos processuats, ações especiais e executivas,
juros e custas.
Art. 10. Em caso de dissolução da Fun.cep, seus bens e direitos passarão a integiaf
o património da União,
Art. 11. O regime jurídico do pessoal da
Func_ep será o da legislação trabalhista.
Patágrafo único. O Conselho Diretor estabelecerá·as normas gerais de administração
e remuneração do pessoal da Funcep, bem
como a sua estrutura básica e a organização
do quadro de pessoal.
Art. 12. A Funcep é autorizada a realizar convênios com entidades Públicas e privadas visando ã consecução de suas finalidades.

Rocha Nunes, viúva do ex-Deputado Federal
Coaracy Gentil Monteiro Nunes".
Brasília, 9 de agosto de 1990. -:-Fernando
Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 243, DE
27 DE JULHO DE 1990, DA SENHORA
MII\'ISTRA DE ESTADO DA ECONO. MIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO,

Excelentíssimo SenhOr Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, que objetiva altetar a Lei n~
Art. 13. Fica o Poder Executivo autori- 3-7~2160, que concedeu pensão graciosa à Sr"
zado à abrir o crédito especial de Carmen rocha Nunes, viúva do ex-Deputado
Cr$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes, vicruzeiros) para atender às despesas de consti- timado em acidente aéreo, no exercício do
tuição, instalação e funcionamento da Fun- mandato eletívo.
cep.
2.--A lei supracitada não previu forma de
Art. 14. Fica declarada de utilidade pú- atualização do benefício pensionai fixado na
blica a Fundação Centro de Formação do Ser- época em CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros),
vidor Público- Funcep.
correspondente apenas a 5,55% dos subsídios
Art. 15. Esta lei entrará qn vigor nada ta fixados para cada membro do Congresso Nade sua publicação.
cional, no período de 1959 a 1962, conforme
Art. 16. Revogam-se as disposições em _se observa no Decreto Legislativo o? 11, de
contrário.
3-12-58.
Brasília, 3 de dezembro de 1980; 159~ da
3. Se persistisse o Perce.ntual de -5,55%
Independência e ~2~ da República. -:-JOÃO o benefício pensionai em questão, consideFIGUEIREDO -- Ibrahim Abi-Ackel.
rando o valor atual do subsídio de um depu(À Comissdo de Assuntos Sociais.) -- ·tado federal, passaria a ser de Cr$ 19.370,00
(dezenove mil, trezentos e setenta cruzeiros),
quantia essa, ao nosso ver, bastante irrisó~a •.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
considerando-se o custo de vida na Cidade
N9 116, DE 1990
do Rio de Janeiro, onde reside a beneficiária
(N~ 5.658/90, na Casa de origem)
supramencionada.
(De iniciativa dO Senhor Presidente
4. A bem da verdade, no momento, a
da República)
pensionista está recebendo menos de Cr$
5.000,00 (cinco mil cruzeiros), uma vez que,
Reajusta pensão especial concedida pena ausência de outro parâmetro, o benefício
la Lei n~ 3. 792, de_ 2 de agosto d_e )960,
pensionai tem sido a'tualizado de acordo com
a Carmem RoCha Nunes, v-iúva do ex-Deos índices conce_didos pelo governo.
putado Federal Coaracy Gentil Monteiro
5. ___ Nessas condições, Senhor Presidente,
Nunes.
·
em $e tratando de .pensão graciosa e conside~
rando a importância ínfima a que está reduO Congresso Nacional decrefa:
Art. 1? A pensã.o especial concedida pela zida, em face das constantes desvalorizações
Lei n" 3. 792, de 2 de agosto de 1960, a Car- de nossa moeda, bem como a idade avançada
mcm Rocha Nunes, viúva do_ ex-Deputado da beneficiária, o seu status de viúva de ex'Federal Coaracy Gentil Mo-ilú~iro Nunes, s,e- deputado federal e o fato de não haver outros
rá reajustada pelO valqr correspo_ndente a herdeiros que precisem usufruir desse bene25% (vinte e cinco por Cento dos subsídios fício, proponho que a pensão em tela seja
reajustada para o percentual de 25% (vinte
fixados para os deputados federais.
Art.- 2?__ Esta lei entra em vigor na data é .cinco por cento) dos subsídios pagos a um
deputado federal, equivalendo atualmente a
de sua publicação.
Art. 39 Revogam~se as disposições em Cr$-90.000,00 (noventa míl cruzeiros).
Aproveito a oportunidade para renovar a
contrário.
·
Vossa Excelência os protes~os do meu mais
'Profundo reSpeito. - Zélia M. Cardoso de
MENSAGEM N• 588, DE 1990
M~llo, Ministra da Economia, ~azen?a e Planejamento.
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos tennos do art. 61 da Constituição FeLÉGISLAÇAO CITADA
deral, tenho a honra de submeter ã elevada
LEI N• 3.79Z
deliberação de Vossas Excelências, acompaDE 2 DE AGOSTO DE 1960
nhado de exposição de motivos da Senhora
Concede a pensão especial de Cr$
Ministra de Estado da Economia, Fazenda
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) mellsais
e Planejamento, o anexo projeto de lei que
a viúva e filhos menores do ex-Deputado
"Reajusta pensão especial concedida, pela
Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes.
Lei n~ 3.792,de 2 de agosto de 1960, a Carmen

r

try
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O Pr~sidente da República:
Faço saber ,que o Congresso Nacional decreta e eu ,sanciono a seguinte lei:
Att. 1" É concedida a Carmen Rocha
Nunes, -viúva, e aos filhos menores do ex-Deputado Federal Coaracy Geriiil Monteiro NUnes, vitimado em desastre avia tório, no interior do Território do Amapá, a pensão especial de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros)
mensais._
.
Art. 2~ ApensãocorreráâcontadadotaÇão orçamentária do Ministério da Fazenda
destinaçia aos pensionistas da União, cabendo a metade à viúva, e o restante, em partes
iguais, à cada um dos filhos do casal.
Art. 39 Perderá o direito a parte que lhe
couber na pensão:
_
1) a viúv3., se contrair novas núpcias;
2) o filho ou filha que passar a perceber
vencimentos ou salários dos cofres públicos
federais, estaduais ou municipais, de órgãos
aUtárquicos ou sociedade de economia místa;
3) o filho que atingir a maioridaçie civil,
salvo se for inválido;
4) a filha que se casar.
Parágrafo único. Em caso de falecimento
ou' da perda da pensão, a parte respectiva
.
reverterá:
1) em favor da viúva, se ·CO!J.Servar a viu·
vez, na hipótese de falecimento de filho ou
filha e nas constantes dos n.s 2, 3 e 4 deste
artigo;
2) em pa.rtes iguais, em favor dos demais
beneficiários, por morte da viúva ou na hipótese constante do n9 2.
Art. 49 Esta lei entrará em Vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposiçõeS
em contrário.
Brasília, 2 de agosto de 1960; 139~-da lndependéncia e 72~ da República. - JUSCELINO KUBITSCHEK - S. Paes de Almeida.
(À Comissdo de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 117, DE 1990
(N• 4. 791/90, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

Dispõe sobre a não-incidência do Imposto de Renda sobre lucros ou dividendos distribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, doados a instituições
sem tios lucrativos.
O.COD.gressO Nacio:Dal deÚeta:
· Art. 19 O imposto de que trata o art. 97
do Decreto-Lei n9 5.844, de 23 de setenibro
de 1943, não incidirá sobre os valores dos
lucros ou dividendos distribuídos por sociedades brasileiras a seus sócios ou acionistas
residentes ou domiciliados no· exterior, que
sejam pot eles doados a instituições filantrópicas, educacionais, de pesquisa científica ou
tecnológica e: de desenvolvimento cultural ou
artístico domiciliadas no Brasil que:
I - estejam devidamente registradas na
Secretaria da Receita Federal e em funcionamento regular;
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II- não distribuam lucros, bonificações
ou vantagens aos seus administradores, man-

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 21, DE 19
DEFEVEREIRODE1990,DOSENHOR
tenedores ou associados, s_()b _quelquer forma
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENoti pretexto;
DA.
III- apliquem integralmente seus recurExcelentíssimo Senhor Presidente da Resos no País, na manutenção de seus objetivos
pública,
··
institucionais;
Tenho a honra de submeter à elevada apreIV- mantenham escrituração de suas re- ciação--de Vossa Excelência o anexo anteproceitas e despesas em livrOs revestidos de forjeto de lei que dispõe sobre a não-indicidênmalidades que assegurem a sua exatidão;
cia do Imposto de Renda na fonte. na situaV -que estabeleçam, no resPectivo con- ção em que especifica, sobre os lucros ou
trato social ou estatuto, a incorporação, em dividendos relativOs à participação de sócios
caso de extinção,· do seu património a enti- ou aciOn.iStãs iesidentes ou domiciliados no
dade similar que atenda aos requisitos e cOri~. exterfor. diçóes referidos nos incisos- anteriores ou,
·2. A dispensa da incidência referida no
conforme a área de sua atuação, ao respectivo
anteprojeto só se efetiVará .i:J.a "hipótese em
Município, ao respectivo Estado ou à Un!ão. _ que os lucros ou dividendos forem do,ados
Art. 29 O disposto no artigo anterior pelos sóciOs- ou acionístas a -pessoas jurídicas
aplica-se também às doaçõe_s efetuadas atra- que sejam instituições filantrópicas, de eduvés de agência, de sucursal ou de represen- cação, de pesquisas cieiitificas- e tecnológicas
tante, no Brasil, de pessoas jutfdicas domici- ou de desenvolvimento cultural ou artístiCQ
qUe Obedeçam a dete:r:minadas condições, imli~d~" no exterior.
postas pela legislação, para gozarem de isenArt. 39 Os valores doados, na forma pre- ção do Imposto de Renda das pessoas jurívista nos ans. 19 e 2~', não poderão ser transfe'- dicas.
ridos ao exterior, nem serão considerados pa3~ Os sócios ou "acionistas domíciliados
ra fins de apu"ração do imposto suplementar no exterior poderão fazer as doações diretade que trata o art. 1~' do Decreto-Lei n9 2.073, mente no Pafs ou através de agência, sucursal
de 20 de dezembro de 1983.
ou representante, no Brasil, de instituições
Art. 49 O valor do imposto de_ que trata sem fins lucrativos com sede no exterior, deso art. 35 da Lei n9 7. 713, de 22 de dezembro de que os recursos sejam mantidos no País.
4. A dispensa do tributo referido no antede 1988, incidente sobre o valor dos h:t,cros
ou dividendos doado na conformidade do art. projetO -de fei nãq abrange o imposto sobre
o lucro líquido do período-base, de que trata
1~ desta lei não poderá ser compensado.
o ari. 35 da Lei n9 7. 713, de 22 de dezembro
9
Art. 5 A sociedade distribuidora dos lu- de 1988.
cros ou dividendos deverá comprovar a fiscaS. Por fi~, a isenção ora proposta é justi~'
lização, quando solicitada, a efetiva entrega ficada por dois pontos fundamentais:
da doaçã-o ao beneficiário, no prazo de 2
a) economia de divisas para o País; e
(dois) dias contados da distribuição, medianb) destinação dos recursos para-<> desente cheque nomínati.vo e cruzado.
volvimento de atividades científicas, tecnolóArt. 69 A inobservância do disposto nes- gicas, educacionais e culturais.
Com essas considerações, submeto à apreta lei sujeitará a sociedade distribuidora dos
lucros ou dividendos à obrigação de recolher ciação de Vossa Excelência o anexo antepro- o valor do imposto monetariamente corrigi- jeto de lei, renovando os protestos do meu
do, acrescido de juros de mora e demais comi- mais profundo respeito.- Mafison Ferreira
da NóbregB;_, Ministro da Fazenda.
n_aç~e~ le_gais.
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Art. 3.~ O iiriPOstO incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9~ a 14 desta lei.
§ 19 Constituem rendimento bruto todo
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambciS, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro,(! ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2? Integrará o rendimento bruto, como
ganho de capital. o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação- de bens ou direitos de qualquer natureZa, COnSiderando-se como ganho a diferença poSitiva ·entfe o valor de transmissãO _do
bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido ·monetariamente, observado
o disposto nos arts. 15 a 22 desta lei.
§ 39 · Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos a sua aquisição, tais como as realizadas
por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, doação em pagamento, doação, procuração em causa prOpria, promeSsa
de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos
afins.

Parágrafo único. Existindo outros bens
sujeitos a iriventários ou arrolamento, a restituição ao meeiro, herdeiros ou sucessores fare-á na forma e condições do alvará expédido
pela autoridade judicial para essa finalidade,
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou
o titular da empresa individual ficarii sujeito
ao Imposto de Renda na fonte, à alíquota
de oito por cento, calculado com base no
lucro líquido apurado pelas pessoas jurfdicas
na data do encerramento do períod_o-base.
§ 19 Paraefeitoda incidência de que trata
este artigo, o lucro lfquido do período-base
apurado com observância da legislação comercial, seiá ajustado pela:
a) adição do valor das provisões não dedutfveis na determinação do lucro real, ex_ceto
Art. 79 A Lei n9 8.000, de 13 de março
a provisão para o Imposto de Renda;
LEGISLAÇÃO CITADA
de 1990, vigorará até 31 de dezembro de 1991.
b) adição do valor da reserva de reavaliaLEI
N'
7.713,
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data
ção,_ baixado no curso do período-base. que
DE 22 DE DEZEMBRO~DE 1988
de sua publicação. não tenha sii:lo computado no lucro líquido;
Art. ~ Revogam-se as disposições em
Altera a legislação do Imposto de Renc) exclusão do valor, corrigido monetariada e dá outras providências.
contrário.
mente, das provisões adicionadas, na forma
da al(n~a a, que tenham sido baixadas no
MENSAGEM N• 249, DE 1990
O Presidente da Repúbalica·, faço saber curso do período-base;
que o Congresso Nacional de(..Teta e eu sand) compensação de prejufzo contábeis
Excelentfssimos Senhores Membros do
ciono a s-eguinte lei:
apurados em balanço de encerramento de peCongresso Nacional:
ríodo-base anterior, desde que tenham sido
Nos termos do art. 61 da Constituição FeArt. 19 Os rendim.en,to-s e'ganhos de capideral, tenho a honra de submeter à elevada tal percebidos a partir de 19 de janeiro de compensados contabilmente, ressalvado o
,
disposto no § 29 deste artigo.
deliberação de Vos&.as Excelências, acompa- 1989, por pessoas ffsicas residentes ou dominhado de exposição de motivos do Senhor ciliadas no Brasil, serão tributados pelo Im§ 29 Não poderão ser compensados os
Ministro de Estado da Fazenda, o anexo pro- posto de Renda na forma da legislação vigen- prejuízos: jeto de lei que "dispõe sobre a não-incidênci~ te, com as modificações introduzidas por esta
a) que absorverem lucros ou reservas que
do Imposto de Renda sobre lucros ou divi- leL
não tenham sido tributados na forma deste
- artigo;
dendos distribuídos a residentes ou domiciArt. z~ O Imposto de Renda das pessoas
liados no exterior, doados a instituições sem
b) absorvidos na redução de capital que
físicas será deVido, mensalmente, à medida tenha sido aumentado com os beneffcios do
_
_
fins lucrativos".
-que
os
rendimentos
e
ganhos
de
caputal
foart. 63 do ·oecreto-Lei n~ 1.598, de 26 de
Brasília, 13 de março de 1990.- José Sarrem percebidos.
dezembro de 1977.
.ney.
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§ 3~ O disposto nas alíneas a e c do_ §
19 não se aplica em relação as provisões admi-

tidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
Banco Central do Bra_ill_e_Superíntendência
de Seguros Privados,_quando constitufdas por
pessoas jurídídas submetidas à orientação
normativa dessas entidades.
§ 49 O imposto de que trata este artigo:

a) será considerado devido exclusivamente na fonte, quando o beneficiário do lucro

for pessoa física;
b) poderá ser compensado, pela beneficiá-

ria pessoa jurídica, com o imposto incidente
na fonte sobre o seu próprio lucro Ifquido;

c) poderá ser compensado com o imposto
incidente na fonte sobre a parcela dos lucros
apurados pelas pessoas jurfdicas, que corresponder à participação de beneficiário, pessoa
física ou jurídica, residente ou domiciliado
no exterior.
§ 59 É dispensada a retenção na fonte do
imposto a que se refere este artigo sobre a
parcela do lucro _líquido que corresponder à
participação de pessoa jurídica imUne ou
isenta do Imposto de Renda, fundos em condomínio e clubes de investimento.
§ 6? O disposto neste artigo se aplica em
relação ao lucro líquido apurado nos períodos-base encerrados a partir da _data da vigência-desta lei.

..... ................... ,-.,., ..
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O Pres1aente da República, usando da atribuição que .lhe confere o art. 180 da ConstituiÇão, decreta:
SEÇÁO III
Dos Rendimentos de Residentes
ou Domiciliados no Estrangeiro
Art. 97. Sofrerão o desconto do imposto
à razão da taxa de 10% os rendimentos percebidos:
a) pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no estrangeiro;
b) pelos residentes no País que estiverem
ausentes no exterior por mais de doze meses,
salvo os referidos no art. 73;
c) pelos residentes no estrangeira que permanecerem no território nacional por menos
de doze meses.
§ 1~ Os rendimentos referidos no art. 96,
já tributados na fonte, sofrerão apenas odesconto da diferença do imposto, até perfazer

10%.
§ 2~ Excetuam-se das disposições deste
axtigo as comissões pagas pelos exportadores
de café aos seus agentes no exterior.
§ 3~ A taxa de que trata este artigo incidirá sobre os rendimentos brutos, salvo se
provierem de capitais imobiliários, hipótese
em que será permitido deduzir, mediarite
comprovação, as despesas previstas no art .
16.

DECRETO-LEI N• 5.844,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1943
(À Comissão de Assuntos Económi-

Dispõe sobre a cobrança e riScalização
do Imposto de Renda.

cos.)

ANEXO
(Art. 3• da Lei
T R-l: 8 UNA L

CJIRGO .IE 1'lU1.IMI'Nl"O

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 118, de 1990
(N~ 5.329/90, na casa de origem)
(Do Tribunal Superior do Traball).o)

n•

• de

REGIONAL

GRUPO

J;M

Direção e_

<XMLSSl!o

Assessoramente Superiores.

TRT-40-DAS-100

DO

Cria Junta de Conciliação e Julgamen~
to na 4~ Região da justiça do Trabalho
e dá outras providências.
O Congresso Nacional

decret~:

Art. to Fica criada, na 4~ Região da Justiça do Trabalho, uma Junta de Conciliação
e Julgamento em São Gabriel, Estado do Rio
Grande do Sul, com jurisdição no próprio
Município.
Art. 2° A alteração de jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de Rosário
do Sul, jiecorrente da criação- de que trata
o artigo anterior, processar-se-á a partir da
instala,_Çào d.e~ta.
-- ---Art. 39 Para atender ao funcionamento
da nova Junta de Conciliação e Julgamento
~instituída por esta lei, ficam criados na Justiça
do Trabalho da _4~ Região um cargo de Juiz
do Trabalho Presidente de Junta; duas funções de Vogal; um cargo em c_ómiSsão de
Diretor de Secretaria; dois cargos_ de Técnico
Judiciário; um cargo de -Oficial de Justiça
Avaliador; dois cargos de Auxiliar Judiciário;
um cargo de Agente de_Segurança Judiciária
e um cargo de A tendente Judiciário, na forma
constante do Anexo Único desta Jei.
Art. 4o Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art.. 59 Revogam~se as disposições em
contrário.

ÚNICO
de

TRABALHO

de 1990)
DA

4•

DENOMINAÇXO

NUKII:R"O

Diretor de Secretaria

01 - (un)

CÓDIGO

TRT-40-DAS-101,5

CÓdigo

CJIRGO IE

Ati vida-

l'llOIIIMENl'O

- (dois)

TRT-41-AJ-()21

Técnico Jt.rliciário

02

Apoio Ju--diciário.

Oficial de Justiça Avaliador

01 - (un)

CÓdigo

Auxiliar Judiciário

02 -

(dois)

TRT-40-AJ-023

Aqente de Segurança JWiciário

01

( 1JII1)

TRT-40-AJ-()24

Atendente Judiciário

01- (I>D)

TRT-40-AJ-Q25

des

de

TRT-41-AJ-Q22

TRT-4•-AJ-20
EFI'!r:IVO

~
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Senhor Presidente,
tenho a honra de encaminhar a V. Ex•,
para apreciação pelo Congresso Nacional,

0!. STST. GDG GP. n• 330/90.
Brasflia-DF, 11 de jnnbo de 1990

nos termos dos arts. 61 e 96, incisos II, alíneac

ec, da Constituição Federal, o anexo projeto

Exm,9Sr.

Deputado Antônio Paes de Andrade
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasflia-DF.

Qe lei que cria Junta de Conciliação e Jugamento _em São Gabriel, Estado do Rio Gran9-e do Sul, 4•J~.egiá0 da Justiça-do Trabalho~
~ II!JeW. CDt IPI:SDIL

r ~ ~ wmm-'

.-.

r;:;m;w.

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

SMD •

D~ DE 5!Cirl'AIW
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ur-QM

'J"'!aira) JUDIClAAto
OfiCIAL 01: JUS"l'IÇ.O. Av;u.!NX:fl
, Jtl':tiLIM ,JIXIlCtAAto
.IIIGOfl"f: DE ~A JUDICIAAI"

.... 10

."""""'

ms.:

-

-

Velho-me do ensejo para reiterar a V. Ex•

os meus protestos de alta consideração e
apreço. -Marco Aurélio Pretes de Maceda
MinistrO Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho.

1II:!CI7o

"'"""""""'

.-

1 • .2\IIZ OE JCJ (Pnddentel

::11. YCC.O.L DE JCJ - por ~•* quoe ~ree-r
umqs::;f!O

e dá outras providências, acompanhado da
respectiva jUstificativa.

JNtA III:'\'JIIli'JI A &~ Ea CDFOSIÇJo

~ IICIOIW. DO 'mMo\UO Dili 41

o••oRIJIAÇIO
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~· t.:l<traordin!Íri.l ~ 162,3$\ ~sp:n;Sent.e. c:.da nr-1
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'!Sr,

- n •.~·.a. 1990
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TITULO IV
Da Organização dos Poderes

RESOLUÇÃO -ADMINISTRATIVA N•

.

31/90

Cetifico.e dou fé que o Egrégio Tribunal,
em Sessão Plena Ordinária, hoje realizada
presentes_ os EscelentísSimos SenhO-res Ministros Praces Macedo, Barata Silba, Marcelo
Pimentel, Guimarães- Falcão, Orlando Teixeira da Costa, José Ajuricaba, Wagner Pimentel, Almir Passianotto, Norberto Silveira
de Sousa, Fernando Vilar, José Carlos Fonse~
ca, Auréo Mendes de Oliveira, António
Amaral, Hylo Gurgel, José CaliXto, Ursulino_
Sa"ntos, José'Luiz Vasconcellos. Francisco
úocadío, Ney Doylf;:, José Francisco, Afonso Celso e Cnéa Moreira, Resolve, por unanimidade, ao apreciar o pedido contido no Processo TST - N~ P 4.356/89-6, apenas ao de
n~ 14.477/89.2, autoriiãr o Excelentfssimo Senhor Ministro Presidente a encaminhar ao
Congresso Nacional, o Anteprojeto de Lei
p'ropondo a criação de Junta de Conciliação
e Jugamento da cidade de São _Gabriel~RS
-bem como dos respectivos cargos de Juízes
e Servidores.
_
Sala de Sesões, 24 de maio de 1990. Neide A. Borges FeiTeira,Secretária do Tribunal Pleno.
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Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gêrais

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

...

-~·," ·~· ~·
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Art. 96.
SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e o!dinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Câmar.a dos Deputados do
Senado Federal ou do Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao __
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituíção.
_§ 19 São d~ iniciativa privativa ao Presi'dente da República as leis que:

U ~_disponham sobre:
b)_ organização administrativa e judiciária,
matéria tributária e orçamentária, serviços
públicos e pessoal da administração doS Territórios;
c) servidores públicos da União e TerritóriOS, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civ~s, re·
forma e transferência de militares_ para a inatividade.

, .••

Compete

privativament~:

~•u~•·~···-~~•·-~·•••••-U••••••••~•••••••••••..-

I I - ao" Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça proPor ao Poder Legislativo respectivo,
observado o disposto no art.·169;

b) a criação e a extinção de _.cargos e a _
fixação de vencimentos de seus me.tnbros, dos
juízes, inclusive do~ tribunais inferiores, onde
houver-Idos serviços auxiliares e os dos juízes
que lhes forem vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais infe~
riores;
• _,:,.,~ ,_ ••- •••• ;:;=o • .;'.- •••••• ; •••••••

-···=· ...... ··:. ... .

Lei n~ 7.729,
de lé! de janeiro de 1989
Cria Juntas de Conciliação e Julga·
mento nas regiões da Justiça do Traba·
Jho, def'me juridições, e dá outras providências.
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Dezembro de 1990

cujos estudos sobre o território naciOnal e
anteprojetos relativos a novas unidades territoriais deveriam ser apreciados pelo CongresPARECERES~
so Nacional.
2? Conclufdos .os seus trab:ilhOs, essa CoPARECER N• 463, DE 1990
missão entendeu por bem sugerir uma rediviDa COmissão de ConStituição, Justiça e
são tenitoriar, com acriaÇão-de 2 (dois) novos
Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câmara
estados e 3 (três) territórios federais,_proponn• S, de 1990 (na origem, n~ 8.388-8, de 1986),
do a realização de um plebiscito junto às poque Cria cargos na Procuradoria Regional do
pulações interessadas, c_omo procedimento
Trabalho da 14' Região em Porto Velho e dá
inicial na consumação desse processo. ·
outras p.rovidêndas".
37 Na análise das disposições constitucioRelator:Senador Ronaldo Arilgão
nais referentes à matéria há de fixar-se uma
Em acolhi.O'lento da proposta do Senhor
dUplicidade de aspectos:
Procuradoria Geral da- Ju,SHÇa Qo Trabalho,
a) a redivisâo territorial a partir do comano então Ministro da Justiça, encãminhou exdo da Constituição que declara essa necessi~
posição de motivos ao Senhor Presidente da
dade (art. lZ, §§ 17 e 29), situado no plano
República, com vistas ao_ CODgresso Naciodas Disposições Constitucionais Transitórias;
nal, através do Ofício EMINDAJ 00466, dê
b) redivisão territorial a partir do permis6 de novembro de 1986, referentemente ao
sivo constitucional que a manifesta sob o timProjeto de Lei n"' 8388-B, de 1986, que cria
bre de norma constituciõnal permanente,
cargos na Procuradoria Regional do Trabalho
49 Na primeira hipótese, a iniciativa do
da 14~ Região, 'em POrtO-velho, Rondônia'r-:
processo tem sua sede nas atribuições do
Em_ sua expo~ição de motiVos, Sua Exce- -co-ntra-se arraigado mesmo no cerne do orgu- Congresso Nacional, na segunda, inscreve-se
lt!ncia declara que "o projeto em causa, no
no âmbito das competências das Assembléias
lho nacional, é o 5? (quinto) maicr pafs do
"art: 19 - anexo I - proppe a criação de mundo em extensão geográfica. Sua história Legislativas, observados os princípios quere·mais alguns cargos indispensáveis ao funciogem o Estado Federal, sobretudo o da autoé marcada por um processo de colonização
namento da nova"Procuradoria Regional do
permeado de desequilíbrio, que passando das
nomia dos Estados-Membros.
Trabalho, uma vez que as previstas no anexo
59 Observa-se que, num Ou noutro caso,
Capitanias Hereditárias, das Sesmarias e oun da Lei n9 7.52~. de 17 de julho de 1986, tras prossessões, redundou em províncias gi- o processo de redivisâo (incorporaçliõ-, subdisão insuficientes, considerando o volume de
gantescas, na época do Império e, conseqüen- visão ou ·desmembramento), apresenta-se cotrabalho do referido órgão regional".
mo eminentemente complexo, sujeito a ditemente, já na Repúbli~, nos Estados, alEsclarece também Sua Exce1éncia que no
versos procedimentos, dentre os quais, por
guns dos quais superam, em dimensão territoart. 2? pretende~se corrigir Um equfvoco: a
primeiro e essencial, destaca-se a consulta
rial, I;rlllitos pafses da Europa.
denominação atual no antigo cargo de Técàs populações interessadas (plebiscito).
Ao legislador constituinte não pasou desnico de Administração, no Serviço Público
percebida êssa realidade. Tanto que criou o
6? Por necessário, convém remarcar que
Federal, é de Administrador",
o ato da redivisáo territorial deverá ocorrer
Estado do Tocantins (art. 13 do ADCT) e
Por fim, acrescenta que a Secret<Uia de Plasempre por força da lei complementar (art.
determinou a criação da Comissão de Estunejamento da· Presidência da República nada
dos Constitucionais, com vistas à nova formu18; §_ 39, da Constituição).
teve a opor à iniciatiVa em tela, uma vez que
lação geopolftica de nosso território'.
79 O que se ·encOntra em causa, na apreCiaa mesma trata da criação de cargos indispenção da presente questão de ordem, é se tem
Mas a Constituição de 1988 fixou também
sáveis ao funcion.amento da nova Procurao Congresso Nacional cOmpetênCia exclusiva
alguns princípios essenciais à vida de nossa
doria Regional, com reflexos financeiros mípara c~avocar plebiscito, na hipótese de ser
Federação. Dentre esses, destacamos, pela
nim~.
-oorrelação com a presente matéria, o primei- este instrumento adequado à espécie, ou se,
Em face do exposto e considerando ine:
na verdade, o aSsunto seria próprio de um
ro da soberania popular, afirmando inclusive
xistir impedimento de natureza constitucioprojeto de lei, sujeito portantO-à sanção presi~
pelo instituto do plebiscito (art. 14, item I)
nal, j~rídica e de técnica législativa que invia-e o da autonomia dos estados (art. 18).
dencial.
bilize a tramitação da matéria, somos pela
$1' Dentre as matérias elencadas como de
A exegese constitucional do artigo 12, §§
aprovação deste projeto de lei na forma ém
competência eXClusiva do COngresso desta1? e 2~. das di~posições transitóriaS, há de
que se encontra.
ca-se exatamente a de "autorizar referendo
ser feita considerando esse panorama, onde
Sala das Comíssões, 12 de dezembro de
e convocar plebiscito" (art. 49, item XV, da
dados ~istódcos_e geográficos convergem no
1990 - Cid Sabóia de Carvalho,Presidente
CF).
.
espaço demarcado por normas, não apenas
Leite Chav.es, Relator - Ronaldo Aragão 99 Quanto â propriedade do plebiscito code natureza jurídica, mas sobretudo de cará.losi Paulo Blsol- Wilson Martins - Aureo
mo ato preliminar do processo· de redivisão
ter político; que empresta, fisionOmia ao nosMello - Maurício Corrêa - Juthay Magaterritorial, parece não remanescer dúvida,
so Estado federal.
llles - Nabor Júnior - Francisco RollemA interpretação da Constituição deve ser em face do disposto no art. 18, -§ 5~";da Constibeq - OzJe) Carnelio.
feita, neste caso, considerando o seu todo
tuição:.
sistemático e a conexão lógica, que estabelece.
.PARECER N• 464, DE 1990
"Os estados podem incorporar-se enuma correlação necessária entre seus diversos
tre si, subdividir~se ou desmembrar-se
Da Comissão de Constituiçilo,- Justiça
dispositivos.
para se anexarem a outros, ou formarem
eou Cidadania, sobre a interpretação do
Assim é que, inspirados nesse pressuposto,
novos estados ou territórios federais meartigo 12, §§ 1' e 2', do Ato das Dispopassamos a respOnder à qu~stão de ordem
diante a.aprovação da população diretasições Constitucionais Transitórias.
levantada para aclarar o prosseguimento do
mente interessada, através de plebiscitu
Relator: Senador Mauricio Corrêa
processo legislativo no concernente às con(grifamos). e do Congresso Nacional,
clusões apresentadas pela Comissão de EstuO .ilUstre siliador Cid Sabóia de CarvalhO
por lei complementar."
-suscitou em plenário quando da discussão, .dos Tetritoriiis: A competência do Congresso Nadonal p_aCm primeirO"tuino, de ariteprojeto de Decrera deliberar sobre o processo de divisão terri.1~" A dispOsição transitória contida no art.
to Legislativo, de autória da Comissão Mista
torial encontra-se consígnada ãínda no art.
de Estudo$ Territoriais sobre a realização de 12 e seus parágrafos 1~> e 29 determinou a
piebUcito para a criação do Estado de Tap~- criação da Comissão de Estudos Te~to~. 48~ item VI, da Carta. Magna:

(A Comisstlo de Consmurçao, Justiça·
~
~
• Cidadania)

de--

jós, questão de ordem intentando adequada
eXégese para o·artigo 12, §§ 19 e2~, das Dispo. siçóes.TtállSitórias da Constituição Federal.
- - Deferida a questão, foi a mesma encaminhada a esta comissão, abrangendo, por analogia, todos os itens conclusivos da referida
Comissão Mista de Estudos Territoriais.
A questão de ordem levantada resume-se,
basicamente, em dois pontos centrais:
1~ Se Há pertinência na convocação de plebiscito para dar-se execução ao comando contido nas mencionadas disposições constitucionais transitórias (art. 12, §§ 1? e 2?, do
ADCT). ·
~
..
.~
29 Se, em caso afirmativo, o instrumento
constitucional para efetivação desse plebiscito é o Decreto Legislativo previst'o no artigo
59, item VI, da Constituição.
Antes de passarmos a responder a essas
indaga'lóes, talvez seja necessário proceder
a uma análise retrospectiva, ~paz de emprestar-lhes mais clareza e inteligibilidade,
O Brasil, como todos sabemos, e isto en-
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nação do eminente Senador Francisco Rõ~
Uemberg, de Sergipe, que "pronunciou fuDdamentada exposição sobre as históricas reinvidicaçõeS de seu eStado a parte do território
· ·
_
·
VI- iilcorporação, subdivisão ou des- baiano_"_.
- Há, ainda, a justificativa daquela comissão
membramento de áreas de territórios ou estados; ouvidas as respectivas Assembléias Lede. que_ se encontrando asinado o prazo de
3 (três) anos para os estados resolverem suas
gislativas."
pendências(§ 39 do artigo 12 do ADCT) atraAssim, em vista desses argUmentos e da
vés de negociação, só após o decu.rso desse
. interpretação lógico-sistemática e teológica
prazo caberia 'O arbítrio do Congresso Nacioda Constituição, não nos _parece controverso
- nal, não podendo a comissão antecipar-se soque o prõcessp de redivisãó territorial no Bra-bre o prazo-constitucional, emitindo párecer
sil, a partir da ConstituiÇao ·aesâe out_ubro
sobre
essas-questões.
de 1988, tornou-se exeqüfvel sob duas modaEmbora constando dos autos s~m qualquer
lidades:
· encamínhamento. entendemos por bem fazer
a) como iniciatiVa: dO Cóngfesso NâCional,
o registro desses pleitos, os quais atestam a
no exercício de uma competência originária
vigilância dos parlamentares citados na defeque lhe foi reserVada pelo constituinte ItO Ato
das Disposições ConStitucíona~s Transitórias - sa de seus estados.
Acreditamos entretanto que, na atual fase
(art. 12, §§ 1' e 2');
~
do processo, nada pode fazer esta comissão
b) como iniciativa dãs-.Assembléias Legispaia reatorar a ·pretensão consignada, uma
lathraS dos estados. no" eXercício de compevez que a Comissão Q.e Estudos Territoriais
tência.consagrada em riorma de caráter perjá se enContra extinta, restando iritf:ntar-a
manente; definidora de prinCípio institutivo"
resolução dessas pendências, mediante acor~
(art. IS,§ 3', da CF).
do ou arbitrainento, na forma do § 2 9 do arti-_
. Com.base nesses pressupostos, o nosso pogo 12 do Ato das DispoSições Constitucionais
sicionamento sobre a questão de ordem forTransitórias.
mulada, Pertinentemente, pelo nobre SenaÉ o nosso parecer.
dor Cid Sabóia de Carvalho resume-se nas
Sala das Comissões~ .12 de dezembro de
seguintés afllmativas)
,
- - · 1990.-=. Cid- SaJ>õfa-de CarValho, Presidente
lt É constitU.c~ona(e jurídica a convocação -Maurício COlTêa; Relator - Wilson Marde plebÍscito para imPlementar-se a prescritins - Mansueto de Lavor - Antônio Al1'es
ção· inscnl:a no art. l2, §§ V e 2", do Ato
- José Fogaça- Nabor Júnior - Ronaldo
das Disposições Cons_fit_qc;io'nais Transitórias.- Aragão- José Paulo Bisol- Jotahy Maga2? Essa convo-cação inscrevê-se entre os lhães- Áureo MeJJo- ~raxicisco Rollemberg
atos de compet8ncia- exclusiva do Congresso
- Oziel Cifrrieiro.
Naciomil, ex-vi do artigo 49, item XV, da
Constituição.
·
PARECER N• 465, DE 199o
Devemos registrar, por último, o'Cato de
encontrarem-se apensos ao presente processo
Da Comissão de cOnstitUição, JUstiça
dois requerimento-s ~rigidos ao. Presidente
e Cidadania, sobre o Projeto de Lej o?
cio Congresso Nacional.
83, de 1982 (n9 8.595-B, de 1986, Da CâO pririlei'ro, datadO d"ê27 de março do cormara dos Deputados), que "dispensa a
rente, é fiirnãdp pelo Deputado Nilson Gibrealização de vistoria judicial na hipótese
son (PMDB- PE) e reclama de uma possível
__g_ue menciona".
omissãq da Comissãº de Estudos Territoriais
Relator: Senador Maurício Corrêa
sobre requerimento de sua au~oria a respeito
Cuida-se, de conformidade com Q preconidos lünite:; entr.e Pernambuco e Bahia. solicizado no parágrafo .único do art. 65 da Constitando reexame do pleito apresCntado.
·
tuição Federal, de exame da Emenda da Câ·O segundo requerimento, também datado
de 27 de março, é assinado pelos emínentes mara dos Deputados ao ProjetO de Lei do
Senado o' 83, de 1982 (n• 8.595·B, de 1986,
Senadores FraP.cisco Rol!emberg _(PMDB _
.
SE), Lourival Baptista (PFL- SE) e Albano na Casa revisora). _
De auto!ia do ilustre Senador Itamar Fran~
Franco (PRN -SE) e pelos Deputados Jos.S
Queiroz (PFL - SE), Messias Góis (PFL co, a propõsíção em epfgrafe, ao modificar
-SE), Djenal Gonçalves (PMDB -SE), a redação do § 2• do art. 213 da Lei n• 6.015,
Leopoldo Souz~a (PMDB- SE) e Acival Go- de 31 de dezembro de 1973, que "disP.ó~ somes (PSDB - SE) e protesta para que a· bre os registros·públicos e dá outras providênComissá_o de Êstudos Territoriais reconside- cias" 1 objetiva a dispensa de vistoria judicial
na hipótese de não haver oposiçao a requerire, et'n seu relatório final, a neces_sidade de
se desénvolver ao Estad_o_d_e_Sergipe 18.031 mento de retificação da descrição das divisas
Km2 de seu território que, segundo os reque- ou __área de imóvel.
Os textos vigentes dos citadOs ari:. 213 e
rentes, estaria indévidamente ocupado pelo
seu.§ 2~ estãO assim _redigidos:
Estado da_Bahia.
"Art. 213. A requerimento do interesNo relatório final da Comis_são de Estudos
sado, poderá ser retifiCadoo erro consTerritoriais, ~atado de 12 de dezembro de
tante do registro, desde que tal retifica1989, encontra-se às fls. 9 e 10, no iteni 3,
relativo à ·•Questões de Limites' Estaduais",
ção nã() acarrete prejuízo a terce~o.
rcfer~nCia .a esses litígios, inClusive à e~la~
"Cabe ao Congresso· NaciOnal, com a san~
ção do :e_residente da República ( ... ) dispor
sqbre:
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§ 2~ Se da_retificação resultar alteração
da descrição das divisas ou dá -area do
imóvel, serão citados, p_ara se manifestarem sobre o requerimento, .eiil.10 (dez)
dias, todos os confrontantes e o alienante
ou seus suCessores.

COIIJiubstancia-se, o projeto em- tela,

na mera adição ao texto vigente desse
§ 29~-da seguinte enunciação: "Nãó havendo oposição, e séndo o requerimento
insJni(do com planta e memorial descritivo da propriedade que justifique o pedido de retificação, o juis dispensará a
realização de vistoria judicial 14 •
Tal como fora apresentada, a proposição
veio a merecer as aprovações da CCJ e do
Plenário do Senado. Todavia, na Câmara dos
Deputados, recebeu a emenda de seguinte
teor:.
"Acrescente-se ao § 2? do art. 213 da
Lei n~ 6.015, de 31 de dezembro de :1973,
a que se refere o ait. 19 do projeto, in
fine, após "vistO!ia judicial", a expressão: facultando-lhe a determinação de
iiispeÇão."
-- -- Parece-nos não assistir razão para a citada
e1p.enda que, com o projeto em epígrafe, foi
aprovada naquela Casa revisora.
Não devemos olvidar que o intuito do ilustre autor da proposição é o de tomar mais
célere o procedimento judicial que visa a retificação, quando cordatQs os confrontantes e
o alienante ou seus sucessores sobre as alterações de_scritas com plat1ta. e memorial que
jUstifiquem aquela postulação.
A inspeçãó somente se justificaria na hipótese de erro evidente~ diante do qual afaculdade de <ietermin~~la já é iºe_t:~nte _à autoridade judicant~~ à luz de exegese do Capítulo
IV - Do Juiz - Seção l - Dos Poderes,
dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz
-do Código de Process_o Civil_~
Ademais. o § 19 ·do mesmo' art. 213 da Lei
n~ 6:015, de 31-12-79, prevê a solução para
casos tais, ae dispor, que "a retific3çã!> será
feita mediante despacho judicial, salvo no caSO de. erro evidente, o qual o oficial, desde
logo, corrigirá com a devida cautela".
Pelo exposto, convencemo-nos de que a~
Emenda se reveste de constitucionalidade e
juridicidade .. No entanto, quanto ·ao mérito,
somos pela Sua- rejeição-.~
Sala das_Comissões, 12 de· dezembro de
1990;- Cid Sabóla de Carvalho, Presidente
-Mauricio Corrêa, Relator- Nabor Junior
- Jutahy Magalhães - Áureo Mello - Ronaldo Aragão _. Francisco Rollemberg Oziel Carneiro - Leite Cbâves - José Paulo
Bisol - Wilson Martins.
PARECER N'. 466, DE 1990
Da €omissão de Constituição, Justiça
e Odadania, ao Projtto de Lei do Senado
ir 92, de 1990, que "altera a Lei n• 4.215,
dê 1963, e torna obrigatório o Exame de
Ordem para admissão no quadro de Ê•

- vopclos".
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Relator: Senador Àureo Mello
Pretende o ilustre autor deste projeto, o

Senador Leite Chaves, tomar obrigatório o
Exame de Ordem·, para a:ctmissão no quadro

de advogados da OAB. Atualmente, a obrigatoriedade existe apenas para os candidatos
que não tenham feito o:estágio profissional
ou não tenham comprovado, satisfatoriamente, oos_eu exercício--e- resultado. Nos termos
da proposição, que altera somente o caput
do art. 53 da Lei n9 4.215, de 27 de abril
de 1963, continu-ãrao dispensados do Exame
de Ordem os membros da Magistratura e do
MiníSféiío Público, bem como os Professores
de Faculdades· de Direito oficialmente reconhecidas, que hajam exercido as respectivas

funç6es por mais de dois anos (art. 53,§ 2~).
Trata-se de matéria da competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I) e da
iniciativa cOO.correD.te prevista no art. 61, capnt,da Constituiçã.o da República.
Acreditamos que o projeto é constitucio;nal, pois não fere qualquer norma de nossa
Lei Fundamental. Ao contrário, a ela se
amolda,. na medida em que Valoriza a classe
dos advogados, livrando-a, no dizer do seu
nobre autor, do aviltamento causado por pessoas que a exercem sem a capacitação técnica
necessária.
É jurídica a proposição, por Dão oferider
qualquer princípio-do Direito, enqU.adrand~
se, também, na boa técnica legislativa.
Sala das ComiSS6es, 12 de dezembro -de
199IT. -Cid SabOb. de Carvalho Presidente
- Áureo Mello, Relator - Aluízlo Bezerra
- Francisco Rollemberg- José Fogaça (contiário) Oifel Carneiro (con_tráríó) MãUrícioCorrêa - Ruy Bacelar - Jutaby Magalhães
- Wilson Martins - Severo Gomes - JOsé
Paulo Bisol- Ronaldo Aragão"- Nabor Júnior.
PARECER Nt 467, DE 1990
Da Comissão de Constituição~ Justiça·
e Cidadania, sobre o Pro-jeto de Lei do
Senado n~ 125, de 1990, oue "fiXa ditetrizes para conservaçãO di! energia e dá
outras providências" •.
Relator: Senador -:R.onaldo Aragão
I - Relatório

energia, nas indústrias com potência instalada superior a 500 kW, e ~!OS estabe!ecimentos comerciais ~ órgãos-públicos que_ possuam
100 kW, ou mais, dé potência instalada;
2. inclusão de critérios relativos à economia e conservação de energia, na adjudicação
dos processos Iicitatórios para aquisição de
bens e_serviços, por parte de órgãos públicos
e empresas estatais;
3. inclusão de normas sobre a conservação
de energia, nos Códigos de Obras e regulamentos a serem observados em construções
e reformas de. edifícios do Poder Público;
4. adoção de critérios qÚe ·eStabeleçam a
·maior ou menor incidência de__tributos sobre
equfpa·mentos el~tricos e eletrónicos, de
acordo com o seu IUaior ou menor consumo
d~ energia; _
.•.
__
5. regulamentação da lei resultante do
projeto, pe!o Poder Executivo, no p~ de
(90)_ novent_a dias.
A matéria de que trata o projeto é da competência legislativa privativa da União (CF.,
art. 22, IV). E, em sendo _seu autor Senador
da.República, inclui-se entre aqueles a quem
compete a iniciativa das leis complementares
-e ordinárias (CF, art. 61, caput).
A proposição é jurídica, pois não ofende
aos princípios gei-ais de Direito, meiecendo
reparos, porém, quanto à técnica legislativa:
a_ reunião da _cláusula de vigência da lei ?Jm
a revogação dã"s dispoSiç6es em contrário
(art. s~) é r~pudiada, <;1-e forma unânime, pelos especialistas da área. Não é esta falha,
porém, suficiente para que condenemos liminarmente o projeto. Será, certamente, escpimada, quando de sua redação final.
1

II - Voto do Relator

À vista do exposto, somos pela aprovação
do PrOjetO de Lei do Senado n~ 125, de 1990,
de autoria do nobre Senador Teotonio Vilela
Filho, por sua constitucionalidade, juridicidadee razoável técniCa legislativa.
Sala da Comissão, 12de dezembro de 1990.
- Cid Sabóia de Carvalho, Relator, - Ronaldo Aragão - Áureo Mello - Antônio Alves- Jutahy Magalhães- Mansueto de Lavor - Nabor Junior - Mauricio Corrêa Wilson Martins - José Paulo Bisol -- Oziel
Carneiro- José Fogaça- Francisco Rollem-

befg.
O Projeto de_ Lei do Senado n~' 125, de
10 de. agosto de 199f', de autoria do ilustre
Senador Teotónio Vilela Filho, "fixa direPA~EC~R N9 468,_ DE 1990
trizes para conservação de energia e dá_ outras
~~na Comissão de Constituição, Justiça
providências"..
e de Cidadania, sobre o Projeto de Lei
Entre as medidas propostas, o art. ID deterdo Senado n• 165, de 1990, que "acresmina a inclusão no .-:usto do serviço e sua
-- centa parágrafo aos artigos 1.553_ do Cócomputação no _cálculo das respectivas taridigo Civil e 91 do Código Penal".
fas, dos recursos investidos pelos concessionários de energia elétrica em programas espeRelator: Senador Wilson Martins
ciais de conservação de energia. Os_critérios
I - Relatório
que definii"ão os fuvestímentos que se enquadrem nos referidos programas especiais se- -- Pretende o Projeto de Lei do Senado no
165, de 1990, ora em exame, acrescentar parão, posteriormente, fixados pelo Poder ExerágrafOs .aos artigos 1.5S3 do Código Civil
cutivo.
Além dessa inovação, destacam-se as se- e 91 do Código Penal. Justifica seu autor,
o seu-a-dor Francisco Rollemberg, a_ propoguintes:
_
L Obrigatoriedade da criação de Comis- SitUra, com a necessidade _de tornar explícita,
na legislação ordinária. "a obrigação dos hersões de Racíonalizaçáo- e Conservação de
õ_

-

-
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deiros do delin<iüente de reparar os danos,
respeitada a força do monte, e suportar os
ónus da decretação da perda dos bens limitada esta "aos haveres deixado_s pelo de cujus".
Enquandra-se a matéria na competência
legislativa privativa da União (CF, art-, 22;
I), exercendo o seu ilustre autor o direito
de iniciativa assegurado" pelo art. 61 caput
, da ConstituíÇão da República.
Juridicamente perfeito, o projeto n~o contraria os princípios gerais do Dir~ito, ao I_llesm.o tempo em que se adequa à sistematização
das normaS cogentes, não criando legislação
extravagante, mas, ao contrário, atenõo-se
aos códigos em vigor.
Não há, também, qualquer reparo a fazer,
quanto à técnica legislativa -adotada na elaboração do projeto, nem com referência à su-a
re~imentalidad~.

· II -

Voto do Relator

Ex positis somos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado no 165, de 1990, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, por sua
constitucionalidade, juridicidade, -regimentalidade e boa técnica legislativa. - -Sala das Comissões, 12 de Dezembro de
1990 . ...,... Cid Sabóia de Carvalho Presideilte
- Wilson Martins, Relator Maurício Corrêa
- Nabor Júnior- Jutatty Magalhães- José
Paulo Bisol- Leite ChãVes..:.:.:l)ZJen:arneiro
- Francisco Rollemberg Abstenção, Ronal~
do Aragão -Áureo Mel!o PARECER N• 469, DE !990.

Da Comissão de Constituição, Justiça
e. Cidadania sobre o Projeto de Lei n?
173, de 1990, que "determina a indispo~
nibilidade dos bens do seqüestrado e de
seus parentes até o quarto grau em caso
. de seqUestro e extorsão mediante seqüestro".
Relator: Senador Wilson Martins
Chega a esta Comissão, pãra õs devidos
fins regimentais, Projeto de Lef de autoria
do nobre Senador Irapuan Cósta Júnior que
..diSpõe sobre a indisponibilidade dos bens
do seqüestrado e de seus parentes até o quarto grau em caso de seqüestro ou de extorsão
mediante sequestro".
.
Justificarido a iniciativa, o nobre representante do Estado de GOiás rlesta Casa, preocupado com o aumento da criminalidade em
nosso País e, n"otadamente, com a crescente
onda de seqüestros ocorridos visando a obtenção de resgate, entende que a legislação
deverão". criar formas de -impedimento para
que os mesmos proliferem ainda mais".
Afirma q·ue medidas tais como o aumento
das penas a classificação ·ao crime corilo hediondo, o fato de ser inafiançávei, Insusceptível de graça, indulto ou anistia e, mesmo,
a determinação de a pena ser cumprida em
regime fechado, não se revelaram suficientes
para dissudiar os potenciais delinqüentes pa~
ra dissuadir os potenciais delinqüentes.
Perfilhando_ esta linha de raciodnio conclui:
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É preciso então, que se. tolha também a
condição ou o objeto fim do Seqüestro e da
extorsão mediante seqüestro que é o preço

do .resgate.
A finalidade imediata do projeto de lei ora
apresentado é tolher a possibilidade de ob·
tenção de vantagem através da prática claque~
Jes delitos. Sua objetividade jurídiC? também
a inviabilidade do património".
Em _síntese, a iniciativa sugere:
1 -tornar indisponíVeis os b_ens c;ia pessoa
seqüestrada, do seu cônjugue e dos seus parentes, consagü.fneos ou afins, até o quarto

grau.

"É algo muito questionável, do ponto de
vista moral, impedir que o restante seja pa-

go".
(Jornal do Brasil- 17-6-90- 19 caderno
pág Ü)
No plano ético, julgamos que a tentativa
de impedir_que os familiares envidem todos
os esforços e empreguem os meios disponíveis para-livrar a vítima do cárcere privado
em que se encontra é absolutamente insustentável. Com efeito, como justifiCar a exigência
legal em nome de um suposto interesse maiOr
da sociedade quando o que está em jogo é
a própria vida da pessoa? O combate à criminalidade há de ser sobretudoi preventivo.
Quando estes meios falham e o delito ocorre,
a repressão há de fazer~se presente, cirCunscrita entretanto a aÇão oficial a limites tais
que não tornem o infortunado agente passivo
do crime em mártir da sociedade.
AdemaiS, razões de ordem meramente prática evidenciam a innocuidade de qualquer
medida legislativa de tal ordem. Afiguie-se.
a situação de uma pessOa cuja libertação com
vida depende do pagamento de determinada
quantia em dinheiro. Os entes mais chegados
por razões efetivas e humanitárias, certamente encontrarã_o meios de burlar qualquer proibição- recorrendo ao auxl1io de amigos e parefJ.tes-não alcançados pelo proibição. Será
objetivan'l.ente impOssível à autoridade_pública evitar que os interessados 3jam da forma
que julgarem mais conveniente para lograr
a libertação da maneira mais rápida e segura

2-tipificar críriliitãlmente qualquer tentativa de frustarar a indisponibilidade patrimonial instituída;
3 - tornar obrigatória a informação às autoridades competentes de ocorrência de se~
qiiestro ou extorsão mediante seqüestr9 bem
càmo de qualquer circunstância capaz de
identificar os agentes, sob pena de sanção
__
_
penal.
4 - proibir às instituições financeiras a
concessão de empréstimo ou crédito com vistas ao pagamento de resgate das vítimas;
5 - vedar a possibilidade da contratação
de seguro para cobrir _gs_ ris_ços de eventual
seqüestro.
Como se vê, trata o congressista de propor
a aprovação de um arcabou_ço legal que torne
impossível o pagamento de qualquer quantia
aos agentes perpetradores do delito.
Em abono à tese, sustenta-se _que a legistaçao italiana contempla previsões de tal or- possíVeL
dem, sendo o ordenamento, daquele País,
Não obstante estas considerações serem reno entender do parlamentar, o que há de levantes do ponto de vista social, cumpremais moderno neste campo.
nos, na forma regimental, apreciar a matéria
Em primeiro lugar, cumpre-nos esclarecer do ponto de vista da sua constitucionalidade
que a preocupação que assalta o nobre Sena~ ~ juridicidade.
_ _
dor, autor da iniciativa, bem como a indigna- • O Código Penal, em seus artigos 148 e 159,
ção ante o estado de coisas reinantes é coro.~ assím define os crimes de seqüestro e extorpreensível e, acreditamos nós, deve ser com- são mediante seqüestro.
partilhada por todas as pessoas dotadas de
Art.148 ~Privar alguém de sua liberdade,
senso ético. Julgamos, entretanto, que o promediante seqüestro ou cárcere privado.
blema há de ser analisado com criteriosa cauPena - reclusão de um a três anos.
tela, não só do ponto de vista jurídico e cons§ 1~- A Pena é de reclusão, de doi~ a
titucional, mas sobretudo no que diz respeito
cinco anos:
às possível conseqüências práticas e sociais
I -se a vítiJ;na é ascendente, descendente
que podem advir do acatamento_ da propoou cônjugue do agente:
sição.
II -se o crime é praticado mediante inter.cm recente entrevista pu_blicada na imnação da vítima em casa de saúde ou hospital;
prensa carioca, o criminalista Nilo Batista te.iii- se a privação da liberdade dura mais
ve oportunidade de expressar o seu pensade quinze dias.
mento no particular da legislação italiana ci§ 2~ Se resulta à vítima, em razão de maus
tada. Indagado sobre Q tratam~_n_to legal distratos ou de natureza de detenção, grave so·
pensado ao património das vítimas de seqüesfrimento físiCO ou moia!,
tr-o na península, esclarece que o ordenamenPena ~ reclusão, de dois a oito anos.
to vigente não prêve, propriamente, o conge·····--~··············-·..,······························.·
lamento dos bens d_~ fam_ilias, cl:lmo foi afirAi-t. 159-=- Sequestrar pessoa com õ nm:
mado. Diz o professor:
"Não há sequer uma lei neste sentido. Exis- de obter, _para si ou para outrem, qualquer
te um artigo no Código de Processo Penal vantagem, como condiçãO ou preço ou res~
-o 219-, cujo texto diz alguma coisa equi~ gat~.
Pena- reclusão, de seiS -a quínze anos
valente a impedir que o crime se consuma.
e multa.
,
Baseado ·neste artigo houve alguns casos de
§ 1" Se o seqüestro duia mais de vinte e
bloqueio de bens de familiares. A medida
foi muito discutida, baseando~se numa inter- quatro horas, se o seqüestrado é menor de
dezoito anos·, ou se o crime é cometido por
pretação legal de alguns juízes italiano_s~'.
bimdo ou- c}uadrilha.
·
Concluindo, afirma:
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Pena --reclusão, de oito a vinte anos e
multa.
§ 2~ Se o fato resulta lesão corporal de
natureza grave.
Pena- reclusão, de doze a vinte e quatro
anos e multa.
§ 3Y Se resulta a morte:
Pena - reclusão, de vinte a trinta anos,
e multa.
O objeto jurídico tutelado, no primeiro caso é,- obviamente, a liberdade da pessoa humana. Já no segundo caso, trata-se de resguardar, além da liberdade, o património do
indivídu_o contra -exigências extorsivas.
Ora, a ordem jurídico-constitucional ins~
taurada ·em. 1988, no Capítulo dos Direitos
e Garantias Fundamentais, assegura a todos
a inviolabilidade do direito à vida, à lib~r
dade, â igualdade, à segurança e à proprie~
dade (art. 5~, C.F.), cabendo ao Poder Públi~
-cO Velar pela plena eficácia de tais princípios.
O sujeito passivo de um delito contia a
vida-, a liberdade ou o património é pois cre~
dor do Estado de uma prestação de segurança
não atendida no tempo e forma oportuna.
Coloca-se então o problema de saber qual
·deve ser a postura do mundo oficial quando
ele mesmo falha nos seus mais elementares
deveres em relação à população. Seria lícito
exigir, em circuil.Stãncia que· tais~ q~ue 6 particular arque com todas as conseqüencias, inclusiVE: sujeitando-se a perder a própria vida
em nome de um suposto interesse social superior de dissuadir a perpetração de novos ilícitos? Parece-me que a resposta negativa se
im.põe no plano jurídico assim como no ético~
político.
Ao longo de séculos depenosa elaboraç_ão~
a doutrina penal construiu a teoria do delito
contemplado as_chamadas causas excludentes
de antijuridicidade do crime. Admite-se hoje, de fonna indiscutível, que além dos elementos objetivos e subje'tivos, a existência
de um fato penalmente imputável pressupõe
a ausência de causa justificadora de ação.
SigriifiCa isto que a conduta perpetrada com
o propósito de exercer legítima defesa, em
estado de necessid-Çtde ou no estrito cumprimento d~ dever legal não legitima a persecução penal. Além destas causas, explicitamente enun-Ciadas em toda as legislações contemporâneas, há outra implí<:;ita que vem seD,do reconhecida por juízes e tribunais. Trata-se da charoatl.a inexigibilidade de outra
conduta e que vem a ser a situação onde não
é dado esperar do indivíduo outro comportamento senão aquele penalmente definido como t{pico.
Feitas estas consideraçõeS;_ de ordem doutrinária, cabe agora enfrentar o c_errie do problema posto pelas iniciativa. É juridicamente
possível exigir-se da vítima do delito ou de
seus familiares que se abstenham de qualquer
a:ção concreta para o atendimento das exigências dOs delinqüentes e assim lograr a obtenção da sua liberdade? Não temos qualqu.er
dúviçla em responder negativamente ã indagação. Se o Estado falha ou :>e omite no dever
de prestar segurança e preservar integralmente os valores fund3.II":entaís que norteiam a
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convivência social, não há como impedir que
os próprios interessados exercitam plenamente e legítima defesa dos seus interesses.
A proposição, pelas razões_ apontadas,
além de carecer de legitimidade jurídica,
atenta contra os princípíos baSi1iares da ordem constitucionill na medida em que inverte, indevidamente valores e princípios absolutamente inarredáveis. A vida, a liberdade
e a segurança dos indivíduos c_onstituem valores supremos da nossa organização social,
não sendo dado ao Estado sujeitá-los a condicionantes ou requisitos prévio"s em nome do
bem-estar coletivo.
Opinamos, em conseqüência, peta: injuridicidade e inconstitucionalidade do Projeto de
Lei do Senado n~ 173, de 1990, e, no mérito,
pela sua rejeição.~
Sala das Comissões, 12 de dezembro de
1990. -Cid Sab6i8. Presidente, Ma úrico Côrrea, Wilson Martins, Jutahy Magalhães, Oziel
Carneiro, Relator, Nabor Júnior, José Paulo
Bisai, Áureo Mello, Ronaldo Aragão, Leite
Chaves

PARECER N• 470, DE 1990.

Da Comissão de Constituição, Justiça
e- Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n~ 178, de 1990, que revoga o
parágraro Unico do art. 106, da Lei n~
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código
Eleitoral).
Relator: Senador Wilson Martins
O Projeto ora submetido à nossa apreciação, de autoria do ilustre Senador Jutahy Magalhães, tem por objeto revogar o parágrafo
único do art. 106, da Lei no 41737/65 (Código
Eleitoral).
Em sua justificação o emiiiciite parlamentar diz ser objetivo-de sua proposição erradicar da legislação eleitoral uma norma injustificável, inserida no texto do diploma maior
da lei eleitoral, que á o seú código.
Em análise acurada do que ocorreu nas
1íltimas e(eições realizadas no País, verificamos que nas eleições propúrcionais, os votos
em branco, ao serem consíderados como válidos para a formação do quociente eleitoral
tivCram forte influência parã
determinar
tal quociente, prejudicarido Candidã.tos que
receberam expressiva votação, mas não conseguiram se eleger erri razão desse fato.
Assim, a revogação-proposta no" preSente
projeto merece ser acolhida em face das ponderáveis argumentações do_seu ilustre autor,
com as quais concordamos inteiramente.
Pelos exposto, opil'lamos pela aprOVação
do projeto tanto por seu mérito qUanto pela
sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legi~lativa.
Sala das Comissões, 12 de-·aezeinbfo de
1990. -Cid Sabóia de Carvalho, Presidente
- Wilson Martins, Relator - José Paulo
Bisai - Maurício Córrea - Leite Chaves Jutahy Magalhães, (AbJ>tenção)- Nabor JúM
nior- Ronaldo Aragão Antônio Alves, Abstenção - Aureo Mello - Francisco Rollemberg - Oziel Carrieiro .

se

.... ,...

,

PARECER N' ~71, DE I 990

Da Comissão de Educação, sobre as
Eemndas de Plenário n~"' 1 a 12, oferecidas

ao Projeto de Lei do Senado nQ 208, de
1989, que "dispõe sobre os objetivos da
educação superior, estabelece critérios
·para a organizaÇalo e funcionamento das

universidades brasileiras e dá outras pro~
vidê!lcias''.
Relator: Se"ilador Marco Maciel

O Projeto de Lei do Senado

n~·

208, de

1989, busca conceituar a instituição universitária definindo determinados pressupostos
fiTOS6IíCos atinentes à educação superior e
estabelecendo normas gerais voltadas ao seu
funcionamerito e à sua orgapização.
A rigor, todos os aspectos essenciais que
devem estar contidos na ação e nos obje!ivos
das unlversidades foram contemplados pelo
projeto. Questões como avaliação do desein·
penha institucional, atuação da comunidade
acadêmica, escolha de dirigentes, campo de
ação dos Conselhos de Educação, entre·tan~
tas outras, receb_eram o adequado tratamento.
Em sua tramitação, o proJeto em tela recebeu doze emendas. Ao analisá-las detidamente, ·pude observar, preliminarmente, o
elevado grau de. interesse e de compromisso
dos nobres colegas com a educação. Isso fica
nitidamente demonstrado não apenas pelo
significativo número de emendas como, sobretudo, pelo teor de todas elas.
Embora reconhecendo o esforço de seus
autores em coinplementar o projeto, buscando conferir-lhe talvez a maior densidade,
creio que as emeridas apresentadas não contestam o texto original e nem lhe acrescentam
aspectos substanciais.
Acredito, ainda, que o projeto tal como
foi apresentadd pelo seu autor, atinge plenamente os objetívos em função dos quais foi
elaborado. Ele consegue ser conciso sem olvidar aspectos essenciais da instituição universitária e da educação superior; oferece conceitos abrangentes em; torno do assunto: enfatiza o caráter democrático e pluralista necessário· à vida universitária; preocupa-se em
fixar parâmetros ao bem funcionamento das
instituições.
,
-- Pelo exposto, sou pela rejeição das emen.das oie!Cddãs em-Plenário na certeza de'que
o texto original do projeto"atend~, em linhas
gerais-, O que elas defendem. Assim, sou pela
aprovação do projeto tal como apresentado
pelo autor.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de
1990. -João Calmon,. Presidente- Marco
Maciel, Relator- Carlos Patrocínio- Antônio Luiz Maya ..:. Wilson Martins - Hugo
Napoleão - _João Lôbo - Meira Filho AronsO SanchO - Mauro Benevides - Jorge
Bornha1.1sen- José Fogaça- Roberto Campos -- Mansueto de Lavor - Aureo Mello
- Francisco Rollemberg - Oziel Carbeiro
Declaração de voto do Senador Hugo
Napoleão, na Comissão de Educação,
sobre as Emendas de Plená:rio II"' 1 a
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12, oferecidas ao Projeto de Lei do Sena·
do no 208, de 1989, que "dipõe sobre
os objetivos da educação superior, estabelece critérios para a organizaÇão e funcionamento das universidades brasileiras.
e dá outras providências.

Coinõ pnmdro' relátor designado pa:iã:" analisar as emend~s de plenário oferecidas ao
projeto de lei de autoria do nobre Senador
Jorge Bornhausen que dispõe sobre os objetivos da educação superior, estabelecendo
critérios para a organização e o funcionamento das u~iversidades, opino da seguinte forma
sobre cada uma delas:
EM:ENDA No 1 - Trãtã:Se-de dar nova
redação ao art. 1~ e criar Parágrafo único.
Concordoque,emsuaamplítude, a Educação
Superior inc,lua as atividades indissociáveis
de ensino, pe-squisa e extensão, devendo,
pois, a expressão figurar nO caput do novo
artigo. Creio que, ao invés de afirmar-se que
ela "deve ampliar e aprofuhdar a form~çâo
do homem" seria mais correta a forma do
autor de que "Tem por objetivo".
Admitindo o acréscimo de conceituações
sugiro, contudo, pontos que considero indispensáveis na redação_ original, como, por
exemplo a "pluralidade de idéias''.
Quanto ao parágrafo único proposto estoU
de acordo pois uma das críticas feitas à universidade é que está alienada da sociedade.
Sua articulação com a Educação Básica é plenamente justificável.
Assim, acataria em parte o caput do art.
1o na forma da redação expressa ao final e
integralmente o parágrafo único.
EMENDA N~ 2 -Trata-se de red-ação
idêntica à de n~ L
As conclusões São, pois, as mesmas.
EMENDA N1 3 - O art. 2" está proposto
de forma mais abrangente sem, contudo, ferir
a autonomia universitária constitucíona1illente consagrada.
Acatá-la-ia, integralmente.
EMENDA N9 4 - A sua redação é idêntica
à de n~ 3. Assim sendo, creio que deveria
ser integralmente acatada como a anterior.
EMENDA No 5 - Quanto ao art. 4~ optaria por manter aquele do projeto originalque mantém a aprovação pelo Conselho Federal de Educação e homologação pelo Poder
Executivo; isto porque_ não se deve mudar
a denominação do Conselho Federal sem que
a LDB venha a definir. Além do mais, está
consoante com o princípio- da República. Entretanto, a homologação pelo Poder Executivo é indispensável, pois, no. processo, ele
representa a sociedade.
O parágrafo 1~ jüstifica-se na púte reia,tiva
aos estabelecimentos isolados de ensino superior--não previstos no projeto original.
Julgo o parágrafo 2~dispensável. A autonomia já deve assegurar o processo de elabo·
ração e reformulação em cada instituição.
Cabe uma observação quanto a parte das
justificações às Emendas de n"' 5 e 6 dos eminentes colegas Pompeu de Sousa e Paulo Biso! quando afirmam ser inaceitável ã definição de ''instituições oficiais de ensino supe-
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rior como as mantidas preponderantemente
por recursos dQ poder ptíblico". As críticas

sáo ~o advérbio preponderantemente por
considerarem-no excludente da exigibilidade, da exclusividade, da manutençãd porrecursos públicos e, por outro lado, indutores
de que ínstituiçôes privadas possam vir a ser
reconhecidas como "ofida:rsn.
Data venta dos cbmpetentes col~gas creio
que a expressão "preponderantemente" per-'

mite que a instituição possa, eventualmente,
receber recursos de outras fontes como convênio .ou doações. QUanto ao segundo aspecto, não conheço caso de entidade privada que
tenha passado a prevalecer-se preponderantemente de recursos públicos:
E"iilCõ!ldusão, acataria em parte a Emenda
de n~ 5 da seguinte forma: rejeitaria o caput
proposto para o art. 4~ acatando o parágrafo
1\' para inseri-lo no caput do artigo e rejeitaria
o parágrafo zo, tudo na forma adiante exposta.
EMENDA N9 6 - A mesma conclusão
da de n9 5 por ser idêntica a redação.
EMENDA N~ 7 -Aceitaria a supressão.
Concordo que· a matéria deve ser: remetida
à Lei de Diretrizes e Bases.

EMENDA N~ 8 - Redação idêntica, à
de n? 7, conclusão idêntica á de n9 _?.
EMENDA No 9 -Embora digna de elogios, a intenção- de explicitar e detalhar a
auto-avaliação das instituições d~ve caber a
cada uma delas.
· Seria, portanto, pela rejeiçao.
EMENDA N" 10- Forma igual à Emenda
de n? 9; rejeitá-la-ia pelos mesmos motivos.
EMENDA Nn 11- Louvável a iniciativa.
Contudo no meu entender, mel_ho~ será~ que
cada entidade venha, de forma autônoma e
obede_cidas as peculiaridades do meio em que
está inserida, definir o detalhamento do seu
sistema eleitoral.
Logo, meu parecer sertã:
reJeiçãO:EMENDA N? 12 :- Novamente redação
igual. Mais uma vez conclusão igual.

pe1a

Em conclusão.
Effi Iace do exposto, seria pelo acatamento
total das Emendas de n~" 3, 4, 7, e 8; pelo
acatamento parcial das de n'~' 1, 2, 5, e 6;
e pela rejeição das de n~ 9, 10, 11, e 12,
propondo a consolidação do projetO nos se, guintes termos~
·
Art. lo A Educação Superiõr tem por objetivo aprofundar a formação do homem para
a atividade cultural, entendida em suas di. mensõessocial, científica, tecnológica, filosófica, artística, capacitando-o ao·exercício profissional, à reflexão crítica e à pãfticipação
na produção, sistematização e superação· do
saber estabelecido, na perspectiva de uma
socie_dade justa e livre, e será ministradores, peitada a_ pluralidade de idéias e de con,ccpções pedagógicas em universidades e outros
estabecimentos organizados para esse fini,
como instituições de direito público ou pri·vado.
Parágrafo único. A Educação Superior, in·
tegrante do Sistema Nacional de Educação,

deverá se desenvolver de modo a contribuir
para a solução dos problemas sociais, econô~
micose políticos da sociedade brasileira, articulando-se, para tanto, com a Educação Básica, no que se refere a objetivos, estrutura
curricular, formação e atualização de profes_sores.
Art. z~ A Educação Superior será desenvolvida_, preferencialmente, em universidades públicas e se organizará com base na indissociitbilídade entre ensino, pesquisã. e extensão, mantidas as seguintes características
organizativas:
1ção;

umdade d_e_ património e administra-

I I - universalidade de campo, pelo desenvolvimento das áreas fundamentais de conhecimento.
§ 1~-As instituições de ensino superior
poderão ministrar cursos de graduação, pósgraduação, aperfeiçoamento, espcializã:ção,
atiVidades de extensão e outros, obser:vadas
aS Seguintes diretrizes:

I - os cursos de graduação serão organizados observando-se uma base comum nacio- nal que contemple conteúdos mínimos;
I I - a pós-graduação. abrangerá os progra·mas de mestrado··e doutorado e os cursos
de especialização e aperfeiçoamento, cujas
diretrizes serão fixadas pelo Conselho Federal de Educação, e se organizará de acordo
com os seguintes:
a) estrutura acadêmica flexível, de modo
a aprovar o desenvolvimento de recursos humanos, a produção e· a difusão do conhecimento segundo princípios: objetivos do ensi~
no superior fixados na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;
·
b) estrutura curriCular flexível, aprovada
pelo colegiado superior competente, em conformidade com os estatutos da instituiÇão; c) articulação com o ensino de graduação,
com vistas ao recíproco desenvolvimento;
d) privilegiamento das atividades de pesquisa.
§ 2Y --No interesse do desenvolvimento do
ensino, da pesquisa e da extensão, as instituições de ensino superior poderão manter escolas de educação infantil e de ensino fundamental e médio.
§ 3~ As instituições de· ensino, superiOr
públicas organizarão sistematicamente iniciativ_as_ abet::tas à participação da população,
destinadas ao trabalho conjunto com os movimentos populares e ao atendimento a demandas sociais específicas.
Art. 3o As universidades e os estabelecimentos- de ensino superior manterão atividades regulares que visem à disseminação de
conhecimentos e técnicas à c_omunidade_.
Art. 4~ A organízação e o funcionamen~
to das universidades e dos estabelecimentos
isolados serão definidos em estatuto, que será
aprovada pelo Conselho Federal de Educaçãõ e homologado pelo Poder Executivo,
sempre observada a autonomia assegurada
pelo art. 207 da Constituição Federal.
§ 1~ A aprovação do estatuto na forma
deste artigo é suficiente e implica autorriati-
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camente como·autonzaçao para funcionamento das universidades. _
§ 29 Quando se tratar de instituição -oficial de ensino superior, o procedimento previsto será precedido de lei específica de cria~
ção da instituição.
§ 39 sao -consideradas oficiais as instituições de ensino superior mantidas preponderantemente_ por recursos do poder público
instituidor.
- § 4 9 As competências do Conselho Federal de Educação previstas no artigo anterfor
poderão ser exercidas pelo Conselho Estadual de Educação, sempre que o Estado mantenha universidade própria em fUncionamento regular há pelo menos cinco anos...
•
Art. 5~ _O funcionamento regular e o de-sempenho das universidades e demais estabelecimentos de ensino superior serão objeto
de avaliação sistemática_ e periódica pelo poder público, com a participação da comunidade acadêmica.
Art. 6~ O dirigente máximo de instituição oficial de ensino s_uperiór Ser'á escolhido
internamente na forma definida na lei de sua
criação ou no seu estatuto,
§ 19 A eScOlha do diri&enie Cfar-se-á entre
os professores titulares ou ·adjuntos dainstituição.
.
§ 29 A lei de criação ou o estatuto da
instituição Oficial de erisino superior deverá
assegurar a prevalência do sUfrágio dos docentes no sistema de ponderação dos votos,
qualquer que sejã o processo eleitoral de escolha de dirigente que a instituição venha
a adotar.
Art. 7" Esta lei entra em vigor nii data
de_ sua publicação.
Art. _89 Revpgam-se as disposições em
co)ltrário. Sen.adorHu~o Napoleão
PARECER N• 472, DE 1990
Da Comissão ae Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1990,
que ''dispõe sobre a progrCssão funcional
dtJ carreira de magistério superior, e dá
__ outras providências".
Relator Senador Marco Maciel.
_A proposição em exame, de autoria do nobre Senador Afon~Sancho, tem por objetivo estabelecer a ascensão funciOnal do professor adjunto, que tiver alcançado o último
nível e .com tempo igual ou superior a cinco
anos nessa catego~ia, para professor titular,
independentemente da existência de vaga
destinada à instituíção ou às suas unidades
administrativas.
-O autor, na justificação do projeto, apresenta os seguintes motivos:
1 - antes da vigência da atual ConstituiçãO, prevalecia a interpretação da exigência
de dois _concursos públicos na carreira do Magistério Superior um para o ip.~esso e outro
para ascender ao cargo de Professor Titular
(cfr. Constituição Federal de 1917, art. 176,
§ 39, item V e Decreto n9 94.664, art. 12,
do23-7-1987).
2 - Nó provimento de alguns mandados
de segurança, o então Tribunal Federal de
Recursos vinha firmando jurisprUdência no
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sentido de que ''Professores Adjuntos de

Universidade Federal, que ingressaram em

seus cargos mediante concurso público de
provas e títulos de rigor técnico idêntico -ao
do concurso para preenchimento de cargos
de Professor Titular, estão dispensados de
se submeterem a novo concurso para enquadramento nesse quadro mais elevado do Magistério Superior".
3 -Aléindisso, a exigência de dois concursos dentro de uma "única carreira é afastada
pela Constituição de--1988, à luz das disposições do artigo 37, II, que determina a investidura em cargo ou ·emprego público mediante concurso, bem como do artigo 206, V, que,

ao tratar espet:ificamente dos profiss.ioríiUS do
ensino público, menCii::mã-apenas "o ingresso
exclusivamente por concurso público", não
mais fazendo alusãO a cargo inicial e final
da carreira do Magistério.
4 - Assim, seja o Decreto n 9 85.487/80
disciplinado do Decreto-Lei n~ 1.820, de 11
de dezembro de 1980, que estruturou a car·
reira do magistério SuperíOr nas Universidades Federais, seja o Decreto n9 94.664/87,
regulamentador da chamada Lei de lsonomia
das Unive'=sidades Brasileiras (Lei n~
7.596/87), são incOnciliáveiS com a vigente
Constituição que não mais -meitciona a exigência de dois concursos para a unica carreira
ÓP- Magistério Superior.
5 - Daí por que a proposição que ora
submetemos à apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo oferecer regime legal
condizente com as garantias constitucionais,
atendendo às peculiaridades do Magistério
Sup_~rior.

O Proje-to de Lei n" 5, de autoria do nobre
Senador Afonso Sancho, procura prestar
inestimável servi~o à causa educacional, ao
encaminhar por via legislativa, soluções concretas para impasses na interpretação de normas constitucionais.
Segundo a interpretação aceita pelo nobre
parlamentar, já não haveria mais a exigência
de um segundo concurso público para que
o professor alcançasse o fmal da cárreira de
Magistério Superior. O artigo 29 do projeto
dispõe que a ascensão funcional do Professor
Adjunto (nível4) para professor Titular_darse-á simplesmente após o interstício de cinco
anos, na respectiva classe, independentemente da ·existência de vaga destinada à Instituição ou às suas unidades administrativas.
Diante do exposto, reconhecendo a elevada sensibilidade da Proposição diante dos
problemas educacionais, opinamos pela
aprovação do presente.
É o Parecer.
Sala das ComissõeS ,-5 de dezembro de
!990.

Presidentejoão Calmou- RelatorMarco Ma·
dei- Jorge Bornhausen- Carlos Patrocínio
-Antônio Luiz Maya - Wilson Martins Hugo Napoleão - João lôbo - Meira Filho
- Afonso Sancho -- Mauro Benevides - Ro·
berto Campos - Mansueto de Lavor - José
Fogaça.

PARECER N• 473, DE 1990

Da Comissão do Distrito Federal, sobre
o Projeto de Lei do Distrito Federal n•
59, de 1990 - MeDsagem n~ 126, de
1990-DF (Mensagem n• 99/40) - GAGDF, na origem) que "aprova a pauta de
valores imobiliários do Distrito Federal,
para efeito de lanç_amento do IPTO no
---exercício de 1991, altera dispositivos da
legislação tributária e dá outras provi·
dências.
Relator: Senador Nabor Júnior
Nos termos do § 19, do artigo 16, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
o Senhor Governador do Distrito Federal encã.minha ao Senado Federal, para apreciação,
o Projeto de Lei do DF no- 59, de 1990 que
"aprova a pauta de valores imobiliários do
Distrito Federal_, para efeito de lançamento
do IPTU no exercício de 1991, altera dispositivos da legislação tributária e dá outras pro·
vidências".
Quanto ao aspecto formal, a competência
do Senado Federal para legislar sobre a maté·
ria é fixado no § 1" do artigo 16 do Ato das
Disposições ConstitUcionais Transitórias, àté
que se instale a Câmara· Legislativa do Dis·
trito Federal. Ainda segundo este aspecto a
matéria é objeto de lei, nos termos do artigo
97, inciso IV, do Código Tributário Nacional,
que dispõe:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
"IV - a fixação- da- ãlíquota do tributo
e da sua base de cálct.j.IO."
Com relação a matéria conforme esclarece
a mens_agem que acornpa-nha o projeto em
exame, o mesmo tem dois propósitos essenciais:
a) aprovar a pauta de valores dos umóveis
do Dístrito Federal, para o exercício de 1991;
b) promover alterações na legislação tri·
butária'do Distrito FederaL
No que tange ao item "a" acima, que
trata da pauta de valores dos imóveis do Distrito Federal, para o exercício de 1991, cOnstante do artigo 1" do projeto em exame, o
estabelecimento de novas bases de cálculo
para apuração do IPTU atende ao disposto
na legislação vigente, já que o tributo é cobrado sobre o valor venal dos imóveis, que na
pauta ainda vigente estão muíto defasados,
o que tem acarretado consideráveis prejuízos
à arrecadação tributária do Distrito Federal.
Desse modo, quanto a este aspecto, é do
todo recomendável a aprovação do Projeto
de Lei DF n" 59, de 1990.
Todavia, quanto ao item "b'', referente à
alteração de dispositivos da legislação tributária, contida nos artigos zo e 3~ do projeto,
constáta-se gritante impropriedade técnica já
que pretende, em lei de aplicação específica
sobre o IPTU. normatizar matéria de aplica·
ção genérica a todos os tributos devidos ao
Distrito Federal, valendo ressaltar a proposta
de alteração do Código Tributário do Distrito
Federal consubstanciado no Decreto-Lei no
82, de 26 de dezembro de 1966.
O IPTU rege-se no Distrito Federal por
legislação própria, que autoriza sua institui-
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çã·o e cobrança, dando curso ao çlisposto nos
artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional. A inclusão, em lei específica do IPTU,
de matéria alterando o Decreto-Lei no 82/66,
que é a lei maior em matéria de tributação
no Distrito Federal, não atende à melhor téc·
nica de elaboração legislativa.
Por outro lado, o projeto incorre no mesmo
defeito acima por- conter matérias totalmente
diversas em seu bojo, como sejam a aprovação da pauta de valores imobiliários para efeito de cobrança do IPTU, e o estabelecimento,
como referencial de indexação dos tributos
de competência do Distrito Federal, da Unidade Padrão do Distrito Federal.
Pelos motivos acima é proposta a emenda
supr~siva que tem por objetivo corrig.\i_oS:
defeitos apontados.
Diante do exposto, somos pela aprovação
do Projeto de Lei do Distrito Federal n\' 59,
1990, com a seguinte emenda supressiva:
EMENDA N" I-DF
Ficam suprimidos os artigos 2° e 31 do Projeto de Lei do Distrito Federal n!' 59, de 1990,
renumerando-se os demais.
Justificação
A emenda visa ao aperfeiçoamento técnico
do projeto excluindo-se do mesmo matéria
que deve ser objeto de Projeto próprio, já
que sua inclusão em legislação específica do
IPTU, não atende à melhor técnica de elabo·
ração legishltíva.
··
Sala das Comissões, 11 de dezembro de
1990. Mauro llen_e"·ides Presidente -Nabor
Júnior Relator -Oziel Canteiro -- Antônio
Alves - Francisco R<!llemberg .- -abstenção
-Maurício Corrêa - Contra -:- João Cal·
mon - Chagas Rodrigues - João Lobo Pompeu de Sousa - Jutahy Magalhães (abstenção).
PARECER N• 474, DE 1990

Da Colnissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Mensagem n$ 224,
de 1990, do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado Federal a
escolha do Senhor Doutor Francisco PeM
çanha Martins, para exercer o cargo de
Ministro do Superior Tribunal de Justi·
~· na vaga decorrente da exoneração do
Ministro Carlos Mário Velloso, por ter
sido empossado como Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Relator: Senador Lourival Baptista:
A Comiss8.o de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 13
de dezembro de 1990, apreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Lourival Baptista (em anexo-ao parecer), sobre a Mensagem n~ 224, de 1990, do Senhor Presidente
da República, opina pela aprovação da esco·
lha do Senhor Doutor Francisco Peçanha
Martins, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, na vaga decorrente da exoneração do Ministro Carlos
Mário Velloso, por ter sido empossado como
Ministro do Supremo Tribunal FederaL
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Sala du ComilsOes, 13 de dezembro de
1990. -Cicl-decarv.u.o, Presidente
- l.oarln1 Baptlml, Relator - Orlel Car·
aetn - A.nt&llo Alves - Mauro Benevldes
- Mourido Corria- Carlos Alberta- Cba·
ps Rodri1111es- Jutahy Mogalbães- Afonso
Sancho - WDson Martins - Nabor Júnior
- Ronan Tito - Ronaldo Aragão Bacelar.
RELATÓRIO

Roy

Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre a Mens'flgem n• 224,
de 1990 (nt 883, de 10-12-90, na origem).
do Senhor Presidente da República, sob·
metendo à aprovação do Senado Federal

o nome do Doutor Francisco Peçanha
Martins para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça na vaga
destinada a advogado.
Relator: Senador Lourival Baptista

e Aperfeíçoamento de Magistrados e foi
membro da Banca Examinadora no concurso
para Juiz do Traballió-da s~ Região. Além
de pareceres trabalhos acadêmicos e forenses, o indicado foi conferencista, em outubro
de 1990, no ciclo de debates "A OAB, O
ADVOGADO E _A SOCIEDADE", discorrendo sobre o tema "Ética e Reforma do Esta-

tuto".
4. Em face do acima exposto, acreditamos
que o rel_at6rio ora-prestado contém as informações sufici~ntes e adequadas à deliberação
da matéria por parte dos membros desta comissão.
É o relatório, SMJ
Sala das Comissões, 13 de dezembro de
1990. Cid Sabóia de Carvalho Presidente Lourival Baptista -Relator.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sous~a)

-O Expediente lido vai â publicação. (Pau-

O Senhor Presidente da República, com
sa.)
.
Do Expediertte lido, consta o ProJeto de
base nos. termos do parágrafo únicoiri fine
do art. 104 da Constituiçáo ~ederal, submete Lei da Câmara ri? 115, de 1990, de iniciativa
à apro.vação do Senado Federal o n~me do. do Presidente da República, que terá tramiDQ.utor Francisco Peçanha Martins para exer-- tação ·com· pra:z(r determinado de quarent~
cer o cargo de MiniStro-do-superiOr Tribunal e cinco dias, nos termos do art. 64, § 1?, da
de Justiça, na vaga destinada a advogado.
Constituição, combinado com o art. 375 do
Â indicação presidencial decorre da exoneRegimento Int~mo.
.
ração do Ministro Carlos Mário Velloso, agoDe acordo com o art. 122, II, B, do Regimento Interno, a matéria poderá receber
ra ~mpassado como Ministro do Su_premo
emendas, pelo prazo de cinco dias, perante
Tribunal Federal.
a Comissão de Assuntos Sociais.
2. De fato ao tratar da composição do SU~
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
perior Tribunal de Justiça, o citado manda- Sobre a mesa, projeto que setá lido pelo
mento constitucional, após condicionar a nomeação dos seus roiriistros à comprovação
Sr. 1~ Secretário.
de faixa etária, notável saber jurídico e repuÉ lido o seguinte:
tação ilibada (art.104, parágrafo Uri1co), reza
PROJETO DE RESOLUÇÁO
que a dita composição incluirá "um terço,
N• 76, de 1990
em partes iguais,· dentre advogados e mem"Estabelece
condições_ para a renegobros do Ministério Público Federal, Estadual,
ciação da dívida externa brasileira."
do Distrito Federal e Territórios, alternadamente, indicados na forma do art. 94." (Art.
O Senado Federal re_solve:
104, parágrafo único, inciso ll.)
Art. 19 Subordina~-se as diretrizes esta~
3. De OOnformidade com o curriculum vi- belecidas nesta resolução além das demais
tae do indicado, anexo à Mensagem Presi- diretrizes do Senado Federal, os contratos
dencial nQ 883/90 o Doutor FranciscO Peçanha de renegociação da dívida externa brasileira,
Martins é casado, ltascido em 14-02-38, na firmados a partir desta data, em que sejam
cidade de· Salvador, Sabia. Tendo iniciadO
partes, como tomadoras ou garantidoras, a
o curso secundário em 1949, completou-o erit União ou suaS autarquias, ou que envolvam,
1955. No ano seguinte, iníciava o seu curso· direta ou indiretamente,_responsabilidade da
de Direito na Universidade Federal da Bahia, Uriião.
ondé bacharelou-se em 1960, mestre em Di~
Art. 29 O mOntante de recursos em moereito Económico pela mesma Universidade, da nacional destinado ã aquisição de divisas
ali mesmo ministrou cursos de Direito Co- _ Par:ll saldar os compromissos da União junto
mercial (I, II e III) e de Instituições de Direito à cOmunidade flnanceira internacional ~erá
Público Privado. No exercício pleno do seu restrito à capacidade_ interna de pagamento,
mister profissional, o indicado foi Diretor ~o salvaguardadas as necessidades de financia~
Forum Ruy Barbosa (1960161), Consultor lu· mento não-inflacionáíiõs do crescimento eco:..
rídico da Secretaria de Agricultura, Indústria nómico.
e Comércio (1961162) e advogado da Petro§ 19 Entende-se por capacidade interna
brás, onde participou de bancas examinado- de pagamento a diferença positiva entre aS
ras de concurso para advogados, painéis e receitas e despesas da administração pública
_ __ federal direta e indireta, excluídas as das ins~
seminários jurídicos".
O Doutor Francisco Peçanha Manins é tituiçõeS-fiiíaná:iras federais.
membro do Cons_elho da Ordem dos A_dvo- _ [29 Excluem-se ainda das receitas os regados do Brasil (seçãO -da :Bahia_) desde 1967, C"I:lrsos ·provenientes d_Q Programa Nacional
praticamente sem inl:etrupçáo-,- e com man- de Desestatização.
dato até 1991 e ainda, professor de IntroduArt. 39 Respeitados os limites do art. 2°,
~o, no Direito Civil no curso de Preparação o desembolso de divisas destinado a satisfa~
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ção de compromissos externos não deverá
comprometer a manutenção do nível de reservas compatível com as necessidades míil.imas de imporiaçâo.
Parágrafo único. Para os efeitoS desta resolução entende-se por nível de reservas de
divisas compatível com as necessidades mínimas de importação aquele que assegura recursos sufiCientes pará manter a média das
importações dos últimos doze meses, contados a partir r;!a publicação desta resolução,
durante o período mínimo de quatro meses.
Art. 40 Os contratos relativos a operações de crédito externo de que particiPem
a lJnião ou suas-autarquias:
I - não poderão conter cláusula de natuneza política, atentatória ã soberania riaciOnal
ou à ordem pública, contrária à Constituição
ou âs leis brasileiras;
II -não poderãÕ conter cláusula que preveja compensaÇão automática de débitos e
créditos ou o ressarcimento, pela União ou
por suas autarquias, de despesas incorridas
pelos credores com viagens, hospedagem ou
serviços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo
interesse;
III- deve~o prever adequada proteção às
reservas internacionais do País, depositadas
no exterior em nome do Banco CCnti'al do
Brasil;
IV - deverão conter cláusula p:teveitdo
a possibilidade de sua modificação, sempre
que necessária para restabelecer o equilíbrio
contratual, eventualmente rompido pela superveíriência de alteração substancial, não.
causada pelas partes, das condições presentes
na época de sua celebração.
§ 19 Os contratos de que trata este artigo
deverão estabelece:t que os litfgios deles decorrente:s serão submetidos a arbitragem.
§ 29 Um dos árbitros deverá ser escolhido pelo credor, outro pelo devedor, e o terceiro de comum aCQrdo pelos dois primeiros.
Não havendo concordância com respeito ao
nome do terceiro árbitro, este será designado
pelo presidente da Cone Internacional de
Justiça da Haia.
Art. 59 Os créditos externos de médio e
longo prazos relativos à dívida do setor público somente poderão ser utilizados na aquisição -~as participações acionárias no âmbito
do Programa Nacional de Desestatização. se
sofrerem deságío prévio atravéS de mecanismos de mercado.
§ 19 É vedada a efetivação de qualquer
pagamento de atrasados aos bancos privados
sem prévia consulta ao Senado Federal ou,
durante Q recesso parlamentar, â Comiss_ão
Representativa.
§ 29 Excluem-se das restrições previstas
no parágrafo anterior o pagamento das dívidas de curto prazo de caráter comercial ou
interbancário e da dívida de médio e longo
prazos que vem sendo servida regularmente.

Art. 6° Serão admitidas nos contratos de

que trata esta resolução todas as condiçôes

e cláusulas usuais em contratos de empréstimos ou similares, subordinandg-se sua entrada em vigor ã aprovação pelo Senado Fe-
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dera!, na fo1ma do art. 52, inciso V, da Cons-

tituição FederaL
Art. 79 Esta resolução entra em vigor na
<lata de sua publicação e não revoga os dispositivos da Resolução n~ 96/89.
·
Justificação
Com vistas a regulamentai' o exercício da
competência que lhe foi atribuída no art. 52,

incisos V, VII e VIII da Constituição Federãl
em matéria de dívida pública o Senado Federal aprovou a Resolução n" 96, de 15 de _dezembro de 1989, que dispõe sobre limites globais para as operações de _crédito da União_
e das entidades controladas pelo poder público federal.
O presente projeto de resolução tratã da
renegociação da dívida externa do Tesouro
Nacional -que em face do disposto no art.
4~, § 1o, da Resolução n9 96/89, está excluída
doS limites e condições ali' fiiados - e me~
diante a fixaçãO de critérios ob jetivos a serem
observados no processo de renegociação des-_:
sa dívida, pretende assegurar a celebração
de instrumentos contratuais que possam vir
a ser efetiVamente cumpridos.
Nesse sentido, do ponto de vista financeiro, propo-mos a fixação de um limite para
desembolsos destinados a atender compromissos externos que leve em consideração
tanto a capacidade interna de pagamentos,
quanto a manutenção de um nível de reservas, em moeda estrangeira, cOmpatível com
as necessidades mínimas de impq.rtação (arts.
2" e 39).
Do ponto de vista jurídico, o projeto iispõe sobre as cláusulas e condições de aceitação vetada - a exemplo das que prevêm renúncia à soberania de jurisdição e das que
contrariam as disposições legais sobre a inalienabilidadf; dos bens públicos -:-, e sobre
as cláusulas que deverão, obrigatoriamente,
constar dos contratos de renegociação. Nesse
caso estão as cláusulas que prevejam a proteção das resenras intermicionais, a manutenção do equilíbrio processual e a automática
extensão, ao Tesooro Nacional, de vantagens
atribuídas a outros devedores (art. 49).
O projeto também disciplina a conversão
de dívidas em investimentos, mediante a
aquisição de participaÇão acioriáiía:OO"ãrrtbítO
do Programa Nacional de Desestatlzação, e
veda a efetivação de pagamentos antes da
aprovação da operação de renegociação pelo
Senado Federal (art. 59).
Cabe lembrar, ademais, que-não se preten- deu, com o estabelecimento dos limites e condições aqui propostOS, delegar ao Executivo
a competência atribuída no inciso V do arL
125 da Constituição Federal, a esta Casa LC:-_
gislativa. O art. 6" do projeto de resolução
subordina à nossa aprovação a entrada em
vigor dos contratos de renego~iação.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito- Fernando Henrique Cardoso
- Marco Maciel.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

O S:R. PRESlD-ENTE (Pompeu de Sousa)
--,-_O projeto -lido será publicado e remetido
à comi~são competente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidOs pelo
Si:. !''-Secretário.
- São lidos os seguintes;

SECRETARikLEGISLATIVA
SUBSECRETARIA DE COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Lei dÓ Senado n"" 178, de 1990, gue "revoga
o parágrafo único do art. 106, da Lei n" 4.737,
de 15 d_e julho de 1965 (código eleitoral)," \
na reunião realizada nesta data.
'
Na oportunidade renovo a V. Ex§ meus
protestos de eievada estima e consideração.
- -senador Cid Sabóla de Carvalho, Presidente.
_
-·
SUBSECRETARIA DE COMlSSÓES
CQMlSSÃO DE EDUCAÇÃO
0!./CESF/37/90
Brasília, 12 de dezembro de 1990.
Senhor Presidente:
Nos termos do § 3° do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Ex§ que _esta l!'Omis~
são aprovou o PLS 5/90, que "dispõe sobre
a progressão funcional na carreira de magistério superior e dá outras providências", em
reunião de 5-12K90.
Na oportunidade renovo a V. Ex§ meus
protestos de elevada estima e consideraÇão.
-Senador João Calmon, Presidente.

01. n" 099/90 CCJ
Brasília, 12 de dezembro de 1990.
Senhor Presidente
Nos_ termos regimentais, comunico a V,
Ex§ que esta comissão aprovou o Projeto de
Lei do_ Senado n~ 125, de 1990, que ·'fixa
diretrizes para conservação de energia e dá
outras providências", na reunião realizada
nesta data.
Na _oportunidade renovo a V. Ex§ meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóía de Carvalho, PresiO SR. PRESIDENTE (Pompeu d~ Sousa)
dente.
-Com referência ao expediente que acaba
OL n" 100/90 CCJ
de ser lido, a presidência comunica ao plenáBrasl1ia, 12 de dezembro de 1990.
rio que, nos termos do art. 91 §§ 3? a ~9 do
SenhOr presidente
Nos termos regimentais, comunico a V. Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias para interposição de recursO, por um
Ex§ que esta comissão aprovou o Projeto de
Lei do Senado n~-92, de 1990, que "altera décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei do Senador n9 5, de 1990,
a Lei no4.215, de 27 de abril de 1963, e torna
obrigatório o exame de ordem para admissão seja apreciado pelo plenário.
Esgotado esse prazo sem a interposição de
no quadro de advogados", na reunião realirecurso, a matéria será remetida •à Câmara
zada nesta data.
dos Deputados.
Na_oportunidade renovo a V. Ex§ meus
protestoS -de elevada estima e consideração.
O SR.' PRESIDE~TE (Pompeu de Sousa)
~ Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presi·
-Com referência ~ao expediente que acaba
dente.
de ser lido, a Presidência comunica ao plenáO!. n" 101190 CCJ .
rio que, -nos termos do art. 91, .§ 3~ a 6~,
Brasma, 12 de dezembro 'cte 1990. d~ RegimentO Interno, abrir-SeKá o prazo de
SenhOr PreSidente-.
cinco días para interposição de recurso, por
Nos termos regimentais, comunico a V.
um décimo da composição da Casa, para os
Ex§ que esta comissão.aproyou o Projeto de
Projetas de Lei do Senado n9s 92, 125, 165,
Lei do Senado n" 165, de 1990, que "acres~ 173 e 178,_ de 1990, sejam apreciados pel9.
centa parágrafo aos arts. L553 do Código
plen~rio.
Civil e 91 do Código Penal'', na reunião reali·
Esgotado esse prazo. sem a interposição de
zada nesta data,_
recurso, o Projeto de Lei do Senado n~ 173,
Na oportunidade renovo a V. Ex§ meus de 1990, por ter sido rejeitado; será despaprotestos. de elevada estima e consider·ação. . eh ado ao arquivo. E os demais, por terem
- Senador Cid Sabói~J ~e Carvalho, Presisido aprovados, serão remetidos à Câmara
dente.
~_
dos Deputados.
·
0!, n" 102/90 CCJ
O
SR.
PRESIDENTE
(Pompeu
de Sousa}
Brasília, 12 de .dezembro de 1990.
-Esgotou--se em 10 do corrente o prazo preSenhor Presidente
·
visto nO art. 91, § 4\ do Regimento Interno,
Nos termos regimentais, comunico a V.
sem que tenha sido interposto recurso no senEx.§ que _esta comissão rejeitou o Projeto de
Lei do S_enado_ n? 173, de 1990, que "deter- tido de.inclusão em Ordem do Dia, do Proje:-:
to dé Lei óo senado nG 123·. de 1989, de automina a indisponibilidade dos bens dp seq üesria do Senador Francisco Rollemberg, que
trado e de seus parentes até o quarto grau
em caso de seqüestro e de extorsão mediante estabelece diretrizes para uma política nacional de habitação rural dá outras providênseqüestro, na reuniãO realizada nesta data.
cias.
Na oportunidade renovo a V." E~§ meus
Aprovado em apreciação conêlusiva pelaprotestos de elevada estima e consideração.
--Senador Cid Sabóia tlé Carvalho, Prçsi- Comissão de Assuntos Sociais, a Presidênc~a,
atendendo ao disposto no § 6°, .do r_~ferido.
dente.
·
artigo, despachará a matéria à Câmara dbs
0!. n" 103/90 CCJ .
Deputados.
·
Brasüia, 12 de dezembro de 1990.
Senhor Presidente
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Nos termos regimentais, comunico á V.- -Sobre a mesa, "'fu.erimento .que será lido
Ex§__que esta comissão apro-...:ou o Projeto de
pelo Sr .. l" Secretário.
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E lido e aprovado_ o seguinte

REQUERIMENTO N'S01, DE 1990
Para os fins- d~) Qisposto no art. 13, § 1~
do Regimento Interno desta Cas_a., solicito
autorização do Sena-do Federal para ausentar~m.e do País no período compreendido entre os dias 13 a 19 de dezembro, quando estarei na Espanha participando do II EncuentrO
sobre el.Futuro dei Soci~lismo-Socialismo y
Economia, a convite da Fundación Sistemã.
e Universidade autónoma de Madrid.
Sala das SesSões~ 13 de dezembro de 1990.
- Senador Fernando Henrique- Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, fica concedida
a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
·
São lidos os_ seguintes
REQUERIMENTO N• 502, DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
'316, alínea b, do Regimento Interno, para

o Projeto de Lei c;la Câmara n" 103, de 1990,
que altera a redação do art. 4Y da Lei n? 6.932,
de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as
atividades do médico residente_ e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.

zern:L, Nelson Wedekin, Louremberg Nunes
Rocha, Mauro Borges, Rachid Saldanha
Derzi, Severo Gomes, Alexandre Costa, Ruy
Bacelar. Leite Chaves, Humberto Lucena,
Ney _Maranhão, Roberto Campos, Jamil
~ddad, Áureo Mello, Marcondes Gadelha,
Cid Sab_óia de Carvalho, Hugo Napoleão,
Edison Lobão, Oziel Carneiro, Maurício
Corrêa, Fernando Henrique Cardoso, Pompeu de Sousii, Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues, Wilson Martins, João Lobo, José Ignácio Ferreira, Mário Covas, José Paulo Biso!, João Menezes, Iram saraiva, Nabor Júnior, Mauro Benevides, Luiz Viana Neto,
Odacir Soares, Amir Lando, Ronaldo Aragã.õ, José Agripino, Mansueto de lavor, Marco- Maciel, Mendes Canale, Afonso Sancho
e Moisés Abrão.
__O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, inciso
II, do Regimento Interno. (Palmas.)
Foi encaminhado à publicação parecer da
Comissão _d_e Constituição_, Justiça e Cidadania, que conclui favoravelmente ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 5, de 1990.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias, para recebimento de
emendas, nos termos do art. 235, II, "d" do
Regimento Interno.

O Sr. Wilson Martins - Sr. Presidente,
Antonio Luiz Maya- Gerson Camata peço a palavra como Líder do PSDB.
Humberto Lucena- Aureo Meti o- Albano
Franco ....:. Mendes Canale - Odacír Soares
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Rachid Saldanha Derzy -Francisco Ro-Concedo a palavra a V. Ex•
llemberg- Márcio Berezoshi- Márcio Lacerd~ - Pompeu de Sousa - Ruy Bacelar
O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS.
- Nelson Carneiro - Marcondes Gadelha
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresiMarco Maciel - Nabor Júnior - Cid
dente, Srs. Senadores, a Espanha viveu quaSabóia de Carvalho - Jutahy Magalhães .renta anos debaixo do regime franquista,
Carlos Patrocínio- Hugo Napoleão- Jamil , imediatamente_ depois de se dilacerar n;t mais
Haddad - Fernando Henrique Cardoso sangrenta das revoluções ocorridas ao longo
Jorge Bornhausen - Alexandre Costa de sua história. Obtida a paz reinstirucionaEdison Lobão -Aluísio Bezerra- Affonso
lizado o país, suas forças políticas e econóCamargo - Luiz Viana Neto _:...: -Mansueto
micas se entregaram ao estudo profundo da
de Lavor - Meira Filho - Leite Chaves
cris.e- que minava o organismo nacional, em
-João Calmon -Nelson Wedekin -Márki
busca de um entendimento amplo e regeneCovas - Afonso Sancho - Oiíd Carneiro
rador. Surgiram, então, Los Pactos de la
- Almir Gabriel- Lavoisier Maia- Mauro - Moncloa, assim denominados por terem sido
Benevides- José Paulo Biso!- Ney Maranegociados pelo governo, pelos trabalhado~
nhão - Hydekel Freitas - João Lobo_ res e partidos políticos no palácio denomiJoão Menezes - Severo Gomes - Carlos
nadQMoncloa, no ano de 1977, em Madrid.
Lira - Ronaldo Aragão - Amir Lando Os acordos compreenderam, de um lado, o
Maurício Corrêa- José Fogaça- Iram Sasaneamento e a reforma da economia e.<;paraiva - Wilson Martins.
nhola, e, de outro, o programa de atuação
jurídica e política. Foi como-a;quelaadmirável
nação levantou-se, mostrando a todos os paíREQUERIMENTO N• 503, DE 1990
Requeremos urgência, nos termõs do art. ses da terra que era capaz de superar dificul336, alínea "b", do Regimento Interno, para dades aparentemente invencíveis, em beneo Projeto de Lei da Câmara_n? 114/90, que fício da unidade e prosperidade de sua velhís"Altera a redação dos arts. 29 , 59 , 8~", 13 e sima civilização.·
No Brasil, a liderança que pela primeira
28, revoga o art. 14, da Lei n~ 6.729, de 28
de novembro de 1979, e dá outras providên- vez se referiu aos Pactos de Moncloa foi a
de Tancredo Neves. logo após a sua eleição
cias".
·
Sala das Sessões,_13 de dezembro de 1990. para a Presidência da República e como pres-Raimundo Lira, António Luiz Maya, Al- suposto da J)Qlítica que tencionava exercitar
mir Gabriel, Carlos Lira, Jorge Bomhausen, em benefício da reconStrução do nosso País.
João Calmon, Gerson Camata, Aluizio Be- Morto Tancredo, o Presidente, José Sarney
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retomou a idéia do entendimento nacional,
por mais de uma vez, buscando consolidar
o regime democrático durante a travessia do
período autoritário de goyerno, que durou
longos vinte anos. Mas o querer-não é poder.
F~ltaram _ã fase Sarney, lamentavelmente,
condições capazes de fazer implementar as
graves decisões que anunciava. Eis que surge,
no cenâ:rio nacional, a figura olímpica do Presidente Fernando Collor, grande vitorioso
nas urnas de 1989. Tudo parecia fácil ao jovem presidente que, com um só tiro;aoateria
o que apontava como o nosso maior inimigo
- a inflação. Ao cabo de 90 dias, o povo
brasileiro estaria aliviado e o Governo já voltaria a sua atenção para o desenvolvimento
da economía nacional. Nenhu_m_ governo ascendeu ã magistratura suprema do País com
tamanho presfíg10. Foi-lhe possível !lustentar,
com base na crescente popularidade, que o
sé ti programa de governo tinha sido aprovado
pelo povo, quando da realização das eleições
que lhe aSseguraram a cadeira presidencial.
E a nós, parlamentares desta e da outra Casa
do Co~gresso, quase que se nos proibia de
emendar as medidas provisórias que, da noite
para o dia, entupiram as salas do vasto edifício que nos é destinado na Capital Federal.
Nada poderíamos acrescentar e nada deveríamos retirar de nenhuma das medidas provisórias, porque -dizia-se, -:- iríamos comprometer o Plano Collor~ que representava tudo
o que a Nação esperava para s·alvar-se do
precipício em que a atirara a in_competência
de maus brasileiros. E os dias foram se pasaiido. As cadernetas de poupança-, ao contrâíio
do discurso de campanha do presidente, foram bloqueadas. Os salários dos trabalhadores sofreram e ainda sofrem o maior e mais
terrível achatamento que jamais se viu em
país nenhum. O empresariado- indqstriais,
comerciantes, agricultores- viv~ a sua pior
hora. Impossibilitados de ampliar os horizon-tesda pro.dução nacional e muitos deles tragados na voragem da maior crise já experimentada entre _oós. A queda não é apenas do
setor económico, atinge as mais diversas
áreas da vida brasileira. A educação está destroçada, desde as bases, com o problema do
pagamento das mensalidades, dividindo os
pais de alunos, de um lado, e as escolas partic.ular~s. do outro. Nos colégios e nas universidades a mesma insatisfação de todos, generalizando~se em greves, motivadas pela insuficiência do ensino ou pela má remuneração
dos professores. A. própria cultura se expõe
a riscos, quando as bibliotecas, 9s laboratórios, o cinema e a universidade não contam
com funcionários e verbas necessárias a sua
manutenção e desenvolvimento.
Nesse quadro, não é de admirar que a imagem do Governo Federal ~enha se enfraquecendo dia a dia no conceito mesmo daqueles
que mais arõentemente o apoiaram. As altas
taxas de juros, o crescimento incontrólado
da inflação e o sofrimento não mitigado do
povo, sobretudo da parcela que vive de salários, reclamam outros caminhos para a solução da crise brasileira. O Plano Cõllor ou
não está bem estruturado, ou vem sendo J08l
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àplicado~ Estudos feitos por competentes
economistas, como André Lara RezendeJ. aumentaram as suspeitas do "futuro cinzento"
que nos aguardam os dias do amanhã.
A saída para a crise brasileira não é outra,

senão a do entendimento nacional. As lideranças de trabalhadores e de empresários,
desiludidas com os programas em execução,
submeteram suas propostas ao Governo.
Os-ilustres representantes do empresariado
nacional levaiam à mesa de negociações um
documento histórico, institulado ''Esforço
Nacional pela Estabilização; Cãminho pãra
o Desenvolvimento", Por esse meio, defini-

ram pressupostos fundamentais que deveriam nortear toda ação governamental e política no sentido da construção de caminhos
efetivos ao desenvolvimento nacional.
Partindo da compreensão de que qualquer
plano de estabilização deve pautar-se por não
colocar em risco a estrutura produtiva nacional, tampouco castigar empregos e salários,
os empresários api"esentaram propostas concretas, que podem ser resumidas em:
-manter uma política monetária rígida e
adequada a juros suportáveis;
-estabelecer critérios para o- cálculo de
perdas salariais ocorridas desde a edição do
atual plano de estabilização;
-estabelecer abono complementar que
amenize a deterioração dos menores salários,
já a partir de dezembro;
-viabilizar recursos financeiros e o apoio
necessários para os assentamentos em andamento e os já projetados no sentido de impedir o retrocesso no equacionamento da questão fundiária;
-estabelecimento de mecanismo compensatórios para a queda do emprego.
Note-se a sadia preocupação dos empresários com o desenvolvimento, que não pode
ser visto· s-omente como um jogo de busca
de culpados, mas sim um processo de articulação de interesses justos em favor da produção, dos salários e dos empregos.
Os trabalhadores tém defendido, por injustiça, a recomposição das perdas salariais proporcionais pelo Plano de Estabilização e ma.nifestam-se recorrentemente em favor de
uma polítíca salarial equilibrada, que não
permita a ocorrência de perdas salariais, que,
em realidade, significam transferências brutais de renda dos trabalhadores para os de~
mais agentes econôifiicos.
Mas, conscientes de seu papel essencial
nesse processo de consolidação de mecanismos de pactuação, os trabalhadores nãô ficam estagnados em questões momentâneas.
Defendem a liberação de recurs-o de crédito
de custeio da safra 90/91, ao mesmo tempo
em que recolocam no debate a necessidade
de definir-se uma polltica agrária e agrícola
de médio e longo prazos. Ao mesmo tempo
em que exigem uma solução imediata com
respeito às perdas salariais, conduzem o debate para o s-entido da definição de políticas
macroeconómicas auto-sustentadas.
Outro exemplo importante, vindo da socie·
dade civil organizada, foi dado pelo Movi·
mento em Defesa da Economia Nacional, or-

ganizado no Rio de Janeiro sob os auspícios
da Associação Brasileira de Imprensa, ao
qual se alianun dezenas de entidades representativas. Os dezesseis princípios elencados
por esse movím.ento como fundamentais para
a definição de um grande acordo nacional,
coilformam, em realidade, uma excelente síntese de nossa. Constituição. De fato, o que
exigem é que a Constituição seja cumprida.
Eis aí o_ primeiro passo para o entendimento
nacional.
Finalmente, meu partido, o PSDB, além
de já ter-se pronunciado seguidas vezes_sobre
a queStão~ apre-Sentou, ao Fórum do Entendimento Nacional, sugestões para a solução da
questão salaríal. Propomos a pre-fixação de
preços e salários, tomando por base a redação
do art. 29 da Lei n9 8.030/90. Quando, a cada
trimestre, observar-se que os reajustes salariais foram inferiores à Va"riação acumulada
dos preços, aqueles devem ser reajustados
automaticamente para feposição da diferença. Nosso entendimento é muito simples: os
salários dos trabalhadores, já são por demais
baixos, não podem, em qualquer hipótese,
ser objeto de manipulações que aviltem seu
poder de compra, colocando em desespero
a família brasileira.
Os equívocos e as dificuldades que temos
experimentando no tratamento da crise brasileira, até aqui, devem ensinar-nos que somente há uma saída- a da negociação. Que
ninguém maiS nos imponha pacotes autoritários, com medidas supostamente salvadoras. Estamos cansados de ouvir e mais que
de ouvir, de sofrer a imposição de programas
rili:raculosos, que não dão em nada, Caminhemos todos, políticos,_ trabalhadores, governo
e empresários, no sentido do entendimento
nacional. Deixemos de lado a tristeza desses
dias amargos. Com alegria, coragem e decisão, retomemos o fio da nossa história.
Era este, Sr. Presidente_, o pronunciamento
que eu queria fazer neste instante. (Muito
bem!)
O Sr. Carlos Alberto - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- COncedo a palavra ao nobre Senador.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra.
U SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O nobre Senador Carlos Alberto havia
pedido a palavra um pouco antes. Não ,há
inscrição prévia. S. Ex~ pediu a palavra e eu
a concedi. O nobre Senador Severo Gomes
falará em seguida, e logo apóS o nobre Senador Jarnil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD - (PSB - RJ.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
recebi da Mesa a informação de que esta sessão seriã:extraordinária e, como tal, não haveria lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Exato, de fato é.~--0 SR. JAMIL HADDAD - Não prevaleceria a lista de oradores. O nobre Senador
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Wilson Martins pediu a palavra e fez pronunciamento: o_nobre Senador Carlos Alberto
está pedindo a palavra para fazer um pronunciamento; eu e o nObre Senador Sev.ero Gomes estamos saindo do Senado, temos um
discurso pronto, um discurso de despedida
da Casa, e não estamos tendo chance de faz_:~
lo. PerguntO ao nobi'e-:Presidente se_ prevalecem ou não as inscrições feitas na Mesa. Há
possibilidade de fazer o pronunciamento ou
não há.
_
_Sugeriria- ã Mesa, já que não há número
regimental em plenário, porque os campa~
nheiros estão em reunião na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que V. Ex•
permita que as inscrições sejam levadas a ter~
mo e que os parlamentares inScritos possam
fazer seus pronunciamentos.
O Slt. PRESIDEr-..:'TE (Pompeu de_ Sousa)
- O nobre Senador Carlos Alberto havia
pedido oralmente a palavra assim como o
Senador Severo Gomes, um pouco antes de
iniciarmos os trabalhos. Não há inscrição,
mas há o pedido para o uso da palavra.
Na verdade a sessão é, extraordinária para
a votação de um único item, que a Mesa pode
colocar em votação daqui a pouco.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente,
não devemos fraudar o Regimento. .
Eu poderia pedir a palavra pela ordem,
ir à tribuna e falar durante meia hora. Mas
isso nãO e corrito .. Parece-me que não é uma
norma correta.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoÚSa)
-Está V. EXi' pedindo a paJavra pela ordem
ou como Líder?
O SR. JAMIL HADDAD- Estou pedindo
a V. Ex• tome uniade!_iberação. Ou nós, parlamentares, teremos condições de fazer os
nossos pronunciamentos seguindo a lista de
oradores, ou~ então, V. EX' permita possamos fazer os-n:osst:is pronunciamentos sem
estannos inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A lista de inscrição é para a sessão ordiná~
ria, e não está havendo sessão ordinária e
sim, extraordinária, nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD- Então, Sl". Pre·
sidente, inscrevo-me nesta sessão extraordinária, para fazer o pronunciamento que faria
na ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. EX' está inscrito agora, automatiCamente.
Concedo a pãlivrã ao nobre Senador Carlos Alberto.
()SR. CARLOS ALBERTO (PDC- RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, poderá o Senador Jamil Haddad fazer
uso da tribuna por quatro anos na Câmara
dos Deputados; desta forma, S. Ex~ terá tempO Suficiente pa!a falar no Parlamento brasileiro, pois foi eleito deputado. Que seja concedido a nós, que vamos deixar esta Casa
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e o Parlamento, pelo menos o direito de falar,
Senador Jamil Haddad. Vamos ficar serri tribuna; que todos possam falar, e dirig1r-aos

seus colegas uma palavra de despedida. V.
Ex~ não se despede, porque V. Ex• ficará
no Congresso Nacional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje
esta tribuna peta última vez, neste meu mandato, Aqui cheguei em 1983, como o mais
jovem senador da história brasileira, na idade-limite d,e 35 anos, após ter exercido seguidamente os mandatos de vereador, deputado
estadual e depotado federal, pelo meu estado, o Rio Grande do Norte.
Era outro o Brasil.
Vivíamos a abertura pol(ttca, patrOdn'ada
pelo Governo Fíguei"redo, que concedera
anistia ampla e irrestrita aos que estavam
proscritos da vida pública, liberara a criação
de partidos políticos e convocara eleições gew
rais e livres.
Nesse ambiente de Z.eencontro com a democracia, cheguei a esta Casa. De origem
humilde, filho de um ferroviário de um_estªdo
pobre do Nordeste, pesou-me a responsabilidade que assumia. Afinal, na idade em que
muitosestréiam na vida pública, chegava _pelo
voto do povo do Rio Grande do Norte, à
mais alta instância legislativa do País - a
Câmara Alta, o Senado Federal.
Hoje, passados oito anos, reconheço os
frutos desse convfvio. Vejo o Senado como
uma escola de sabedoria e dê'bom seÍlso.
Aqui, convivi c_o_m homens notáveis, muitos
deles já- desaparecidos, como Teotõnio Vilela, Tancredo Neves, meu conterrâneo Dinarte Mariz, Luiz Viana Filho, Virgnio Távora,
Amaral PeixotO; Aderbal Jurema, Fábio Lucena, Antonio Farias, Nilo Coelho e, mais
recentemente, Olavo Pires e Afonso Arinps.
Ao reverenciá-los, ptesto também minha
homenagem aos atuais ocupantes desta Casa,
bem como aos que irão me suceder. Aqui,
muito aprendi sobre o Brasil e os homens.
E as lições que recebi não me autorizam a
lamentar a derrota eleitoral ou a deixar a
vida pública. A derrota - e isso também
aprendi aqui, no convívio com homens notáveis - é uma cOntingência de quem disputa
o voto. O feio não é perder: o feio é não
lutar. Sem mandato, continuarei a lutar pelo
Brasíl na nobre trincheíra da cidadania, revi~
gorado pela experiência honrosa de ter integrado esta Casa, em etapa de grandes lutas
e transformações da vída brasileira. Na curta
e tão dramática campanha eleitoral de 24
dias, impugnado que fui pela injustiça eleitoral do meu estado, tive a oportunidade de
visitai: a1guns munícfpíos do Rio Grande do
Norte. E constatei que a pobreza aumentou,
que o estado de carência da popula-ção é aínda
maior que o habitual. A crise, que hoje preocupa e mobiliza todo o BrasH, é ainda mais
cruel no Nordeste, uma região cronicamente
carente e desassistida.
Temperado Por ,essa expel-iénci:i, continuaw
rei atuando na defesa dos interesses de minha
região) mesmo sem mandato.
E aproveito este discurso de despedida para uma breve análise das transformações que

marcaram nosso País ao longo deste mandato
que encerro.
O Brasil que encóõtrei quando aqui che~
guei era um país ainda ingênuo. Não suspei~
tava das çl_ificuldades e contradições que o
aguardavaJI!,_neste final de século. Era idéia
corrente, entre nós políticos, que a vocação
brasileira de potência era algo irreversível,
que se re~i~aria naturalmente, com o tempo,
sem maiores dificuldades ou atribulações.
Havia mesmo a ingênua convicção de que,
restaurando-se a democracia, estariam resolvidos os problemas nacionais básicos. Nossas
dificuldades, naqueles dias, pareciam todas
decorrentes do governo-militar autoritário.
Bastaria, entretanto, que conquistássemos al·
gomas metas institucionais como a Constituinte e as eleições presidenciais diretas e tudo estaria, resolvido.
O futuro do Brasil estava pendurado ent
alguma<; palavras de ordem, que os políticos
proferiam das tribunas e palanques e os estudantes e sindicalistas repetiam alegremente,
em ru:idosas passeatas.
. Nessa ilusão, vivemos algum tempo, descuidados de pensar e efetivamente discutír
um projeto político e económico para oBra~
si!. Restaurada a democracia, ingressamos
tardiamente na luta ideológica~ entre esquer~
da e direita, algo já então em déclínio em
todo o Planeta. Gastamos, com essa luta inútil e obsoleta, grande soma de energia, desa~
tentos para o que se passava nas democracias
mais avançadas, onde a discussão- ideológica
pertencia definitivamente ao passado.
Mesmo nos países socialistas, já não havia
entusiasmo com o sectarismo doutrinário.
Também lá, buscava-se o ecumel).ismo polí·
tico, onde eficiência e modernidade sobrepu~
nba-se às pãfáVTas de ordem.
No Brasil, entretanto, as lideranças poli~
ticiUfãinda socorriam~se nas cartilhas i(ieoló~
gicas para formular suas plataforma& eleitorais. Em 1985, a Oposição -alcanÇava o poder,
através de Tancredo Neves, que iJ.ãO chegou
a 3.SSlllllir.Tomou posse Samey, mantendo,
entretanto, o Ministério nomeado por Tan~
credo. Era basicamente o antigo MDB no
poder. Deixava o palanque para tornar-se gerente da c ris~. Passava de- estilingue a vidraça.
Em clima de ressaca cívica, foram atenM
dídã.s as principais reivindicações que marca~
ram a luta política contra o autoritarismo:
a convocação de uma Assembléia Constituinw
te e de eleições presidenciais diretas. Pronto;
estavam encerrados os problemas do País.
Tinhamos, finalmente, um regime de demoM
cracia plena.
Eis, então, que o sonho começa a acabar.
Viu»sc, com grande desencanto) que a democracia não é propriamente um fim em si
mesma, mas apenas um método de tomada
de dicisões, Onde a maioria é consultada e
responde Pelos resultados. A democracía, entretanto, não produz por geração espontânea
progresso, eficíência, ordem e civilidade.
Nem muito meóos reservas cambiais e superávit na balança de pagamentos. Do mesmo
modo, não dispensa a sociedade que a prática

dos deveres de austeridade, sacrifício, renúncia e esforço. Nosso despertar para essa realidade foi,
sem dúvida, doloroso, mas, com certeza, po·
sítivo.
Viu-se que o conflito de interesses e algo
inerente a uma sociedade humana. Conviver
é conflitar - e a unanimidade habita apenas
os cemitérios. A missão do político é justamente administrar os conflitos decorrentes
do c-onvívio humano, tornando-os tão indotores quanto possível e reduzindo-os ao grau
menor.
A utopia da sociedade sem classes e sem·
conflitos e contradições foi sepultada nos esw
combros do Muro de Berlim e em todo a
Leste Europeu·, ano passado.

4

Entretanto, Constituição que promulgamos em 1988 está impregnada dessa ingenuidade. Legislamos sobre direitos e mais direitos, produzindo uma Carta plena de espírito
caritativo e de grande ?ensibilidade social.
Esquecemo-nos, porém, de estabelecer qu-em
pagaria a conta. E as caridad~ e boas intenções (que povoam o caminho do inferno) ficaram no papeL
Criamos numerosos óbices_ ao capital estrangeiro, na suposição de que pretendia nos
escravizar. E hoje corremos as principais praças bancárias do_ exterior, de pires na mão,
em bu'sca de recursos, implor_ando aos tubarõ_es_capitalistas que nos explorem pelo amor
de Deus. E eles, insensíveis, se recusam a
fazê-lo. Até mesmo a taxa de juros fixamos
na Constituição. E a realidade incumbiu-se
de revogar tudo aquilo.
E aí liquidamos mais uma ilusão: a de que
se pode chegar à prosperidade e ao equilíbrio
por via legislativa. Não se resolve a crise por
decreto- ou por norma constitucional.
Escrevemos uma Constituição novinha em
folha, com ampla participação popular, e elegemos um Presidente da República pelo voto
direito, em ambiente de grande debate democrático e, no entanto, não acabamos com a
crise. Ao contrário: ela tornou-se mais aguda,
mais complexa, mais sofisticada.
·
O Brasil de hoje é um desafio que S6 será
resolvido a partir de uma efetiva união nacional. Imaginar que a guerra contra a inflação
e a recessão é tarefa apenas do Governo Collor é aceitar o caos como destino comum.
Somos todos passageiros de uma mesma
aeronave chamada Brilsil. Se- ela está à deriva,- pouca diferença faz entre os que estão
na primeira classe e os que estão na classe
econômica. Não se encontrando a rota adequada, a tragédia igualará a todos.
Todos_ têm_ um papel neste processo, mas
a responsabilidade maior, sem dúvida, cabe
a nós, políticos. Sem nossa participação, ou
melhor, sem nossa liderança, não haverá entendimento ou pacto social possível. Pacto
ou entendimento é, por excelência, urri ato
político, e, por razões óbvias, é difícil imaginá-lo sem a presença ~e políticos.
Sr. Presidente_. Srs. Senadores, as recentes
eleições evidenciaram um enorme desgaste
da classe política junto à opinião pública. Em
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alguns estados, o fndice de abstenção chegou
a patamares alarmantes de mais de 70%!
Os partidos polúicos e o Poder Legislativo
têm o dever de restaurar essa imagem arranhada diante da opinião pública. Caso contrário, estará em risco a própria ordem democrática.
Não se consolida uma democracia sem um

Legislativo forte, respeitado pelo povo. E
não se fortalece o Poder Legislativo sem partidos políticos·consistentes e efetivamente representativos. A crise brasileira é um desafio,
mas é também, e sobretudo, uma oportunidade impo..rl:ante para que nós, os poUticos,

resgatemos nossa imagem, nosso papel diante
do País.

·o Sr. Marco Maciel- Nobre Senador,
pe'rmite-me V. Ex' um aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO ~ Concedo
o aparte a V. Ex•, com muito prazer.

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Carlos Alberto, companheiro de lutas partidárias
e an1igo que aprendi a admirar ainda mais
no'Congtesso Nacional, interrompo o discurso de V. Ex~ para, em: primeiro lugar, dizer
da minha adesão a uma série de opiniões que
V. EX' emite nesta tarde. Em primeiro lugar,
quando salienta a importância -dos partidos
políticos no processo de consolidação democrática. Como V. EX', também jhtendo que
não podemos pensar em democracia estável,
sólida, sem partidos estruturados, organizados, funcionando permanentemente, de modo especial, no Congresso Nacional. De outra'
parte, também concordo com V. Erquando
situa que a questão momentosa do pacto social somente terá êxito quando a ele se engajar o segmento político, porque e justamente
aí que reside a participação, se assim posso
chamar, de uma Classe política, como agora
se denomina, que não tem nenhum comprometimento corporativista. Como V. E.x' sabe;
o político, até por u-maimposição da manifestação popular, tení compromisso, em primeiro lugar, com o Pafs e suas instituições e não
com tal ou qual corporação. E o êxito do
pacto social passa, a meu v~r, por necessitar
da incorporação ,dos políticos para que eles
tragam a visão muito além das meras questões
corporativas que muitas vezes unem patrões
e empregados. Quero·, porém, dizer que a
razão maior de tê-lo interrompido não foi
apenas pa·ra manifestãr o meu apoio a essas
idéias que expendé V •' Ex• neste instante, mas
foi também para aproveitar a ocasiáo em que
V. Ex• se despede com um bonito discurso
do Senado Federal, para cumprimentá-lo pe·
la atuação que aqui desenvolveu. Honrando
as tradições de seu Estado, o Rio Grande
do Norte, V. Ext deu ao Senado Federal uma
excelente contribuição, quer nos momentos
diffceis da- transição política; -quer-n-o--encami-nhamento das questões relativas à retomada
do nosso processo de desenvolvimento. E V.
EX', se bem "qUe se tenha preocupado sempre
eom, as questões nacionais. não se esqueceu
da sua região, o Nordeste, e, de modo particuJar, do seu Estado, o Rio Ç7rande dp,Norte,

-Por isso, lamentamos rião vê·lo na próxima
Legislatura nesta Casa. Enfim, as circunstâncias eleitorais nem sempre se desenham na
mesma direção que esperamos e que desejá·
vamos. De toda maneira, V. Ex\ embora
não reeleito, participoU ativamente do pleito
no seu estado e contribui, por que não dizer,
de maneira muito importante, para a vitória
da nossa coligação que compreendia, ao lado
do seu partido, o meu partido, o PFL. O
fato é que, no final, no Rio Grande do Norte,
conseguimos el~ger não apenas o Governa·
dor e o Vice-Governador na nossa coligação,
mas fizemos também expressiva bancada pa·
ra a Câmara Federal e a Assernbléia Legislativa. Embora V. Ex• não tenha conseguido
a reeleição como esperávamos, como desejávamos - como disse ,_ V. Ex~ assim não
deixou de dar também a sua contribuição ainda neste pleito. Quero neste momento, em
rne_u nome pessoal, mas creio expressando
também o sentimento da minha bancada, o
PFL, expressar a V. Ex~ o nosso reconhecimento pelo trabalho que aqui realizou, quer
no Plenário, quer nas comissões técnicas, ,e
fazer votos para que V. EX" continue na vida
pública, oferecendo assim, com sua experiência, embora sendo um político jovem- Pode
V. Ex~ o é...:......eque V. Ex~ continue a oferecer
com a sua experiência e as disposições de
sua juventude a contribuição que vém oferecendo ao País. Somi)S_uma.Nação de reduzido
quadro político e, conseqüentemente, não
podemo~ prescindir de bons quadros. Daí,
porque espero que V. Ex• continue a militar
na vida pública e, quem sabe, venha já nos
pr6xini0s pleitos que se avizinham. a postWar
um novo mandato legislativo, ou, quem sabe,
ufD:: ~'!_~d~!_o no Executivo. Mas, o que é importante é que V. Ex• continue a oferecer
a sua contribuição, a emprestar o seu talento
e a sua inteligência aos esclarecimentos das
grandes qUestões nacionais; e as questões que
de modo particular nos preocupam são aquelas relativas ao Nordeste. Ao concluir o meu
aparte, já que não pretendo alorigar-me em
considerações para que rião fiquemos privados de continuar a ouvi-lo, gostaria de dizer
a V. ~que, além das notáveis qualidades
de políticos que V. Er. demonstrou aqui nesta
Casa, de ~mpresários que nós sabemos ser
V. EX', ao completar a sua personalidade,
nós não podemos deixar de exaltar aqui o
companheirismo, a lealdade e a sua maneira
lhana e fidalga de encaminhar e resolver as
questões de int~resse púb~ico; Por isso, quero
dizer a V. EX" que não deixou aqui apenas
a marca de ser um bom parlamentar; mas
tamb'é.m deixou bem viva nà memória de tO·
dos Iiós a figura de um jovem político que
soube cultivar amizades e desenvolver um
bom relacionamento no Congresso Nacional
e-fora--dele, tornando-se, assim, credor de
toàos·-nós; -Os- gestos -qu-e- V: -Ex• teve -durantet'oda a Legislatura que ora se encerra, certamente, ficarão na nossa lembrança. Desse
modo, meu nobre colega e amigo;· Senador
Qtrlos Alberto, receba neste aparte o meu
abiaço; o meu reConhecimento e ta:rÍlbém
meus votos de continuado êxito na sua ativi·

Dezembro de 1990

dade de político e em suas ações de_ cidadão
a serviço do País e de suas instituições.

O SR.~ CARLOS ALBERTO ~ Agradeço
a V. Ex', Senador Marco Maciel.
No momento em que me despeço da tribu·
na do Senado, falando pela última vez, quero
afirmar que foi altamente gratificante para
mim conviver com um político da estirpe de
V. Ex~ E com V. Ex~-possodizer-aprel}di
muito, porque aprendi a ser paciente.

v: Ex~ foi e será este polftico paciente,
moderado, liberal, mas, acima de tudo, o
amigo, o innão. Aprendi muito com V. Ex'
e espero que V. Ex~ possa continuar com muito brilhantismo e sucesso mais um mandato
legislativo aqui no Senado Federal.
O Sr. Jamil HB.ddad -Permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. CARLOS ALBERTO- Com muito
prazer, nobre Senador Jamil Haddad.
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador Carlos Alberto, V. Ex• tem um posicionamento
político divergente do meu. O regime demo__cráticose faz dentro das divergências. Apesar
de termos tido, às vezes, alguns debates um
pouco mais apaixonados nesse plenário, V.
Ex' pode ter a certeza de que eu o incluf
há muito no rol das minhas amizades.

O SR. CARLOS ALBERTO~ É verdade.
O Sr. Jamil Haddad- De modo que V.
não tenho dúvida, fará falta a esta Casa,
pelo seu temperamento jovial e pela sua maneira de ser muito incisiva. V. Ex~ defende
apaixonadamente as suas posições, fato que
reconheço, porque eu também defendo as
minhas posições. De modo que, neste momento, deixo junto a V. Ex~ o meu fraternal
abraço e a certeza de que o nobre colega
não se está despedindo da vida política. V.
Er está repensando a sua vida política para,
dentro ~m breve, estar convivendo novamente com os seus pares dentro do Parlamento
nacional.
EX~,

O SR. CARLOS ALBERTO- Muito obri·
gado, nobre Senador ,Jamil Haddad.
O Sr. Meira Filho- Nobre Senador Carlos
Alberto, para mim será um prazer enorme
se V. Ex' me permitir um aparte.

O SR. CARLOS ALBERTO - Darei o
aparte a V. Ex•, mas antes gostaria de responder ao Senador J amil Haddad.
Senador Jamil riadCiad, pude com V. J:.x•
travar alguns debates e, muitas vezes, bastante acirrados. V. Ex• defendendo a posição
de homem de esquerda, progressista, e eu
defendendo a minha posiçáo de homem: de
centro, mas sempre houve nesses debates o
respeito-ao- ddadão-; que-é -o -homem.
E me emociono, Sr. Presidente,.Srs. Senadores. porque no momento em que posso
inserir no meu discurso de despedida o aparte
de um dos homens mais brilhantes que pude
conhecer neste Parlamento, posso deixar a
tribuna orgulhoso porque o meu trabalho foÍ
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reconhecido no Congresso Nacional por um
gresso Nacional, porque dependerá do seu
polftico da estirpe do Senador Jamil Haddad.
comportamento.
Com pr~zer, ouço-o Senador Meira Filho.
O Sr. Antônio Luiz Maya - Permite-me
O Sr. Meira Filho-:- Prezado Senador CarV. Ex~ um aparte?
los Alberto, digníssimo Colega_. tenho plena
O SR. CARLOS ALBERTO - O:mcedo
convicção de que a sua passagem até aqui
o aparte a V. EX"_ É uma honra para mim.
nesta Casa dignificou. sobremodo, os homens
O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Senadê comunicação do Brasil. Conheço~o há
muitos anos e sei que V. Ex~ representou dor Carlos Alberto, meu caro cOmpanheiro
nesta Çasa os desejos incontidos, as aflições,
de Bancada do PDC, nobre representãnte
do Rio Grande do Norte nesta Casa, a análise
as agonias,•daquele qu.e chamamos de "ouque V. Ex~ faz da atual situação económica,
vinte", os ouvin_tes do Brasil que dão ao rádio
social e política do País; em seus aspictos
a importância que ele merece_çomo o maior
mais relevantes, revela uma contradição do
comunicador de massas do mundo, não do
maior signifiCado; _aliás, contradição que é
Brasil. V. Ex~ portou-se dignamente nesta
benéfica para esta Cãsa. Êla revela na assemCasa como um homem de rádio, com_o um
bléia dos mais velhos, senatus, que quer dizer
homem de comunicãção. Estou acompanhanexatamente assembléia de anciãos, a sabedo o seu discurso. Confesso-me seU admiradoria e o ·entusi"ã:Sriio do mais ]ovem Senador
dor nesta Casa, poucas vezes tive oportunida República. Nobre Senador, essas idéias
dade de apartei-lo, como o faço hoje. Tênho
que Y. Ex' defen_de, esses princípios aos quais
certeza de que o seu discurso não é de adeus i
V. Ex' faz alusão, e as teses aqui propostas,
mesmo por que essa palavra não cabe aqui;
para exatamente fazer a sua análise sobre
acredito ser um até breve, quem sabe não
a situação nacional, tudo issO é motivo- de
contaremos COE;Tt a presença de V. Ex' em
u.ma grande luta que V. Ex• travou, está trafuturo, próximo. V. E~ volta para as 5uas
vando_ e irá travar, como bem disse, que não
bases, P.ara os seus ouvintes, mas tenho certetermina aqui sua batalha. Isto vai pi'opicia·r
za de que o seu conceito, a ~dmiração que
ao Brasil, sem dúvida alguma, um crescimeneles têm pqr V. Er vai Continuar,. e isso vai
to maior de homens da éstirpe de V. Ex~,
dar ensejo a que V.• Ex! volte para o nosso
que çoncorrem para o verdadeiro engrandemeio. Hoje, acpm:p~nhando o seu discurso,
cimento e a consolidação da democracia, nesas suas posições. a dtt!s me integro, alio-me,
_te País. Por isso, associo-me às palavras de
po'rque tambt!m faça;parte.desta nave. Ainda
outro dia, na televisão, assistia uma fala do
V. Ex\ e almejo que todo esse seu idealisino,
todo esse seu entusiasmo, seja sempre cresSenador .José Agripinci, agorâ Governador
cente e seja sempre propugnado em defesa
do Rio ,Grande do Norte, quando dizia: ''Não
das nossas instituições democráticas e ·naciodevemos ficar uns contra os__outros; precisanais. Parabéns, nobre Senador, pelo que demos, sim, ficar uns com os· outros':; Esta é
sempenha aqui, 'em nome do seu estado, na
a tese do seu discurso, da ht):rmonia, 'do conCasa dos anciãos da República.
senso, do acordo nacional para que o Brasil
possa atravessar os caminhos difíceis por que
O SR. CARLOS ALBERTO - Agradeço
está passando no momento. Não é um adeus,
a V. Ex~, Senador Antônio Luiz Maya, de
Senador Carlos Alberto. Tenhp certeza que,
quem aprendi a gostar, desde o primeiro mo·
::m breve, V. Ex" estará de volta ao nosso
m.ento em que V. Ex• aqui chegou, represenconvívio, o que para nós será muíto agratando o jovem Estado do Tocantins. V. Ex~
dável.
- ,aqui conquistou grandes amigos, e conquistO_\,!. não apenas nós, parlamentares, mas con-·
O SR. CARLOS ALBERTO - Agi'adeço
quistou toda a_ Çasa. V. Ex1' é um homem
ao .querido cOmpanheiro pelas palavras tão
que _hoje também· se despede d9 Senado Fecarinhosas, ao amigo, Senador Meira fílho,
deral, mas deixando a raiz plantada: do amique conheci quando aqui cheguei como De~
gç, do irmão, do bom político, do político
putado Federal. Um dia, fui a~é à rª-di9 para
exemplar, do político moderado, do político
conhecer o grande líder d_e a,ud_iência, Meira
sériO e, por. que não dizer, do· poUtico que
Filho, naquela época disc-jockey e apreseO~
muito dignificou o Parlamento brasileiro.
tador de programas de_auditóriO ..
Sr. Presidente, a crise não é apenas econó~
V. E~· também deixará o seu nome gravamica - é também de confiança em nossas
do, escrito nos Anafs do Senado, que. é a
insrituições ·políticas.
alta Casa do Parlamento nacional.
Dentro de pouco tempo, estará o CongresSr. Presidente, deixo esta tribuna preocu·
so envolvido com a reforma da Constituição,
padó com os destinos do Brasil~ A recessão
oportl!nidade em que poderá restabelecer
anunciada pela equipe econômica do Governossa sintonia com a modernidade e o bom
no sugere dias de grande inquietação. Para
senso. O plebiscito. para escolher entre o parãtehilar eSse qUadro - e, sobretudo, para
lamentarismo e o presidencialismo sefá outrc
impedir riscos no processo democrático - ,
momento decisivo em nossa evolução políé fundamental que não se perca de vista a
tica. A aceitação do parlamentarismo -que
idéia de união nacionaL
nos parece urna solução civilizada para a crise
Neste momento, em que me despeço do
política- dependerá do comportamento do
Senado Federal, deixo aqui a minha palavra
futuro Congresso.
de preocupação, dizendo que é necessária a
Repito, Se Presidente, a solução que.queunião de todos para que possamos salvar o
remos,para o Brasil dependerá muito do ConBrasil.
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Neste momçnto, é importante que as di ver~
gências sejam postas de lado e -as atenções
de todos nós se voltem pata as articulações
que o ministro da Justiça, Jarbas Passarinho.
~-um homem que pertence a esta Casa comanda.
A crise;repíto, Sr. Pfesídente, Srs. Senadores não é tarefa apenas do Presidente CoUor. de todos nós. Vamos, primeiro, salvar
a Pátria. Depois, então, discutiremos para
onfle levá-la.

é

O Sr. Afonso Sancho..:.... Permite um apàrte,
SenadQr Carlos Albe:rto7_
O SR. CARLOS ALBERTO -Ouço V.
Ex\ meu_querido Afonso Sancho, Senador
pelo Ceará, que ontem se despediu da tribuna
do Senado Federal.
O Sr. -Kfoiiso Sancho - Senador Carlos
Alberto, realmente, o destino está nos encontraOdo ·q uándo ambos saímos desta Casa; V~
Ex~, com larga experiência, muito maior do
que a míitha. Acredito que os que ficam vão
ter uma profunda saudade da sua presença,
das suas fundamentadas participações e apartes, do seu trabalho nas comissões e no engrandecimento que V. Ex• sempre· demOnstrou com referência à Casa. Quero ressã.Itar,
sobretudo, nobre Senador, a perda que o Se·
nado vai sofrer com a sua ausência. Eram
essas simples palavras que queria dizer neste
momento. Muito obrigado.
O SR. CARLOS ALBERTO- Muito obrigado, Senador Afonso Sancho. V. Ex" fala
da_ minha experiência ea experiência que V.
Ex~ não tem; mas eu discordo porque V. Er
tem a grande experiência de ser um homem
vivido, como V. Ex~ disse ontem, o sertanejo
do Ceará, que aquí chegou e substit_u_iu, com
grandeza, a figura de um político que muito
dignificou o Parl_amento brasileirO, que foi
o Senador Virgílio Távora.
Sr .. Presidente, despeço-me desta tribuna
do Senado Federal com a consciência do dever cumprido e com a certeza de que, devolvido ao exercício da cidadania, continuarei
a lutar em defesa dos in_teresses do RiÔ Grande dp Norte__e do povo brasileiro. E nessa
militância honrosa de cidadão, serei intransigente defep.sor desta Casa e do Poder Legislativo- o te'mplo maior da democracia.
Ao encerrar minhas palavras, Sr. Presidente, gostaria somente d<\;citar aqui um fato
que me tocou profundamente', ocorrido com
a minha filha de 13 anos. Carla Priscila.
Certo dia, Sr. Presidente, ela queria, por
todos os meios, que o pai a deixasse gravar
UJI.l programa de televisão,na nossa televis~o,
Mandei que os produtores realmente deixassem que ela gravasse ess~ programa. Ela tentou por várias vezes e, por várias vezes, não
conseguiu gravar o programa.
Ela chegou em casa, e eu perguntei: Priscila, você gravou o programa? Ela me abraçou, sorriu e disse: Não, painho, mas tentei.
Passei 36 dias impugnado, aqui, em Brasília, lutando para conquistar o direito de novamente r.epresentar o povo do Rio Grande
·do Norte, foram 36 dias·de muito sacrifício.
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Chegando ao Rio Grande do Norte, no dia

da eleição, Se Presidente, existia ainda em
mim um pingo de esperança. Mas as urnas
começaram a ser abertas, c a cada urna, o
resultado adverso me aparecia. E, minha fi-

lha, ao meu lado, es_cutava o rádio; aquela
criança de 13 anos de idade, escutava no rádio
todos os resultados,_que os locutores iam divulgando, dos municípios, bem como da capital. Ept certo momento, ela chegou para mim
e eu me lembrei do dia em que ela quis gravar

o programa de televisão abraçou-me e disse:
Papai, o Sr. perdeu a eleição! E, eu só lhe
dei uma resposta, senhor Presidente·: realmente, perdi, minha filha, mas o inlportante
é que seu pai tentou vencer, rrão conseguiu.
Agora, Sr. Presidente, no momento em
que me despeço desta Casa; no momento em
que dou a palavra como Senador da República, com direito de usar a tribuna, eu digo
o seguinte: o Senador perdeu, o Senador deixa de existir, mas, Sr. Presid-ente, Srs. Sena·
dores, existirá sempre o amigo Carlos Alber·
to. O Senador deixa de existir neste Senado,
mas o cidadão haverá de continuar. E, Deus
queira que eu possa, mesmo na minha cidadania de homem comum, à distância, amanhã,
Sr. Presidente, aplaudir a todos aqueles que
vão ficar e àqueles que vão chegar; aplaudir,
pela democracia plena, aplaudir, pela superação da crise, e, sobretudo, aplaudir pelo Brasil que eu sonho e que quero para todos os
brasileiro.
Encerro, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Que Deus ilumine os Srs. Parlamentares, que
Deus ajude o Parlamento brasileiro e até uma
outra oportunidade, quando as ,urnas forem
não adversas a este_S_cnador que se despede.
Obrigado, Sr. Presidente._ Muito obrigado,
Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
Duranú o discurso ·do Sr. Carlos
Alberto, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Nefson Carneiro, Presiden4

te.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa faz suas todas as declarações, todos os apartes que encareceram e exaltaram
a presença do Senador Carlos Alberto nesta
Casa durante os 8 anos que, com o costumeiro
brilho, exerceu o mandato de representante
do Estado do Rio Grande do Norte.
A vida pública é feita assim mesmo, de
sucessos e insucessos, mas só os fracos desanimam. E um jovem como o Senador Carlos
Alberto, que tem diante dê si urna longa esteira de vida, certamente voltará a esta Casa
com o apoio e "'com o voto do povo de sua
terra.
A Mesa, ao mesmo tempo que lamenta
o afastamento de S. Ex•, está certa de poder
contá~lo em próxima oportunidade, representando o povo que até agora representou
com tanta honradez e dignidade._
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes.

O SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP.
.Pronuncia o seguinte discuros.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, há tempo de semear
e tempo de colher, tempo para as boas-vindas
e tempo para a despedida. O livro da sabedoria, que nos ensina a encarar com natura-,
!idade os eventos da vida, fala das alegrias
da chegada mas se omite, prudentemente,
ao tratar dos sentimentos que çercam a partida.
Subo, pela última vez, a tribuna do Senado,
envolto pt':las sensaç6es que o escríba não
ousou descrever. E sinto um misto de saudade antecipada do convívio que ainda não deixei, de inveja dos que aqui permanecem nas
tincheiras da luta pelo bem comum, de triste·
za por verificar que a despeito de todos nossos
esforços, pouco conseguimos realizar, nestes
últimos anOs, no sentido de diminuir as afliç6e5 do nosso povo~
·
Mas a partida traz consigo, também, um
distanciamento das paixões que se misturam
aos embates políticos, neste momento já.não
me movem interesses_ de partidos ou causas
de facções. Encaro este Plenário com a serenidade dos que se vão, levando os olhos para
o futuro e penso apenas na felicidade de meu
País.
Sei que atravessamos momentos difíceis,
que a recessão grassa como tiina peste, que
as camadas mais pobres de nossa população
vegetam na miséira que os problemas acumulados parecem insolúveis. Talvez sejam se insistirmos em continuar buscando Soluções para Cada um deles, sem admitir que o subde~
senvolvimento é um círculo vicioso e'que a
história está repleta de exemplos de povos
que venceram angústias tão grandes ou maiores do que as nossas.
Permitam~me que relembre à Casa, nesta
derradeira intervenção, os caminhos que levaram algumas nações da_ pobreza <1 opulência, em tempos passados.
Todos sabemos que a Inglaterra dominou o
cenário internacional durante vários séculos,
e que a revolw;-ão industrial não nasceu ali
por acaso, mas pela existência de condições
objetiv~s para a deflagração daquele processo.
Como a Inglaterra conseguiu acumular riquezas e tórilãr-se -üma potência incontrãS~
tável em sua época? Já em fins do século
XV suas leis mercantilistaS prescreviam a
proíbição de quase tud«? que não era produzido no território inglês. A rainha ELizabeth
I determinava que o trabalho nacional deveria ser sustentado energicament~ e que os
tecidos só poderiam ser exportados depois
de tingidos e preparados. Todas as mercadorias estrangeiras deveriam ser trazidas.oem
riavios ~ilgleseS e nenhuma importação pode·
ria ser feita sem que houvesse uma exportação equivalente. Pouco depois, em 1651,
Cromwell promulgava o ato de navegação,
que reforçou ainda mais as medidas protecionistas e serviu de base ao nascimento do poderio naval britânico.
Não seria d<:_ll_'l:asiado lembrar que o protecionismo era tão gra:nde que levou a revolta
das colónias americanas. Havia a lei de 1669,
sobre as lãs, a de 1750, sobre o ferro. o Sugar
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act, de- 171:;, sobre o açúcar, e o board of
tra.de pretendia impor restrições também ao
chá, ao café, ao vinho, à seda e ao algodão
indiano. Os americanos não aceitaram tamanhos entraves ao seu desenvolv-imento e se
declararam independentes exatamente por
este motivo.
Décadas se passaram e, então, foi a vez
de os ingleses se queixarem do protecionlsmo
americano. Coube ao Presidente Grant, em·
1879, dar~l);les a resposta adequada. Falando
na Câmara- de Comércio de Mancester, ele
foi extremamente franco com seus anfitriões:
"A Inglaterra serviu-se do sistema protetor
durante 200 anos, elevando-o ao máximo. E
isto}ol_cõrretCI;-porque- é a este sistema qué
ela dev_e seu poderio económico ... mas, após
esses 200 anos, ela julgou conveniente adotar
o_ livre câmbio, proque já não poderia tirar
mais nada do protecionismo".
E o presidente dos Estados Unidos não
esta va fazendo um exercício de retórica. Os
americanos acreditavam mesmo nessa idéia,
tanto "que se desenvolvei-am montando um
sistema de proteção ainda mais feroz do que
o inglês.
Logo depois da independência, Alexander
Hamilton lançava as bases do projeto de desenvolvimento dos Estados Unidos, que fo·
ram transformadas em lei em 1789. A ela
se seguiram o compromisso de Missouri, de
1820, o "Factory Slstem", âi 1824, e a "tarifa
das abominações'', de 1828, que virtua"Imente
fechavam o mercado americãno, reservandoo para seus produtores industriais e agrícolas.
Não desejo abusar da paciência de meus
nobres pares com a lembrança de todos os
exemplos históricos. Mas me permitiria: re·
cardar que a França, tambim uma potência
daqueles tempos, era regida pelo código de
Michau, no qual se lia que as matérias~primas
não se expatriavam e mercadorias estrangeiras, "só aquelas que a necessidade deva nos
coritranger a tomar fora".
Enquanto isso, o Brasil seguia rumos diferentes.
Nossa primeira fundição de ferro data de
1597. eram dois fornos catalães instalados em
Sorocaba, São Paulo. por Afonso Sa~dinha.
Os primeiros em- toda a América. Mais tarde,
já em fins do século XVIII, a siderurgia dava
um passo decisivo com a construção dos altosfornos do intendente Câmara, de Congonhas
do Campos e de Ipanema, que entraram em
funCionamento cinqüenta anos antes do primeiro alto-forno japonês.
Entretanto, essas iniciativas não prosperaram. Enquanto as demais nações protegiam
eficazmente seus mercados, o Brasil era obrigado a abrir seus portos "ás nações amigas".
O episódio, até hoje cantado em prosa e verso
na historiografia oficial, não passou de uma
chantagem da Inglaterra, através de seu embaixador em Portugal, Lord Strangford, nos
idos de 1808.
Com as tropas do general junto invadindo
Lisboa, o representante britânico exigiu a
abertura dos portos do Brasil e a cessão da
Ilha de S_anta Citarina corno pagame-nto da
cobertura uue a esquadra inglesa daria à fu12:a.
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de D. João VI. O Monarca conseguiu livrarnos da ameaça de ter outras ilhas Malvinas
em nosso território, mas teve que ceder no
t6cante ao livre-comércio. Por isso, faliram
Ós altos-fornos e toda a indústria nascente
do Brasil, vergadas sob o peso da competição
da Inglaterra.
O panorama da destruição foi muito bem
descrito, em 1860, por Augusto Emilio Zaluar, no livro "Perigrinação pela Província
de São Paulo". Visitando as ruínas da sidenirgica de Sorocaba, Zaluar diz:

"O que seria, de fato, este ponto,
se a fábrica de ferro de Ipanema, convenientemente montada e aproveitados pela indústria os preciosos produtos de su·as
minas de ferro, chamasse ainda uma nova concorrência a este lugar. e pedisse
o auxílio do trabalho a tantos braços que
há no país inutilmente desaproveitados?
A fábrica de Ipanema está, porém, extinta ... encontramos por toda a parte, em
lugar da orquestra animadora do trabalho, o sil~ncio sepulcral da esterilidade.
E, no entanto, como tudo que ainda aí
existe é grandioso e belo. Os dois fornos
altos, os encanamentos de água por toda
a fábrica, obra de muita dificuldade e
arte, o forno de porcelana, o hospital,
as senzalas, a botica, a cadeia, a excelente casa da diretoria, o depósito, servindo atualmente de escritório e, finalmente, a casadas máquinas, onde fomos
advertidos, de dia, que andássemos com
cuidado por causa das cascavéis que se
aninhavam entre os tijolos quebrados do
assoalha, tudo está em abandono, em
tristeza e solidão.
Ruínas, solidão e cascavéis. Enquanto __o_s
outros países progrediam, debaixo do manto
do protecionismo, o Brasil andava para trác;,
sob o signo da primeira política de "modernidade", de abertura para o mundo. Por isso
perdemos o passo da revolução industrial.
Não tínhamos aqui os fundamentos para iniciá-la, de vez que eles foram demolidos pelos
competi~ores externos. Ao tempo da proclamação da República, tínhamos apenas pouco
mais de mil estabelecimentos industriais espalhados por este imenso território.
Para que a Casa faça uma. idéia mais apropriada do que representa o condicionamento
externo nesse processo, basta lembrar que,
durante a Primeira Grande Guerra - que
tornou problemático o comércio internacio·
nal -criaram-se no Brasil mais de cinco mil
indUstrias. Mil em quatro séculos, cinco mil
em quatro anos.
Assim foi o passado, assim está sendo o
presente. Todas as potências centrais falam
em livre coínércio, batem-se nos foros internacionais pela queda das· barreiras, exigem
que se faça uma nova abertura dos portos.
Mas é apena:s uma nova forma de chantagem,
elas agem precisamente no sentido contrário,
quando se trata de seus próprios mercados.
O malogro da rodada do Uruguai, do Gatt,
há menos de uma semana, constitui prova
inquestionável do que estamos afirmando.

Um punhado de países,,que subsidia seus produtos agrícolas com cerca de 250 bilhões de
dólares por ano, não aceita a retirada desses
incentivos. Só os desavisados se surpreende·
ram Com tal posição. .
Na verdade, o protecionimo não é regra
geral apenas na agricultura. A Folha de S.
Pàulo do dia 8 de dezembro tlltimo publica
um lev_antamento das barreiras não tarifárias
que vicejam nos pãfses ricos. De acordo com
esscLtr_abalho, são nove os tipos de barreiras
quantitativas, a saber, quotas globais, quotas
bilaterais, licenciamento restrito, contenção
voluntária de exportações, embargos, de·
. manda governamenteal, comércio estatal, índices de nacionalização e restrições na área
de comunicações e propaganda.
Existem airida outros 18 tipos de barreiras
que afetam preços e custos, segundo o estudo
da Folha de S. Paulo. São elas: ta"as, exigencias de depósitos prévios, eXigências antidumping, subsídios a substituíção de importações, restrições de crédito aos importadores,
benefícios fiscais a substituição de importações, custos internos _de transporte discrimi~
natórios, reservas de mercado, regulamentarão sobre embalagens e rótulos, exigências
m Ueo-sanitárias, Padrões industriais e de
seburança, procedimentos de classificação alfandegária, regulamentações sobre abertura
de informações, ajuda governamental a esforÇos de pesquisa e desenvOlvimento- nacionais, medidas de controle cambial, políticas
de proteção regional, monopólios estatais e
efeitos de escala gerados pela demanda do
governo.
São, portanto, vmte e sete maneiras de estabelecer medidas protecionistas, sem o apelo às barreira alfa~degárias, que os países
ricos utilizam p-ara cercear o acesso dos outros
a seu mercado interno,
Por sinal, essas medias protecionistas vêm
crescendo ao Iqngo dos últimos vinte anos,
como demonstram os números apresentados
no tfãbalho, baseado no livro trends in nontarifT barreiers of developed countries, de L<!ird
e Yeats, editado este ano. Na comunidade
européia, essas barreiras não-tarifárias passaram de 15 para 43% das importações. no pe-

rfodo 196611986.
Na Alemanha, especificamente, subiram
de 16% a 44%, na Itália, de 13 para 49%,
na Inglaterra, de 10% para 42%. Isso naturalmente, sém contar as barreiras representadas
pe_las -~!lrifas.
_E preciso compieeridú que os blocos económicos em formação no mundo moderno,
como a comunida..de econômica europ~ia,
não estão sendo formados para liberalizar o
comércio, mas para restringi~Io. A principal
finalidade desses blocos e excluir os concorrentes externos.
-por isSo deJ~ndo a t_~se ~e que somos sub·
desenvolvidos, porque jamais tivemos um
protecionismo como o que marcoó a indus~
trialização de outros países. Entre nós, quando existiram barreiras protecionistas, elas advieram de COnstrangimentos da balança co·
mercial ou de nece11idade1 do Tesouro. Se
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quiserem a versão original desse conceito,
é de Roberto Simonsen dizia ele: "nunca tivemos uma política tarifária para o desenvolvim_ento industrial".
No Brasil, entretanto, há quem siga pensando que a abertura das fronte-irãS a-importação é o melhor atalho para a riqueza do
País. Como se ignorassem os exemplos históricos que alinhamos e os dramas contemporâneos de algumas nações vizinhas que toma·
ram esse caminho nas duas décadas precedentes.
Em nome da modernidade do Visconde
de Cairu, que, aliás é o "Patrono dos Economistas", estamos demolindo agora o parqueindustrial construído com mais de meio século de sacrifícios de- um povo numerOso, Ctue
atravessou o tempo voltado para o trabalho.
Nossa agricultura serve para saciar os porcos
da Espanha e do Japão, mas não alcança as
bocas do nosso povo. Nossa indústria vai sendo sucateada, reduzindo o salário dos trabalhadores que ainda têm emprego, e aumentando a multidão dos desempregados. O penoso esforço do nosso desenvolvimento tecnológico vai sendo desmontado, agravando
a dependência nacionaL
Parece um País sem memória, onde se desmancha num ótimo o trabalho e o esforço
de meio st:!culo. O Brasil fecha institutos de
pesquisa, joga conhecimentos no lixo e os
trabalhadores na fome, porque alguns entendem que algu~m nos virá ensinar - os mesmos que nos querem manter na servidão -e que a miséria darwiniana nos fará ganhar
eficiencia.
ESte-~- um processo tão viofentO e coerente
que não pode ser apenas filho da eventual
ignorllncia dos que tomam as decisões. Ele
está no centro do maior conflito de interesses
de que tem notícia a história. Dentro dele,
só nesta década perdida, o Brasil pagou mais
de cem bilhões de dólares como tributário
dos países ricos, sem contar, é claro, os prejuízos causados pela deterioração das relações de troca.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta despedida, passei ao largo, de propósito. das
dificuldades _a._tuais, reusando-me a discutir
os problemas do varejo. Porque todos eles
são conseqüência de uma realidade inegável,
as nossas políticas económicas jamais guardaram relação com os interesses nacionais. Desde os tempos dà colónia, por motivos óbVios.
Depois da independência, os lobbies sabem
porquê. O Brasil sempre foi o retrato de um
gigante abobalhado que assiste à televisão
perdido em um labirinto,_sem perceber que
o labirinto é a sua própria cabeça.
Não poderià concluir estas palavras falando somente das causas do subdesenvolvimento nacional. Estou a d_espedir-me da Casa
onde passei um dos mais ricos períodos de
minha vida. e onde pude conhecer, mais e
melhor, os problemas do País e do meu pqvo.
Aqui vivemos a transição do autoritarismo
para a democracia e a época culminante da
Assembléia Nacional Constituinte. Em pouços momentos de nossa história houve um
despertar tio arande da cidadania para a na-
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tureza dos acontecimentos. Pdos corredores

sário para que pudéssemos executar um projeto de desenvolvimento económico e social
autónomo que leve nosso Eaís a ser, realmente, uma grande potência mundial, daqui a
algum tempo. V. Exa, há pouco, no seu discurso de despedida, chamava a atenção para
um ponto que preocupa a de todos nós, justamente o risco que corremos, com a nova política industrial do Governo, de levarmos, ao
sucateamento total, a indústria nacional. Satuais e as prostitutas, até os estrangeiros vie- · be V. Ex~, que dos países mais adiantados
ram dizer o que desejavam nos contornos- do mundo, como o Japão e os Estados Unido ord~namento que então construímos.
dos, fizeram também, à época própria, a sua
abertura económica para o exterior, mas proO Si:: Huiriberto-:Lucetiã-.:.:.... Permite-me V.
curandO defender os setores estratégicÓs da
Er. um aparte?
sua economia. Com estas palavras, desejo
O SR. SEVERO GOMES - Com o maior
significar minha sincera homenagem a V. Ex',
prazer, nobre Senador Humberto Lucena.
como Senador e como homem público. V.
O Sr. Humberto Lucênã- Honra-me, so~ Ex' deixa o .Senado por um acidente de perbremaneira, interi-õn:iper o discurso de v._ curso. Certamente no dia em que São PauloPUser a mão na sua consciência política, V.
Ex.. , não para me despedir, porque tenho cerEx• voltará ao Senado, para aqui continuar
teza de que V. Ex· continuará pontificando
sua luta, em favor do Brasil e dos brasileiros.
na política n"ãciOnal, mesmo sem estar no
exercício de um mandato parlamentar. V. Ex~
O SR. SEVERO GOMES -Nobre Senarevelou-se nesta Casa uma personalidade
dor Humberto Lucena, muito obrigado pelas
exemplar da nossa vida pública. Tive o prazer
suas generosas palavras, sempre temperadas
de conhecer-lhe, quando aqui cheguei em
pela amizade. Q\1-ero lembrar que em todos
1979, eleito Senador pela Paratba, compaesses episódios referidos por V. E~, em todos
nheiro de partido de V. Ex• Sempre o encon- -eles tive a meu lado a sua figufa. E aqui,
trei na defesa ardoro·sa e altiva das grandes
no Senado, se pude avançar no meu trabalho,
causas nacionaiS.- V. Ex' não atuou apenas foi, em grande parte, devido a eu estar aqui
na luta que foi de todos nós, que Compúsob a liderança de V. Ex• Lutamos pela defesa
nhamos a oposição ao regime militar, pela
do interesse nacional, pelo nosso País, pela
democratização do Brasil, arrostando toda
corteção das desigualdades. Mesmo fora dasorte de dificuldades. V. Ex~ também sempre
qui, ilustre Senador, vamos estar juntos na
esteve presente, como Senador da República;
mesma luta.
nas comissões técnlcis-ao seriadO-e do
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V.
gresso Nacional, nas comiss6es parlamentaEx· um aparte?
res de inquérito do Senado, sobretudo neste
Plenário, um Senador vi"gilante, cheio de paO SR. SEVERO GOMES :- Com muito
triotismo e de espírito públicO-. O qiie mais
prazer.
admirei no desempenho do seu mandato, nobre Senador Severci
foi que V. EX:•
O Sr: Ne"isOli-Wedekin- Senador Severo
não se ateve apenas ao espaço físico do ConGomes, V. E~. nesse seu discurso de deSpegresso Nacional. V. E>r sempre procurou ins~ · · dida, processa um verdadeiro desnl!damento
pirar-se lá fora, nas bases que lhe fizeran:i
do modelo econômico que se quer implantar
Senador da República. V. Ex~ teve sempre
no nosso País, o chamado neoliberalismo. V.
uma atividade muito presente junto às lide- Exa mostra, a evidência .i com fartos dados
ranças dos mais diversos movimentos sociais
históricos, que O liberalismo é uma doutrina
econôniica superada hiStCirica-mente há muito
que compõem hoje o povo brasileiro. Tanto
assim que V. Ex", na Assembléia Nacional
tempo, não neste século, mas nos séculos que
Constíttiirüe, preStigiou corria pôde, com seu
antecederam a este. V. Ex• mostra, e com
apoio·, com o seu voto, todas as normas que
muita propriedade, com o conhecimento e·
deram relevo, que deram prestígio a esses
a cultura de sempre, que todos os países do
movimentos sociais, sobretudo àquelas que
mundo que percorreram os seus caminhos
asseguraram a parcelas ponderáveis da nossa
na busca de um estágio de desenvolvimento
população o direito, íil:duSive, de apresentar
adequado para os seus povos, todos eles proprojetas de lei e de sugerir propostas de
tegeram o produtor nacional, a indústria naemenda constituciOnal. V. Ex\ sobretudo, cional. Os mecanismos de proteção, todos
público e de Parlamentar- aliás, miStõ- de eles, os mais ostensivos, os mais dissimulaParlamentar, de empresário e de economista
dos, são uma realidade do mundo contem-dedicando-se, de_ maneira séria e compe- porâneo· e das nações do centro do mundo.
tente, ao estudo da nossa problemática eco- De modo que são duas hipóteses - e V.
nómica; com ênfase nos assuil.fos pertinente-s EX" colocou bem no seu discurso - , ou é
à ciência e ã tecnologia, neste particular, to- a suprema ingenuidade querer implantar no
dos que aqui estamos podemos dar o testemUnosso País, nos termos em que estão sendo
nho do quanto o Brasil lhe deve pela luta colocados, ou, então, está-se fazendo exataque V. E:x• empreendeu e vem erilpreeirden- mellfe -o jogo dessas potências centrais. Os
do, sem xenofobia, em favor da empresa na·
países, por exemplo, denominados os "tigres
cional. V. Ex• defendeu aquilo que é neces~ asiáticos'', cujo exemplo é contraditoriamene pelas grandes salas do Congresso caminhou
o povo, escrevendo, com suas passadas, nestes tapetes azuis e verdes, a crónica do futuro.
Os trabalhadores e as -grandes lideranças
sindicais, os empressários, os cientistas, os
movimentos das mulheres e dos negros, osíndios pintados de urucum e jenipapo, com
seus cantos de guerra, os militares, as igrejas,
os homossexuais, os garimpeiros, os intelec-

-co·n.
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te sempre alegado por esses que são adeptos
do modelo neoUberal, seguiram um caminho
para o seu desenvolvimento, exat(!.mente rigorosamente inverso ao caminho que o País
'está seguindo neste momento. Esses países
todos cresceram com muita intervenção do
Estado, com muitos financiarilentoS, cOm a
adoção de algumas proteçóes e de financiamentos anlplos par~ setores estratégicos, com
a formação de recursos humanos, investimentos maciços em educação, na ciência e na
tecnologia. Portanto, tudo ao contrário das
leis do livre mercado que, a meu juizo, sáo
as leis da selva, são as leis como V. Ex• tão
bem colocou, do darwinismo sociid e económico, onõe venCerão sempre os mais fortes.
De modo que cumprimento V. Ex• pelo conte.údo d_o seu discurso. V. Ex' entra no eixo
da questão central do nosso País neste momento, nesta conjuntura e nesta quadra histórica do nosso desenvolvimento, como, alíás,
fez em tantas outras ocasiões. Nestes quatro
anos de Senado, tive como todos nós certa~
mente, muitas _decepções e muitas alegrias.
Uma de minhas grandes alegrias foi ter convivido com V. Ex• em muitos momentos. Até
sou um seguidor, quase um discípulo do cOnjunto das idéias que V. Ex• defende aqui.
No que se refere às questões ambientais e
de ecologia, no que se refere as questões do
desenvolvimento e da capacitação tecnoló~
gica do nosso País, no que diz respeito à defesa das comunidades indígenas, o que V. EX'
tem feito com muito ardor e com muita c.om~
petência, nas questões da defesa do produtor
da indústria nacional, nas questõeS ainda
mais relevantes da nossa soberania, quando
V. Ex' trata da questão da dívida externa,
tudo isso para mim foi, insisto em dizer, uma
alegria a ConVivêi1cia coni V. Ex~ nesta C as à.
Lamento profundamente que V. Ex~ tenha
que deixar o Senado, tenha de deixar o Congresso.Sei, é verdade, que existem outras instâncias de pa-rtícipação, de luta, de intervenção que o seu talento, que o seu patriotismo,
que o seu espírito de homem público certamente vai continuar nessas mesmas lutas,
nessas rilesmas demandas do nosso povo, do
nosso País, da nossa Nação. Desejo a V. Ex•
muita saúde, muitas felicidades pessoais, sobretudo desejo que V. Ex' continue tendo
a participação- importante nos caminhos que
este País, que a saciedade brasileira vai ter
que buscar. Não quero deixar de fazer esta
modesta homenagem pela sua excepcional
participação, p-elos excepcionais trabalhos,
pela enorme contribuição que V. Ex' deu a
esta Casa, a. este País, às demandas contemporâneas da sociedade brasileira, ãs lutas do
nosso -povo pela paz e pela prosperidade. Os
meus cumprimentos, Senador severo Gomes.
O SR. SEVERO GOI\1ES- Muito obrigado, nobre Senador Nelson Wedekin. Respondo a V. Ex• lembrando apenas que neste Ple·
nário, em todo momento em que esteve em
jogo uma causa do povo ou da Pátria, era
fácil identificar, V. Ex' estaVa â frente, marcando essa pos~ção, andamos juntos e vamos
continUai' a andar, para o bem do Brasil.
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~ Permite~me

V.

Ex~

O SR. SEVERO GOMES - Ouço o aparte
do nobr:e Senador João Lobo.

O Sr. João Lobo- Senador S~vero Gomes, neste momento em que V. Ex• se- despede desta Casa, manifestar-lhe a satisfação que
tive em conhecer um homem de bem e de
tanto espírito público como V. Ex Espero
poder me~ecer o relacionamento, a boa convivência com V. Ex\ depois de sairmos desta
Casa para os dias futuros. Meus parabéns
a V. Ex~
O SR. SEVERO GOMES- Muito obriga-

do. nobre Senador João_ Lobo. Tenha-me
sempre entre os seus melhor_es amigos.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Sena-

dor Severo Gomes, permite-me V. Ex· um
aparte?
O SR. SEVERO GOMES - Pois não, nobre Senador Marcondes Gadelha.

mento do Brasil. Ao se despédir desta Casa,
V. Ex• deixa conosco esse legado, mas V.
Ex~ haverá de expandi-lo ainda mais iá fora,
há outros à sua disposição. V. Ex• escreve
sempre-na Folha de S. Paulo: V. Ex' é requisitado para conferências, V. Ex' está presente
en'i todos os grandes movimentos da .cidadania e da consciência nacional, e sei que haverá
de levar a _sua palavra, a sua presença, as
suas propostas em todos os campos por onde
andar. Deus o guarde, nobre Senador Severo
Gomes, o ilumine nessa tarefa de evange1izãção, -de catequese, de despertar a consciénciã deste País para as suas potencialidades.
Nós o queremos, um dia, de volta a esta Casa,
e que sejã- mUito breve. Mantenha a sua_atuação política, que, insisto neste ponto, é um
consenso nacional.
O -SR. SEVERO GOMES- Nobre Senador Marcondes Gadelha, muito obrigado.
Agradeço com ênfase maior, porque sempre
tive em V. Ex• um Senador preocupado com
a questão do nosso des.envolvimento científico e tecnológico, e esta é grande questão
no Srasil de hoje.
-Estamos com problemas sérios: a informática 1\endo ameJlçada; indústrias que desenvolvem tecnologia de ponta, como a Embraer, também.ameaÇadas; até a nossa pesquisa O:a área nuclear e_stá ameaçada.
Então, vamos continuar juntos nesta batalha, Senador Marcondes Gadelha. Saio do
Senado, mas vou para a rua, que são essas
páginas onde o povo escreverá a história do
futuro.
Muito agradeço a V. Ex~ sUaS palavras e
guardarei sempre, no meu coração, o convívio amigo que aqui tfvenios dUrante tantos
anos.

O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador Sev.ero Gomes, V. Ex~ é um desses raros
consensos naciQnais. V. Ex~ granjeou a admi-.
ração óa Naçãó inteira, já ao tempo em que
exercia o Ministério da Indústria e d_o Comércio. pelas suas posições independen-tes, peta
sua altivez, pela coragem de discórdar, quando necessário. Daquela época, lembro-me
bem de uma entrevistã de V. Ex~ que me
tocou muito particularmente. Jamais a esque:·
ci: V. Ex' falava de certo conflito ao tempo'
de estudante de colégio, já com o seu preceptor, pela sua ob~tinação na heterodoxia. V.
Ex• teria sido, já naquela época apodado pelo
seu preceptor como a "maçã podre" quedesvirtua e que se toma um perigo para-o·conjunto dos mais acomodados. V. Ex• exercitou
O Sr. Mário Covas - V. Ex' me concede
essa heterodoxia o tempo todo, a coragem
um aparte, Senador?
de arrostar contra um pensamento mais CorO SR~ -SEVERO GOMES- Pois não, norente; mais primário e ·menos ·profundo; e
bre Senador Mário cOvas.
vimos isso, nobre Senador Severo Gomes,
muito a propósito, na sua luta te9-az para
O Sr. Mário Covas - É profundamente
provar, para mostrar a viabilidade de uma
honrado que dou este aparte, para recordar
tecnologia nacional, contra ventos e tempesalguns fatos de natureza pessóal que ocorretades. V. Ex~ sustentou essa bandeira, sust~n - r_am conosco e que, afinal, marcam os traços
tou essa causa. Sei que movía V.~x' DãO
de _caráter que têm sido a constante na vida
só a consciência da nossa_capacidade técnica,
de V. Ex\ seja como cidadão, seja como Seda capacidade das_nossaS universidades e do
nador, seja como polftico. Lembro-me, com
homem brasileiro, de modo geral, como prinexatidão, da simpatia, da tranqüilidade, de
cipalmente a necessidade deste País, numa
uma qua-s-e formulação de desculpas que V.
hora em que está consolidada uma sociedade
Ex• construiu para ffiim- quando candidato
da informação, numa hora em que o conhecidei ineu pattido numa coligação pira o cargo
mento cientffico e tecnológico é que estabeoó Senado - na ocasião em que compareci
lece a diferença entre países pobres e países
à casa de V. Ex~ para cumprir a ingrata tarefa
ricos, entre paf.o;;es desenvolvidos e subdesen- _de lhe dizer, como a lealdade que afinal caracvolvidos. V. Ex• apostou, como aposta perterizou sempre a nossa amizãde, que, naquela
manentemente, ·que este País haverá um dia
eleição, eu me via obrigado, por relações que
de conseguir a sua autonomia e a sua indepen-;.
re-montavam ao tempo da universidade, a tradência nesse campo. Conheço o trabalho de
ba\h::n e a votar em um oütrO candidato era
V. Ex' na defesa da informática deste País,
também nosso candidato ao mesmo cargo.
na defesa da tecnolo&ia de ponta, em ramos
E vi a simpatia, a tranqUilidade, a calma,
tão delicados como: a química fina, a rrú~cã= o quase formular de uma desculpa para mim,
nica de precisão, ã oceanografia, enfim; em
com que V. Ex' recebeu aquela colocação.
todos esses campos do moderno conhecimenO tempo não demorou para que a situação
to.. V. Ex• tem a Süa ·passagem estteicamente se interviesse, e me lembro ainda que 9 dias
lligada à evolução nesses campos de conhecidepois de ter sido escolhido candidato ao Se-
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nado, em 1986, sofri um problema cardiovascular e fui internado no Incor. Muitos amigos me visitaram e me telefonaram, mas houve alguém que telefono_u à minha esposa com
a seguinte preocupaÇão: O que é que o Mârio,
que está preso no hospital, precisa na campanha dele? E qu~ndo ela me contou isso, eu
me lembrava bem de que essa atitude vinda
de V. Ex~ era extremamente semelhante à
outra. E que, afinal, recebia coin absoluta
naturalidade essa atitude de um companheiro
que o admirava como a admira,__ hoje, por
não ter podido apoiá-lo. Lembro-me, muito
bem, de quandç. tive 9 privilégio de designá-lo co_mo relator da parte econômica da
ConstituiçãO, -porque a vida de V. Ex~ foi
marcada por dois atributos, pelO -m-enoS, entre tantos outros, que são absolutamente indispensáveis na formação de um político: a
ragem e a coerência. E é isso que fez de
V. Ex~ - como dizia o Senador Marcondes
Gadelha - Um permanente contestador. Porém, mais do que um contestador, um radical,
no_ s~n_\Jdo _etimológico d.l! _p_alavra, um hom~m que vai à raiz dos fatos, ao mais profundo de cada acontecimento. Foi a coragem
e a-crença que afinal o fez, em oportunidades
em que foi Ministro de Governo autoritário,
ser um instrumento de defesa das liberdades
de alguém que evitou que muitos. males viessem a acontecer neste País. Foi desta mesma
maneira, no instante em que a convocação
lhe foi feita, que V. Ex~ se candidatou a Senador e se elegeu como taL Quando eu entrava
neste plenário, ouvi o trecho do discurso de
V. Ex" em que fazia referêricia às cascavéis
e, não pude identificar se V. Er fazia referência. ao fato que ocorre na região onde tem
a sua fazenda,,_ ou _se fatia :t:_eferência ao contato inicial que teve quando chegou no Senado.
-~m qualquo.r circunstância, cada um de nós
e·-eu, em particular, carregamos, a partir de
hoje, o trauma, o dissabor de saber que não
contamos, a partir de agora, com Severo Gomes. E digo_ a V. Ex~, com a mesma tranqüilidade com que lhe disse no passado: São
Paulo estaria melhor representado se, neste
instante, estivesse por cõntinuarmaís quatro
anos o Senador Severo Gomes ·do que eu
próprio. V. Ex~ tem sido não apenas um estudiOsO, um obStinado,_ um teimoso trãilqüilo,
alguém capaz de, sabendo negociar, ir buscar
as soluções das ~isas e sustentar com empenho maior os seus pontos de vista. O Unico
fator que hoje o.os faz alguma maneira alegrar-nos é quf:, afinal, nós o perdemos por
empréstimo â República. A sua dimensão de
representação, hoje, não se esgota nos limites
do Estado de São Paulo, ela é uma repreSen:
tação nacional, nascida a partir do Congresso
e V. EX~ é; hoje, Conselheiro da República.
Espero sinceramente que a República seja
mais sábia do que algumas vezes o Senado
o foi, e que ela receba os con-selhos de V.
Ex~ na dimensão e na. profundidade que a
sua inteligência, o seu amor à coisa púbica,
a sua dedicação à Pátria têm demonstrado
ao longo do tempo. Nessê intervalo receba
do se_u companheiro de bancada, do seu amigo, do seu admirador, da figura que lhe quer
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bem, o abraço que não 6 despedida, mas o
abraço nascido da representação que porto,
do reconhecimento de São Paulo, pelo excelente, pelo excepcional e pelo extraordinário
trabalho que, como Senador, V. Ex' desempenhou neste Senado. Por isso deixo em nome da minha representação o agradecimento
de São Paulo a V. Ex•
O SR. SEVERO GOMES - Nobre Senador Mário Covas, quero lembrar que, quando

V. Ex' estava recolhido ao hospital e telefonei
à sua Senhora, eu estava pensando no Brasil,

pensando na importância: de realmente o nosso País poder contar com a sua presença como
conta hoje aqui. Somos amigos e V. Ex• sabe

a admiração que eu tenho por V. Ex', assim
como tenho a certeza de que estaremos sempre juntos na luta política que não abandono,
porque a política é a UniCcfnianeira que temos
de influir na vida dos nossos filhos.
O Sr. Fernando Henrique Cardos'o -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. SEVERO GOMES - Ouço o nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso-Senador Severo Gomes, essa não é a primeira
vez que, neste Plenário, refiro-me a V. Ex•
para louvá-lo - e não gosto da expressão
-para deixar público o meu reconhecimento, mais do que louvar, por tudo que V. EX"
fez. Primeiro, por mim, se posso ser imodesto, por São Paulo e pela República. Digo
por mim, e digo-o com toda sinceridade. Hoje é uma época em que tudo é facilidade.
Mas nossa amizade remonta de épocas ante·
riores. Já disse o Senador Mário CovaS que
V. EX', como Ministro de um Governo mili·
tar, foi daqueles·que preservaram a liberdade. Pode parecer um paradoxo. Mas o Brasil
6 assim, cheio de paradoxos. E não posso
me esquecer nunca os vários momentos, nas
6pocas mais duras da ditadura militar no Brasü, quando V. EX' prestavà a solidariedade
ativa àquelas que dela necessitavam. Não me
esquecerei jamais de um dia em qne fui visitá-lo com outros colegas - um deles hoje
secretário de Estado, do mais poderoso estado desta Nação -que haviam sido torturados. Naquela ocasião, V. Ex• Ministro da Inddstria e do Comércio do Governo do General Geisel. E V. Ex• cre precipitou na defesa,
ntio dessas pessoas, mas dos Direitos Humanos, e de forma muito ativa. Conversou com
o Presidente da República e, imediatamente,
se solidarizou-se e protestou contra as violências que estavam sendo praticadas em São
Paulo. Lembro-me ctesse episódio, e são muitos os que poderia recordar. Quando na
maior dificuldade, tentamos organiza um
centro de pesquisa em São Paulo quando tudo, naquele momento, era estigma, e V. Ext,
embora homem que havia sido da Revolução
de 64, nunca deixou de comparecer, quando
necessário, às reuniões, para prestigiar um
centro de perseguidos políticos. Tenho, além
da amizade que nos une, a gratidão pessoal
quero deixar aqui registrada. Mas, mais do
que isso, quando me tem perguQtado sobre

o Senador Severo Gomes, a atividade política
dele, respondo, invariavelmente: ..o Severo
é um homem que abraça causas". V. Ex•
abraça causas, V. Ex• se dedica a elas e vai
continuar dedicando-se, tenho certeza. Ser.
Senador foi um episódio que, sem dúvida alguma, enriqueceu a sua biografia, mas apenas
um episódio. Tenho certeza de que V. Ex•
vai continuar na defesa dos direitos e da cidadania na Comissão em que V. Ex• é o promotor principal de defesa dos direitos e da cidadania, continuará defendendo os indígenas
ianomami; continuará defendendo a questão
do desenvolvimento tecnológico; continuará
se bateiido, até o fim, por sua crença, no
que diz respeito à questão do endividamento
externo, porque o político que V. Ex• boje
simboliza é o político de convicções, é o político de crença, é o político que não precisa,
sequer, de um partido para exercer a política.
Ao registrar no discurso de despedida de V.
Ex• essas palavras, eu as registro com alegria
e--com a-certeza de que será realidade o que
disse V. EX', há pouco. Nós continuaremos
companheiros, abraçando algumas causas em
comum, estando juntos nos momentos em
que fOr ileCessário, e, Certamente, espero que
• contínue, além- dessas atividades de que todos nos gabamos, a dar-nos o prazer da companhia. Porque poucas pessoas no Brasil são
capazes de manter o diálogo, a convivênCia,
a amizade com o estilo que é tão peculiar
de V. Ex•, como a simplicidade, que eu diria
é aristOcrática. Muito obrigado.

O SR. SEVERO GOMES - Nobre Sena·
dor Fernando Henrique Cardoso,lembro-me
que o cOnheci às vésperas do golpe de 1964.
V. Ex• deixou o .Brasil, voltou e a nossa amizade passou por imensas provas e resistiu a
todas. É algo valioso que tenho em minha
vida, uma amizade que atravessa tantos obstáculos e por isso atravessa o tempo.
Agradeço as palavras de V. Ex• e que certamente estão marcadas por esta amizade. Muito obrigado.
o Sr. Pompeu de Sousa -Permite-me V,
um aparte?

Ex~

O SR. SEVERO GOMES ouço v. Er

Com prazer,

O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador,
eminente Senador-Severo -Gomes, meu querido amigo Severo Gomes. Não poderia deixar de vir aparteá-lo e é uma mera coincidência que seja o terceiro Tucano em suces-·
são direta que o faz. Na verdade, venho para
dizer a V. Ex•, nobre Senador Severo Gomes,
que conheci V. Ex• na mesma situação em
que conheci Jarbas Passarinho. V. Ext era
ministro de Estado e eu r6u de IPM. Aproximado de V. EX' pelo nosso querido amigo,
meu afilhado de casamento, Carlos Castello
Branco. E essa ligação nãO precisaria nem
de intermediários, porque nos tornamos amigos à primeira vista, pela identidade das nossas posições. Senti que, eu fora do Governo,
lutando contra o regime autoritário, e V. EX',
dentro do Governo, procurando atenuar o
autoritarismo e se contrapondo a ele, -tanto

que acabou por dele se aespe<lír, como muito
bem lembrou o Senador Fernando Henrique
Cardoso - tornamo-nos tão identificados
que, hoje, as posições de V. Ex•, embora
em outro partido ao qual pertenci também,
são as mesmas deste seu amigo. Quero dizerlhe que as posições em defesa dos direitos
humanos, da cidadania, do património nacional, tão agredido e tão _ameaçado1_ es~_s posições de um nacionalista ferrenhO, v: EX'~
são nossas posições. Nobre Senador Severo
Gomes, V. Er-, hoje, está a de_spedir-se do
Senado; eu também estou. V, Ex• sai do Sé nado, mas continua na mesma luta; eu s~O do
Senado e continuo na mesma luta; portanto,
continuamos juntos, D.obre Senador Severo
Gomes.

O SR. SEVERO GOMES -Nobre Senador, agradeço a V. Ex• suas palavras, pela
lembrança do que juntos fizemos"e que, certak
mente, será a garantia do que faremos no
futuro, nesta hora tão difícil porque-atravessa
o País.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V.
Ex' um aparte?

O SR. SEVERO GOMES- Ouço V. EX'
com prazer.
O Sr. Maurício Corrêa- Nobre Senador,
não_ conhecia V. Er.. Vim manter esse conhecimento aqui no Senado Federal. Mas já sabia
a respeito de V. Ex• pela ação do seu espírito
público, pelo seu 4escortino em temas de defesa dos altos interesses nacionais, enfim, pelo seu nacionalismo. Tanto o 6, que V. EX'
ao despedir-se do Senado Federal nllo profere um discurso de tertúlias, de fragrAnciu,
de reflexões, de saudade. V. EX' deixa uma
mensagem. Nela, citou Lord Strangford.
Quero recordar aqui, até um pouco exqera·
damente, aquela afirmaçAo do meu mestre
Raymundo Faoro, ex-Presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do
Brasil. Seguüdo Faoro, quando Cabral aqui
chegou, trouxe uma elite. Foi essa elite que
negociou com os índios, trocando bugiganpa
por cocares, periquitos, papagaios, etc. :Ele
tece considerações no sentido de que Cll&
elite controla o Brasil até hoje, em estamen·
tos diverSificados. Em seguida, passan-do pela
colónia, inexpreSsiva do ponto de vista do
nacionalismo, chegamos ao Império. Af 6 que
V. Ex• cita Lord Strangford; depois, Cannins;
na França, Mallet; na Áustria de Francisco
I, pai da Princesa Leopoldina, que tinha aqui
Marshall e como fiscal do zelo que se deveria
dar à Princesa Leopoldina. Pois bem, nada
mais são do que fiscais, fiscais dos interesses
desses estados com relação ao Brasil. E V.
eX' tem sido exatamente um defensor intimorato das questões nacionalistas', preocupado
com a dívida externa, preocupado com tudo
que diz respeito à defesa dos nossos interesses; e é com esse espírito que V. EX' se despede neste instante do Senado. Portanto, como
representante do PDT, eu mio ·poderia deixar
de manüestar o meu abraço e, ao mesmo
tempo, o meu contentamento por ter contribuído com o meu modesto v_oto para que
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mitindo-lhe ascender ao Conselho da República, criado nos termos previstos pela Carta
Constitucional, de 5 de outubro de 1988. Tetante nosso e do Brasil, afinal, no Conselho
nho absoluta certeza, nobre Senador, de que
da R.epública_.
em mais essa missão V. E~~ haverá de atuar
O SR. SEVERO GOMES- Senador Mau·
com a dignidade de sempre, defendendo
rício Corrêa, agradeço a V. Ex~ o seu.àparte, a-quilo que representa o interesse do Estado,
que enriquece meu discurso e dá relevo a o interesse do povo brasiieiro'7""o interesse,
uma questão central da situação qu_~ est<~mos_ enfim da própria Nação. Os nossos cumprivivendo.
~- - -- --mentos, port~nto, neste instante en1 que V.
Fomos colonizados por uma i!blónia e estiEx•, praticamente, se despede do Senado Feveram aqui os grupos dominantes impedindo
deral, recebendo nesses apartes o testemuque a Sociedade se organizasse, que o magrria nho da nossa admiração, do nosso respeito
popular aparecesse na História. É por isso e do profundo reconhecimento por tudo
que ficamos sempre rodando dentro do mesquanto lhe foi dado fazer em favor do povo
mo tipo de articulação L da cliamad_~ _costura
brasileiro.
por cima, sem que as forças populares pudesV. Ex• continuasse no nosso meio, figurando

expressivamente como um lídimo represen·

sem se _organizar e aparecer na História, para
poderem comandar o seu destino.

O Sr. Mauro Bentvldes- Permite-nie V.
Ex' um aparte?
O SR. SEVERO GOMES- Ouço o aparte
do· nobre Senador Mauro Benevides.

• O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Severo Gomes, antes de o Líder da nossa
bancada, Senador Ronan Títo, testemunhar
em nome do nosso partido o reconhecimento
da proficiente e brilhante atuaçâo de V. Ex•
nesta Casa, antecipei-me à manifestação da
liderança, a fim de qUe pudesse, também,
em meu próprio nome e em nome de tantos
outros Senadores que compõem a nossa Co- _
missão de Assuntos Económicos, levar a V.
EX~' a manifestação do nosso reconhecímento
por tudo o quanto lhe foi dado fazer como
Senador da Repúblíca em favor do seu estado
e do Pafs. Nobre Senador Severo Gomes,
apenas para pinçar um fato recente da atívi~
dade profícua de V. Ex~ nesta Casa, destaco
a sua preocupação em torno da dívida externa
do País: Há dois dias, durante tJ:ês ou quatro
horas seguidas, V. Ex~ se debruçava Sobre
esse problema, buscando alternativas que significassem, nessa hora, a defesa da soberania
do País,'o prosseguimento do desenvolvimento nacional, enfim, todos aqueles parâmetros
que têm representado o .trabalho de todos,
enquanto nós, Seriàdores da República, nos
concentrávamos na discussão e no debate de
uma matéria de inquestionável relevância co~
mo é a dívida externa. Diria, também, que
V. Ex•, no âmbito do nosso partido, teve_a
de. presidir a Fundação Pedroso Horta e o
fez com clarividência, com dinamismo e com
discortino fntpares; merecen"do, portanto, o
reconhecimento de todos os nossos correli·
gioriários, nos municípios, nos estados e a
nível nacionaL V. Ex~ tudo fez para que obtivéssemos a:quela formação doutrinária que
nos permitiriam defender os postulados que
norteiam a atuação do PMDB no Senado nacional. E, aindà há pouco, quando V. Er
decidiu afastar-se de atividades legislativaS,
o Senado entendeu que a vida pública do
Pafs deveria continuar a contar com a sUa
brilhante colaboração. E foi Poi-lsso; nobre
Senador Seve-ro Gomes, -que esta Casa _lhe
assegurou aquela consagradora votação, per-

O SR. SEVERO GOMES- Muito obrigado, nobre Senador Mauro Benevídes. Quero
lembrar a V. Ex~ que deixo esta Casa, mas
não deixo a atividade política e não deixo
o PMDB, nosso grande partido, que se farta~
Ieee e terá, certamente, um papel extrema·
mente importan'te no futuro próximo da Re~
pública, diante de todas essas dificuldades
que nós enxergamos e temos a obrigação de
enfrentar.

O Sr. Ronai:J. Tito - Permite-me V. Ex'
J.,tm aparte, nob!e Senador?
O SR. S:EVERO GOMES - Concedo o
aparte a V. Er, meu caro Líder.
Q Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Severo
Gomes, o Senador Mauro Benevides falou
pela Bã:õ.Cã:da do PMDB. Gostaria agora de
falar em nome da microeletrônita, da informática, da química fina, do patriotismo, da
cidadaiiia, dos direitos humanos e dos Y anoroam is. Gost<iría dê- àgrãdecer V. Ext o seu
trabalho extraordinário no Senado Federal.
Nobre Senador, sei que V. Ex' é daquela
estirpe de homens que não se aposenta, sei
qli'e V. EX" vai continuar lutando e a trincheira de V. Ex~ é a de sempre, o amor à
humanid3.de o amo! à.o Seü Pais, Quando V.
Er começa o meu dicurso, fala no livro da
~abedoria; V. Ex~ poderia terminá· lo parafraseando Sâo PaulCl, dizendo:""Combati o bom
combate, !Dan tive o meu ideal, venci." Mas,
nobre Senador, V. Ex•, no seu discurso cheio,
carregado d6- cOnteúdo, lembra-nos também
de um debate insiricero que se trava no País
neste Iiloinento, o dia da abertura da economia ou daS-eS:câncaras da economia. V. Ex•
traz um discurso carregado de história, maS·
me reportaria agora ã história recente da humanidade. O Mercado Comum Europeu começou a luta para "abertura de seu mercado
em 1957 coro a Carta de Roma; repito: o
Mercado Comum Europeu começou a sua
caminhada com a Carta de Roma em 1957..
E gost<iria de lembrar aqui aos liberais, aos
homens que defendem o livre mercado, que,
há pouco tempo ninguém menos do que Margafet Thatcher, quando quiseram estabelecer
a mes"la moeda, proferiu três· palavras·: "No,
no and no!"E, daquela forma, ela postergou
por mais um ano a possibilidade da unificação

a
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do Mercado Comum Europeu. Quanto, Senador Severo Gomes~ as-nações mais favore~
cidas investiram nas menos favorecidaS para
criar a famosa parceria? QUanto a Alemanha,
a França e a Itália investiram em Portugal
e em Espanha? Só em Portugal,_fiO ano pas~a·
do, 6 bilhões de dólares, para então abrir
as barreiras, para então estabelecer a famo~a
parceria! Senador Severo Gomes, alguns nos
ten~am ridiculizar e a V. Ex~ Há pouco tempo,
ouvi alguém dizer: "O Se:hador Severo GOmes é um sonha~dor! " E gostaria de terminar,
então, esse meu breve apane a:o discurso _de
V. -E r, citando aquele belo verso de Federico
Garcia Locar: "Felizes el hombre que sueiia
\ueõos y queda su vida para realizados." V.
Ex~ não é só sonhador; dá sua vida para realizar os seus sonhos, os seus sonhos de patriotismo, os seus Sonhos de inserção de cidadania de todo povo nessa cidadania que tanto
almejamos, o seu sonho que me permita, por
modéstia.• é também o nosso.

O SR. SEVERO GO:MES - Senador Ronan Tito, tenho certeza de ter em V. Ex~
um companheiro de sonhos. Temos aqui lutado pelas mesmas causas: Se sou sonhador,
V, Exl também o é. Vamos continuar sonhando juntos e tentar alcançar alguma cOisa desses pedaços- de sonhos. Muito obrigado.

Sr. Presidente, foi a participação dessa gente que deu força à constituinte. Nosso povo,
que "desde a colónia_, ~oi mailtido à margem
do processo político - onde estava ele, ria
Independência ou na República? - Mobilizou-se e esteve presente. Essa mobilização,
que se fez contra os -iiiter~sses de pequena
minoria da sociedade, está na raiz das tenta~
tivas de_ desmoralizaçã9 que agora sqfre o
Cóngres~o. É preciso pressioná-lo para derrogar aS- Conquistas cívicas insclitas na nova
Carta, antes gue as massas !,!.dquiram cons·
ciênCia de que pOdem ser donas de seu próprio destino.
Ainda não houve tempo para avaliar a qualidade nem a importância da constituinte, esse acontecimento cfvico sem precedentes na
vida da República, creio que fiiemos um instrumento poi(tico de liberdade e de democracia, mas temo que essa liberdade continuará s-endo um apanágio de poucos neste
nosso tempo. Que liberdade tem ou pode
desfrutar um trabalhador que ganha o salário
mínimo? Que democracia pode ser esta, em
que grande parte da população subsiste em
condiçóes qUe aviltam a dignidade do ser humano? Como poderemos continuar convivendo com tantas desigualdades no plano social e no nfvel das regiões do Brasil?
São perguntas-ligadas à questão económi-

ca, que levo para meu retiro, alimentando
a esperança de que outros encontrem logo
as respostas capazes de afastar nossas preocupações com o bem-estar da Pátria.
Quero terminar, Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex• e aos Srs. Senadores que o
que recebi de carinho, atenção e cavalheirismo.
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O Se. Marco .MacieL~ Senador Severo üomes, concede-me V, Ex~ um aparte?
O SR. SEVERO GOMES maior prazer.

Com o

O Sr. Marco Maciei - Meu Caro amigO
e ilustre Senador Severo_ Gomes, eu gostaria

de dar um aparte ao discurso de V.

Ex~

não

apenas para elogiar o seu conteúdo, como,
sobretudo, para aproveitar o ensejo e manifestar, mais uma vez, o apre-ço que temos
pelo trabalho que V:. Ex~ desenvolve como
homem público, e, de modo particular, o tra-

balho que desenvolveu no Senado Federal.
Não foi por outra razãu que os seus Pares.
numa decisão, podemos dizer, qnânime, resolveram designá-lo para, como representan-

te do Senado, integrar o Conselho da República. Essa decisão, sabe bem V. Ex~. representa para todos nós urna eloqüente manifestação do respeito de que V, Ex• é merecedor.
De alguma forma expressa também o r~o
nbecimenco do trabalho que V. Ex• realizou
nesta Casa. Por issõ, a6Vê-lo despedir-se do
Senado Federal, já que V. Ex~ não se candidatou à reeleição, eu não gostarl.a de deixar
de manifestar ess_e nosso reconhecimento ao
trabalho que V, Ex~ realizou e dizer da admiração _que todos nos, integrantes da Bancada
do PFL, temos por V, Ex' Ainda que eventualmente, em alguns pontos, não tenhamos
a mesma opinião, ainda que possamos ter
divergido em algumas quest6es, quer no processo legislativo ordinário, quer no process:o
constituin-te, ninguém nega a V. Ex• o reconhecimento e o apre~o. E ninguém pode deixar também de reconhecer em V. Ex· um
homem que age movido, s_obretudo,_ Pi r um
elevado espírito público, um homem que vê
sempre, na análise das questões que lhe são
afetas, em primeiro lugar o nosso País, oresguardo de seus interesses, a consolidação de
suas instituições democráticas. o desenvolvimento e a prosperidade do nosso povo. Por
isso receba V. Ex", no momento em que talvez pronuncie o seu último discurso no Senado Federal, nesta legislatura. receba V. Ex~
a renovada expressão da nossa admiraç~o e,
com ela, os votos de que continue, em. sua
vida pública, ainda que sem mandato legislativo, a oferecer a contribuição que vem oferecendo ao País e às suas instituições. Somos
uma Nação que, infelizmente, não tem elites
dirigentes em número que seria o··desejado
para o nosso País: somos ainda um Pais carente de quadros, esta é a du:a realidade . _E
a presença de V. Ex• é, por tsso mesmo. tmportante, diria mesmo fundamental, para qu~
possamos continuar a lutar para qu~ o Bras1l
consolide a sua proposta <kmocráttca e promova um projeto de desenvolvimento que
seja sinónimo de justiça sociaL
O SR. SEVERO GOMES - Muito obrigado. nobre Senador Marco.MadCJ. As palavras de V. Ex• para mim tetrí muita .valia.
porque o conheço há muito tempo. desde
a época em que ocupava o Minbtério da Indústria e do Comércio e V. Ex~ liderava na
Câmara dos Deputados. Conhecendo~o. as-

sim, dou_ o devido valor às suas palavras, que
me dão uma grande satisfação.
Sr. Pre!>idente, Srs. S_enadores, quero dirigír-também um agrad_ecimento aos servidore.s
desta Casa, especialmente aos do meu gabt·
nete,_que me acompanharam, nestes anos de
trabalho, com competência e dedicação. Nasceu entre nós, neste tempo, uma arhizade,
dessas que surgem entre os que constróem
juntos e que dura para sempre.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, adeus.
(Muito bem! Palmas. (O orador é cumprimentado.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa solidariza-se com todas as home·
nagens prestadas ao ilustre Senador Severo
Gomes no instante em que S. Ex• se despede
desta casa, depois de-tão briihinte e eficiente
atuação. Consola-n9s, aos homens públicos
que aqui militam, a certeza de que S. Ex~
continuará honrando a vida•púbUca, onde
quer que esteja, ~ trazendo a sua contribuição, como Conselheiro da República, àqueles
momentos em que a Nação reclamar a sua
-ajuda.
.
. -.
De qualquer forma, fica aqui a nossa certeza de que, onde qu_er que esteja, o Senado~
Severo Gomes será sempre um guia e um
colaborador eficiente para a independência
e a grandeza deste País.
Parabt!ns a V. Ex', Senador.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Car_neiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.

e SR. FRANCISCO ROLLEMBERG ( SE. Pronuncia O seguinte discurso.) -~r.
Presidente, Srs. Senadores, _o Estado de S.
Paulo, em sua edição de 30 de novembro,
página 2, notiC1a que o Senador Albano Franco apresentou na CNI um discurso de sete
página·s eivado de erros de ortografia, mais
especificamente, erros de acentuação.
Não resta dúvida de que a observância às
regras de ortografia é importante, como importante é também o respeito às normas gramaticais. e, em suma, como é importante o
amor pela Língua Portuguesa.
É justamente esse amor à língua, que deve
ser a motivaçãO primeira para quem fala e
escreve. _que não se encontra hoje em dia,
com freqüência, em nossa sociedade. Em
zão disso, encontram-se em todos os metos
de comunicação erros de sintaxe, os conhecidos solecismos. a pobreza vocabular, a falta
de conexão lógica entre os períodos que, na
verdade, avittam a língua e prejudicam a clareza dã comunicação.
Alguém já Viu nessas infrações lingüísticas
uma extensão de outras, ou seja, o hábito
já generalizante em nossa sociedade_de desrespeito à norma: transgridem-se as regras
gramaticais comQ s_e_in_íringem as leis de trân'sito ou outras.
Em mesmo, Sr. Presidente, fui vítima dessa
falta de zelo em relação à Ungua Portuguesa
nos meios de comunicação. Há poucos meses,
um jornalista me atribuiu uma frase, em qu~
havia um erro primário na flexão do verbo
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trazer, feito por conta dele, que induvitavelmente eu não pronunciara. Aliás, tudo isso
já foi tratado em discurso pronunciado aqui
nesse plenário.
Retornando ao fato principal, Srs. Senadores, gostaria de expressar aqui solidariedade
ao Senador Albano Franco, em relação à notícia de que fizera um discurso de sete páginas
com quarenta e três erros de acentuação.
Diga-se em fidelidade aos fatos .que eu não
li o discurso nem pediu-me o Senador Albano
Franco que advogasse sua defesa. O que me
caw:;_a espécie na notícia é que, tirante a quantidade de erros, não há nenhuma referência
ao seu conteúdo de sete páginas. Não há ainda neithuma referência a sua adequaçãO sintática, ·ao seu vocabulário selecional!o, sua
força argumentativa. e muito menos a sua
importância política no cenário nacionaL
A intenção crftica cinge-se apenas à ausên·
cia ou inadequação do uso de acentoS gráficos
no texto.
·.
__
Repito, Srs.'· Senadores; a observânêia às
normas de acen"tuação tem sua importância
no domínio da Língua. Mas, na verdade, o
culto da Língua va:i muito além dessas questões ortográficas. ·.
Parece-me que a idéia de pinçar e agigantar
apenas esses desvios de.acentuação, sem colocá-lo dentro de um contexto maior de análise é como falar de uma árvore Sem falar
da floresta.
A propósito. lembra-me uma crítica irónica
que o grande escrit~r do Realis_mo_lu~it~no, _
Eça de Queirós, fez ao sistema ortográfico
de sua época, que tinha pretensão de ser etimológic;o, ou seja, buscava reproduzir na escrita portuguêsa · a origem latina, ou grega
dos vacábulos. Como é sabido de todos, ess_e
sistema criou grandes incoerências e dificuldades para os usuários.
Assim, Sr. Presidente, na hora de escrever
a palavra retórica em um de seus textos, o
grande autor do Realismo português comentou:
"Sei que retórica tem um h, mas não. sei
onde é!'
Nesta defesa voluntária que faço de meu
colega e conterrâneo, não (!'osso me furtar
a essa analogia bem-humorada. mutatis mutandis a datilografia ou a revisão _do texo de
meu colega poderiam afirmar: sabemos que
as palavras têm acento, mas não sabemos
quando.
Enfim, Sr. Presidente, reforço meu ponto _
de vista que como a notícia foi dada, apenas
focalizando os erros ortográficos do discurso,
sem se debruçar no conteúdo, no estilo ou
na contribuição política do texto, acaba enfatizando o acessório em detrimento do essencial, reforçando mais uma vez a idéia de que
só as coisas ruins são notícias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cã.rne-iro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso._
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSD B - SP. Pronuncia o seguinte dis-
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curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senãdores, recebi, há poucos dias, um relatório, encaminhado pelas representações de classe dos eletricitários das empresas do grupo Eletrobrás,
referente às dificuldades vivenciados pores-

~O SR.. PRESIDENTE .(Nelson Carneífo)
- Con<::edo a palavra ao nobre Senador Leurival ~aptista.

SE. Pronunçia o seguirite discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, há dias que intenclonava falar neste recinto sobre um fato que

tranqüilidade para os trabalhadores_ assala-

_me tocou a sensibilid_ade, porque sou uma
pessoa de temperamento afetívo é muito ligado aos amigos e às amizades.
Só recentemente é que recebi um artigo

riados; de modo especial, para os funcionários públicos e para aqueles ligados à~ empre-

passada, quando estive em· Belo Horizonte.
Era esta a comunicação que desejava_trazer
ao Conhecimento do Si: nado, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -

ses trabalhadores durante o ano de 1990.
Indubitavelmente~
de 1990, sob muitos aspectos, não foi úm período de muita

o·ano
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DOCUMENTO A QUC: SERE·
FERE O SK. LOURIVAL BAPTIS- TA EM SEU DISCURSO:
Opinião

sas estatais. Pelo contrário, foi um ano de
LEMBRANÇAS DE
de autoria do presidente da Academia Brasisobressaltos, de indecisões e angústias, de
JOSÉ AUGUSTO
l"eira de Letras, escritor Vivaldi Moreira, puinedo e ameaças.
Viv~ldi Moreira
blicado no Diário da Tarde~ de 9 de outubro,
Narram os eletdcitários que-,-em 1989, ãj:lós
longas e extenuantes negociações, o Comitê fazendo uma homenagem póstuma ao seu
A notícia caiu sobre nós como um raiO.
de Relações Sindicais do grupo Eletrobrás,
amigo e nosso Colega no Senado, inembro
Não é sempre.assim que se exprime o sentio Comando Nacional dos Eletricitários e as
que foi desta Casa a partir de 1972, José Aomento de pesar quando desaparece entre os
empresas do Grupo firmaram ã.cOfdó com os
gusto Ferrciiia Filho,· que também fora su- vivos uma pessoa querida?
_
sindicatos representativos da categoria em toplente de Milton Campos,~ que houvera faleMeu "diário" registra:- "Ouvi'Iamentos
do o Pa_í~.
cido em 23 de_ setembro de 1990.
lá dentro-e saí correndo da biblioteca.· EnçonEm 1990, com o advento do Plano Brasíl
O Senador José Augusto Ferreira Filho tetrei, ali, mir,ha mulher é niínha filha Ana
Novo, algumas cláusulas do acordo, já em ve unia passagem rápida pelo Senado, onde
Cristina, portadora da notícia infausta, erii
vigor, foram rompidas unilateralmente, em
representou o Estado de Minas Gerais, mas
prantos. Que é isto?- "Morreu o senador".
particular as relacionadas às antecipações de seu período de atuação nesta Casa, sempre
Era como se tratava, aqUíeriCCasa, esse amimensais compensáveis e à garantia do em- defendendo e lutando pelos interesses maio- go-irmão, Minha filha recebera o recado _._pas·
prego.
r.e-s do povo de sua terra e do nosso País,
sado por so6tinh0S dele à casa de meu filho~
Tais fatos âeram irlicio- a uma época di-- ·-fícõua-marca indelével do seu caráter e de
José Maria e, dali para Cristina, até chegar
desentendimentos, com greves, acordos adi- sua proposta de -cidàdão e homem público
a mim já dill.ifdo, já filtrado do finpacto dolotivos, retrocessos e intransigências, até que, exemplar que sempre se comportou com dlgroso. Como se as catástrofes pudessem ser
em julho, a Eletrobrás, por meio de telex, nidade. Endosso as palavras de Vivaldi Moalll:enizadas ou amortecidas pelo cicio da voz
suspendeu sine die toda reunião de entendi~ reira, ao traçar o seu perfil: "Um homem
ou circunlóquios da palavra, Faleceu meu
menta.
·
de he;m,, uma ·conSCiéricia ·reta, um caráter . amigo José Augusto, após ligeiro ffiau-estar,
Em 29 de agosto, o Tribunal Superior do
puro; e uma acentuada dose-de ingenuidade,
às 4 horas e 30 minutos, no hospital. Pensei
Trabalho, embora considerando justas as rei- própria dos corações bem forma<los".
eu, um dia, redigir, aqui, esta fr~ãse dura,
vind.icações dos eletricifários, julgou abusiva
~ Na atividade política foi altamente prestinestas notas onde ele comparece, quase sempre, com seu· nome aureolado no flagrante
a greve iniciada em 31 de julho, em virtude giado.
de ter sido deflagrada fora da data-base.
Deputada Estadual de 1947 à 1966 pelo
da ação benf3.zeja-àe seu espírito_~olidário?"
Os eletricitários voltaram ao trabalho e fo- antigo PSD, foi durante seis mandatos canse~
Foi nesta nota dolorosa e fria que deixei
fixada, em 23 de setembro de 1990, _a· morte
ram surpreendidos por advertências, suspen- Cutivos Presidente da Assembléia Legislativa
de meu amigó-Jósé Augusto Ferreira FilhO,são de contrato de trabalho e demissões, in~ de Minas Gerais, com destacada atuação. No
quase um alto:!r~o, E minhas notas íntimas,
clusive de dirigentes sirÍdicã.i.s, sem direito a Senado, foi membro das Comissões de Coasdefesa por parte dos funcionários punidos.
titUição e Justiça, do Distrito Federal e de
ele comparece no decOrrer -de mais de quarenta anos. Séria preciso percorrer a coleção
Sr. Presidente, Srs. Sen_adores, todos te- Economia,
de cadern_õS, para v~rificar as múltiplas e vaTambém foi Ministro do Tribunal de Coomos consciência dos excessos que podem sei"
riadas situações _em que é focalizado esse micometidos em momentos de exaltação acir- tas.
neiro- exemplar qlie se foi, produzindo uirt
rada por interesses contrastantes. No entanSr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazeresvácuo em inuitas Pessoas e deixando tão desato, aos líderes e aos administradores, não po- te registro, manifesto o meu pesar pelo faleci~
lentado este seu velho amigo. Foi José Aude faltar a preocupação pela salvaguarda da menta do Saudoso companheiro José Augusgusto urna figura ímpar por~sua originalidade
racionalidade e da justiça. Por isso, os possí- to. Aproveito a Opbrtunidade para externar
__ _ e largueza de coração,
veis desacertos das horas de diatribe devem aos seus familiares os meus sentimentos.
Saberei, apesar dOS largos anosde""ConVíVio
Finalmente, solicito seja inserido neste
ser corrigidos pelo diálogo reãilSta ·e dC:sãrmeu pronunciamento, o artigo do insigne ese do exercício da escrita, descrever o que
mado nos momentos de negociação.
-~- Cri to r mineifo e-preSidente da Academia Mié o amigq, que significa uma ãmizadé'Com~
A intransigência, muito freqüentemente,
neira de Letras, Vivaldi Moreira, intitulado
pleta?
pode traduzir a falta de razão, o que n~o
"Lembranças de José Augusto", para que
Certa vez li, não Sei onde, mas retive ria
interessa ao Brasil, às suas instituições e aos fique regi~trado nos Anais do Senado, onde
memória, esta definição que me parece apro·
seus trabalhadores.
o eminente Senador José Augusto deixou iroximar~se da verdade: "O amigo náo é
Diante do exposto, Sr. Presidente e Srs. portantes manifestações de sua inteligência
aquele nos dispensa um favor e se vai. Amigo
Senadores, pela Liderança do PSDB e em e dignidade, e as palavras sinceras e sentidas
é aquele que, a toda hora, em todO mofnento,
nome do partido, conclamo as partes e em que_ muito bem expressa a estima, o respeito
está constantemente conosco". Foi assim Joespecial o Governo, para que retomem as e a cõnsideração que sempre lhe dedicou o
sé Augusto comigo. Estivesse :eu, em Paris~
conversações e reestruturem os acordos de. povo de Minas Gerais, que também 0 projeou Lisboa; ao chegar ao hotel de um passeio
modo a co_rrigir eventuais excessos, arrefecer tou no ~ená:rio da vida nacional, onde atuou
pela cidade, uma visita, uma dive!São, encon.
com-dedicação eserie:dade, e a"qui no Senado,
ânimos e proteger a justiç~.
trav~ -o recado na gerência - "Um amigo
Para que isso seja possfvel apelo também onde tive o privilégio de privar da sua amido Brasil vai -telefonar-lhe às horas tantas"'.
a revisão das punições impostas aos eletri- zade e o estimava bastante, pela sua maneira
Para quê? Para nada, ou para tudo: para·sa-eitários.
de agir e proceder. Por isso, não podia deixar
ber como eu ia, como estava de saúde. Isto
Era o que tinha a dizer, St. Presidente. de registrar nesta- Casa o seu falecimento,
me desvanecia, é evidente. Mas também me
ao qual só tomei conhecimerito na semana
inquietava pcl,a excessiva delicadeza e - por
(Muito bem!)
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que não dizê~lo? ....:..:..car~OCíiOe minha presença, o mais caro interlocutor a seu lado.
Cético como o sou, leitOr inveterado de
Jules Renard em seu caudaloso "Journal",
aprendi com ele: - "II n'y a pas d'amis;
ii y a des moments d'amitié". José Augusto
desmentiu o conceito de Renard. Prolongou
o quanto pode esse momento. Desde que o
conheci, em 1939, ao passar por Carangola,
a fim de assumir a Prefeitura Municipal de
Espera Feliz, tornamo-nos amigos. Era então
a mocidade com tudo o que ela carrega em
seu bojo, da conversa fútil, solta, até as inquie.tações da alma em busca de pouso e estabilidade. As grandes amizades, como está no
belo livro de Raissa Maritain, são compostas
de sucessivos antônimos e sinónimos. Aí é.
que reside _sua prova de fogo e sua continuidade.
Claro, pois, que a morte de um deles arrasta o outro a demoradas reflexões e recordações boas e más. Veio-me à lembrança um
formoso artigo, de mais de trinta anos, do
grande e esquecido jornalista Rafael Corrêa
de Oliveira. Quando Getúlio Vargas;·em sua
desmedida ânsia de poder, por conveniência
partidária. rifou Danton Coelho, seu fiel
Achates, citou Rafael o filósofo ínglês Thomas FuHer: "Nenhum homem pode ser feliz
sem ter um amigo certo, mas nenhum pode
estar certo desse amigo sem ser infeliz em
primeiro lugar". Veio a propósito do retra"to
de Vargas, dedicado a Danton:- "Ao amigo
certo das horas incertas", que eram as do
ostracismo de 29 de outubro de 1945 ...
Por que a amizade entre mim e Jos.é Augusto jamais apresentou uma trinca, um senão, uma nódoa? Porque nela a política nunca entrou. Fomos amigos sem restrições, sem
fronteiras. Ele, um religioso apaixonado do
PSD; eu; Um descrente dos partidos políticos
que sempre fui, mantinha fortes laços ideológic_os com os combatente:. contra a ditadura
getuliana. Gozou até de alguma notoriedade
a definição brejeira que formulei para esse
aglomerado de interesses: Partido político no
Brasil é um rebanho de amigos. Acontece,
porém, que alguns estão no outro lado, _no
partido contrário ... E aí atrapalha tudo ...
Ele_, a princípio, me contradizia sérío e compenetrado. Passados os anos, concordou comigo e vinha chorar as mágoas em meus ombrm;..
Acima de qualquer indagação, pairava nossa amizade. Em José Augusto eu vislumbrei,
logo, um homem de bem, uma consciência
reta, um caráter puro e uma acentuada dose
de ingenuidade, própria dos corações bem
formados. Acreditava piamente nos correligionários, aqueles_ aos quais se pode qualificar como os amigos dos fins das carta!> comerciais ... Tudo isso, ·a começar por sua candura lirial acerca dos homens, mantida esta
e defendida com a veemência peculiar às individualidades sem mácula. Isto servia para aumentar minha admiraç-ão pelo cidadão, pelo
homem público correto e fortalecia minha
amizade sem restrições à criatura mais dedicada ao amigo e ao amigo do seu amigo que
minha geração conheceu.

Não faço floreio retórico nem louvação ao
morto que se transforma em nume, após a
úJtima pá de cal sobre o túmulo~ Nossa afeição foi indefectível, porque éramos ligados
pelas cumeadas. Foi aquele contato tácito,
aludido por Voltaire, celebrado entre pessoas
desinteressadas, sensíveis e virtuosas, "porque os maus não têm senão cúmplices; os
interesseiros reúnem s6cios; os políticos congregam partidários; os poderosos possuem
cortesãos e o comum dos mortais mantêm
relações". Afirmo sem pejo: nossa amizade
honrava a ambos, porque nela não pairava
nem uma fímbria de conveniência escusa nem
o peso da subalternidade de qualquer espécie.
Invadido pelo inesperado do acontecimento somado à-emoção da despedida, ainda reuni forças quase exangues para armar na mente
um improviso que despencqu de minhas en·
tranhas, antes de passar pelo crivo da inteligência. Tentarei, agora, recompor algumas
daquelas palavras amarguradas, com a ajuda
de amigos presentes ao doloroso transe. Este
trecho ficará como um epitáfio explícito sobre
a lousa de um varão de raras qualidades, sin·
guiar pelo modo de atuar em todos os setores
de_ uma vida exemplarmente f~cunda. Foi
uma confidência em surdina, proferida entre
soluços, nosso derradeiro adeus. Consegui
frear os assemos e fui expelindo os vocábulos
abnubilados pela tristeza da hora.
Zeca, não sei se terei força para esta nossa
última conversa. Ainda anteontem, pelo telefone, você me convidou para almoçarmos
num restaurante. Não atendi ao convite_, pois
a artrose que me ronda não m·o permitiu,
disse-lhe, galhofeiramnete, em face do prato
a ser degustado, que seu propósito era matarme ... Iríamos, então, hoje, domingo, à noite,
a um restaurante chinês. Em menos de 24
horas, nosso encontro foi adiado para a eternidade, _como nas palavras de Paulo Apóstolo, que o sacerdote acaba de lembrar. O
sábio Frederico Schlegel dizia que a amizade
pode ser definida como "uma conversação
interminável". Assim foi a nossa e, talvez,
irá prosseguir do outro lado da escura fron~
teira. Palestrávamos diariamente e, por vezes, mais· de duas ao_ mesmo dia. Nossos temas não conheciam limites nem fim. Recomeçávamos a pauta interrompida e abríamos
a seguinte, para completar uma idéia ou esclarecer outra, para argumentar ou repetir
argumentos, como era de seu feitio socrático
de_ rebater e turrar com o interlocutorl tal
um catequista que deplora a perda de uma
alma em discordância com a sua. Se lia um
artigo de jornal e divergia do conteúdo, telefonava-me para me sondar. Se eu não lhe
comungava as idéias, você abundava em cerrada argumentação, criticava meu ponto de
vista, dizia-me conivente com o erro do autor.
E assim prosseguíamos, cada vez mais ligados
pelas discordâncias. Israel Pinheiro, seu parente, grande home~ público de Minas, que
sempre me dispensou consideração, dizia
quando nos via juntos: "Unidos para o bem
do Brasil". Ironia ou expressão sincera, a
verdade é que nossos temas eram puramente
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cívicos. Nossa tertúlia era Minas e Brasil. Rebat(amos os destino:. desta nossa querida Minas_e os males que açoitam o Brasil. Ao ouvirem nossa declamação, muit.os se aproximavam para sorrir. talvez. da vesânia de nossas
diatribes. Éramos como dois parlamentares
a deblaterar a questão do dia com a veemência característica da tribuna. Eu mantinha o
diálogo em tom maior, porque conhecia seu
deleite nesse gênero de controvérsia, eu que
não a amo com o mesmo afã, e deixava-me
levar pela paixão do amigo. A nossa foi uma
amizade romana. Você discorria sobre o Império que era nossa sagrada província mineira, como se fora Cipião Emiliano na luta contra Cartago e eu, no caso, seria um velho
retor, talvez Galo Lélio, seu amigo, colaborador e confidente, para amenizar o ímpeto
das arremetidas. O velhor reter sempre
acompanhando o líder, porque você foi um
líder autêntico, e só não atingiu o píncaro
pela mediocridade do meio, pela incompreensão do ambiente e, por isso, punido por
suas qualidades. Sua generosidade tornava-o
frágil aos olhos alheios. Aqui. ao seu redor,
neste momento de dor e de verdades, estão
muitos. de seus amigos e todos nós estamos
relembrando ao:; delicadezas, atenções, tem·
branças oportunas de sua bondade. É isto
o líder. Não desejo falar pormenorizadamente de suas virtudes políticas, seu prestígio in~
conteste em certa zona do Estado, porque
irão aflorar situaç6es complicadas que não
são de meu. gosto e não afinam com minha
sensibilidade. O velho retor admirava adestreza_e a prontidão do amigo em servir, teme~
rosa em seu canto, porque sua generosidade
pairava muito acima da mediocridade geral,
sempre traiçoeira. Prefiro calar-me, nesta hora de dor, acerca de suas atividades políticas,
para só me lembrar, quando você parte para
o além, que os inúmeros cargos ocupados
por você e os misteres que desempenhou você
o fez com impecável retidão e a todos enobreceu .com a competência sólida do saber e a
probidade inatacável de sua consciência moral.
Não pudemos travar nossa última discussão, que foi adiada por um dia e acabou por
o ser na eternidade.
Ao encerrar. meu adeUs, caro JõSe Augusto, lembra-me uma passagem dolorosa e bela
narfada nas memórias do ater John Barrymore, que foi homem de fina cultura e vida
artística das mais ricas. Havia falecido um
amigo seu. Finda a cerimónia flinebre, quando um velhote trêmulo permaneCeu sólitário
ã beira do túmulo, ele se inclinou e disse-lhe
ao ouvido:
"Acho que nem vale a pena ir para casa ... "
Vivaldi Moreira é_ escritor e presidente da
Academia Mineira de Lerras.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Calmon.
O SR. JOÃO CALMON(PMDB - ES.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos a oportuni-
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dade de participar nos últimos dias de dois
importantes encontros sobre a educação brasileira, O primeiro foi o seminário do Progra·
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento sobre _o tema "Pianejamento de R.ecursos Humanos para os Anos Noventa e Século XXI". O segundo-foi o "Encontro sobre
Qualidade da Educação", promovido pela
Coordenação de Planejamento Setorial do
Ministério da Educação, pela Secretaria de
CicSncia e Tecnologia da Presidência da República e pelo Escritório Regional de Educação
para a América Latina (OREAL~S
CO)._Os talentos reunidos em ambas as oportunidades permitiram dissipar nuvens de dúvidas sobre as tendências da educação brasileira, além de apontar novos horizontes ou
reforçar a certeza sobre algumas rotas adiante
de nós.
·
b evento do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento teve por ·objetivo
avaliar profícuo projeto desenvolvido no Brasil por quase duas d~cadas, em especial com
o lpca, correspondendo à aplicação de milh6esdc dólares em pesquisas, assist!ocia técnica e formaçio e aperfeiçoamento de pessoal. Tendo procedido a extensa c cuidadosa
avaliação, o PNUD convidou várias pessoas,
entre as quais honroumente fomos incluídos,
para discutir 01 documentos. Como conclusão, diversas propostas foram apresentadas,
em especial as de dar proucguimento a um
novo projeto, adequado aos. tempos correntes, c de c:ontemplar novos atares, como o
Congresso Nacional, os estados, os municípios e organizações não-governamentais. Devemos consignar aqui, aliás, a recente participaç4o do PNUD, ao lado da Unesco e do
lpea, na promoção do simpósio "O Desafio
da Escola Básica: qualidade e Eqüidade",
realizado pela Comiss!lo de Educação do Senado Federal.
No que se refere à educação em particular,
o seminário do PNUD reiterou a preocupação com o ensino fundamental e com o processo de descentralização administrativa estatuído pela nova Constituição. Além de delinear um papel claro de liderança para o
MEC, a administração pública precisa preocupar-se com a capacitação técnica, tanto nos
estados quanto nos municípios. Em especial
com relação a estes últimos, advertiu-se que
vários estados estão buscando municipalizar
o ensino fundamental. No entanto, 6 ntcessário cautela para que as novas atribuições
nio cheguem antes das condições t6cnic:as e
Ji.nanceiras necessárias para exercê-las.
Por seu lado, o Encontto sobre Qualidade
da Educação analisou diferentes dimensões
do complexo conceito de qualidade, assim
como meios e recursos para avaliação. Den~
trc as ind.meras contribuições de vulto, foi
reconhecido o esgotamento da apllcaçio de
m6todos simplificadores do trabalho em nossa economia, que nio ~m exigido elevado
oontcádo educacional dos trabalhadoles. A
mudança tccnolclgica fatalmente cboprt, independente da nossa vontade, de tal modo
que os ofoitoo oxcludenteo oorlo l n - aa
medida em que houver pude - - -

de pessoas subeducadas, como temos hoje
no Pals.lmpóc-sc, portanto, a expllllll4o cdu-.
cacional, sobretudo no nível fundamental,
aliada ao seu melhoramento qualitativo.

Destacou-se também a discuss4o da proposta de aôotar padrões mínimos de oportunidades educacionais, isto 1!, a formulação
de um sistema pelo qual foram progressivamente asseguradas a cada escola fundamental
as condições mínimas necessárias ao rendi~
mento dos seus alunos, de modo a reduzir
as graves disparidades que acometem a educação brasileira, em particular entre os meíos
urbano e rural e entre as düerentes regiões
do -País. Para chegar at6lá, tais padrões, conforme foi assinalado, devem levar em conta
o texto contituclonal, considerando, particularmente, as disposições sobre a valorização
dos profissionais da educação, co~ seleção
~r concurso püblico e piso salaria[
Também foi apresentada pela Orealc, órgão da Unesco para a América Latina, uma
proposta de medição da qualidade da educação básica, com o objetivo de criar sistemas
nacionais de monitoramente da qualidade da
educação. A referida proposição mereCe cuidadoso estudo, uma vez que as afirmações
sobre qualidade no ensino fundamental brasileiro têm base escassa. Neste âmbíto, destacam-se os resultados de uma pesquisa sobre
rendimento escolar, solicitada pelo MEC c:
executada pela Fundação Carlos Chagas,
com recursos destinados à avaliação do sistema educacional brasileiro, conforme Emenda
por nós incluída no Orçamento de 1989.
Em suma, ficou claro que a qualidade não
é só um problema da escola, mas de toda
a sociedade. Como não estamos sozinhos no
mundo; ao contrário, ViVemos uma interde~
pendência cada vez maíor, as condições de
subeducação da população brasileira exigem
prioridade- para a universalizaçãodo ensino
fundamental, antes que seja tarde. Impõemse aÇões que elevem a eqüidade e que penni·
tam avaliar os resultados, de modo comparãtivo-conl outros países.
Não é demais lembrarmos que, do monitormnento permanente e progressivo da qualidade da educação, deve ser associada, como
seu fundamento, uma avaliação ampla da
educação brasileira, como a que temos preconizado bá dois anos. Além do seJJ inestimável
valor técnico, ela poderá ter, se bem conduzida, o indispensãvel impacto político de despertar a consciência de governantes e governados para a sabedoria do provérbio chinês:
uMais vale ensinar alguém a pescar do que dar·lhe um peixe.,. (Muito beril!)
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR.. Plti:SIDENTE (NelSon Carneiro)
- Cooc:edo a palavra ao nobre Senador Jutahy Mqalhlcs.

O sa. JUT.\BY MAGALIIÁES (PSDBBA. ProaliiiCio o 18J111nte diocuno.) - Sr.
l'relldomte, Sra. Soaodocll, DO flDil d a da da 1950, o ..... oMa ........ da .......
ruga.lt. ...... lillllll......__
oolijlllolo•u
t1l...,..

•••-••1
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na, comprometida e envolvida no avanço do
progresso mundial e, internamente, fortalecida pela coesão entre os seus numerosos segmentos sociais e económicos. Vários grupos
de trabalho debruçavam-se sobre e;studos,
programas e projetas. todos voltados para
a implantação segura de uma economia de
mercado no País: Grupo de Trabalho da Indústria Automobilistica, da Indústria Siderúrgica, da Indústria Mecânica, da Indústria
de Construção Naval, da Energia 1 da Construção da Nova Capital e, dentre outros mais,
o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimen-.
to do Nordeste (GTDN).
O GTDN, de 1956 a 1959, elaborou o relatório "Uma Política de Desenvolvimento
Económico para o Nordeste", onde constam
algumas propostas que até hoje s_ão pontos
de referência obrigatórios para toda perspectiva de ação governamental no Nordeste.
Propôs o GTDN:
_
1) criação de um parque industrial autónomo;
2) modernização agrícola nas áreas úmidas;
3) racionalização agrícola nas áreas semiáridas;
4) colonização em terras devoluta_s;
5) articulação da ação da União no N'ordeste.
Com esse horizonfe, no <:lia 15 d~ dezembro
de 1959, através da Lei no 3.692, foi criada
a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene),
Era, então clara a visão de que o Nordeste,
onde vivia um terço da população brasileira,
devia se colocar no caminbo do desenvolvimento para sair do desequilibrio regional.
A União demonstrll:va um em'penho crescente para ampliar sua atuação no Nordeste,
devendo-se s_aJieotai o esforço realizado no
setor de investimentos.
Havia consciência de que os maiores investimentos realizados pelo Governo Federal no
passado não tinham conduzido a um aumento
apreciável do ritmo de crescimento da re&ilo
e, -conseqüentemente, de que a tarefa. naque-le momento, era reexaminar taiJ investimentos para subordiná-los às dirctrizes de um
programa geral c reestruturar o aparelho administrativo- para implementar uma política
de desenvolvimento.
A Lei n' 3.692 ãúibuiu à Sudene- a rcspon~
sabilidade de estabelecer as diretrizes de uma
polftica de desenvolvimento regional às quais
estariam sujeitos todos os investimentos federais no Nordeste.
A mesma lei encarregou a Superintendencia de propor refoiJ08S administrativas, tais
como; nos termos do Primeiro Plano Dirctor,
a "criação, adaptação, transformação ou extinção de órgãos, tendo em vista a. capacidade
ou cficiêilcia dos mesmos; sua adcquaçlo As
~pectivas finalidades".
Era orientaçio daquele momcnto que o
Estado deslocosse suaiiÇio da prcstaçio tradicional de !ICniços pora a pcOIIIOÇio do de-

0-""'""-'. -

ocnwl>inlcnto, expli<:l- ,.CUitolde ouu
obns o oporonclo, atn* do 6qlos. com
ftoxibllldadc

• ......- priftda. E o prlndpio que oricn-
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tau a elaboração do primeiro PlanO Diretor - milhões de dólares, provementes de empréstimos do Banco Mundial, mas que, infelizfoi o de que o caminho a percorrer; no campo
mente não tiveram o êxito des_ejado.
dos investimeiitoS públicos, fosse o da unidaE agora, com o novo Governo,_novos susde do planejamento e da descentralização da
tos, novas interrogações sobre o papel e sobre
execução.
o próprio destino da Superintendência do
A Sudene deveria "transformar-se, proNordeste~ _
gressivamente, no grande órgão de estudo,
informação, planejamento e controle do GoSr. Presidente e Srs. Senadores, com tantos
verno· Federal, no Nordeste, cabendo a parte
cxf.ritratempos, com tantos solavancos_, trepiexecutória a órgãos especializados ou a em- dações e percalços, torna-se extremamente
presas criadas pela própria Sudene com fins difícil acusar a Sudene de desacertos se, apeespecíficos".
- -- -sar da concepção original, as condições estáA_Sudene-, 'surgindo no âmbito de "um vasveis lhe foram negadas no de_correr de sua
to processo de reconstrução nacional, mar- história.
cado pela inquietação Criadora e pelo entuMesmo assim, no entanto, durante seus
siasmo popular "encontrou apoio em praticatrinta anos de existência, a Sudene implantou
mente todos os setores sociais do Nordeste.
diretamente. numerosos. projetes, promoveu
Vinculada diretamente à Presidência da Re- e acOmpanhou a outros tantos, coordenou
pública e dotada de amplos poderes, selecio- e supervisisnou a todos.
nou um qualificado quadro de pessoal, visuaEm· uma classificação sumária, poder-selizou_!argos horizontes_de atuação através de iam distinguir quatro grãrides grupos de ativiseus Planos Diretores e desencadeou mudan- dades:
1) Capacitação Técnica e Organizacional,
ças profundas em vários segmentos do Nordeste, semeando a esperança e a determicom preparação de recursos humanos, coopenação para o progresso.
ração externa, aparelhamento administrativo
Com o decorrer dos anos, na década de
regional, cooperação técnica e financeira_com
60, a Sudene foi descaracterizada de suare- Estados e Municípios e colaboração com Universidades e Escolas Técnicas.
presentatividade política, abatida no seu po·
der de resistir e me"diar os conflitos da região
2) Informação e DocUmentação, abrangendo recobrimento cartográfico da .região, ine desfalcada de expressivo contingente de
pessoal qualificado. Conseguiu, porém, so- vestigação sistemática dos recursos naturais,
breviver e prosseguir na luta pela questão
investígação da estrutura e da dinâmica da
sociedade e da economia do Nordeste e dos
nordestina.
Outro fato que diminuiu o poder da Sudene
~sgaços sub-regionais.
foi o da criação do Ministério Extraordinário
3) Política e Programação, compreendenpara a .Coordenação dos Organismos Regiodo planificação das transformações estrutunais (Me_cor), posteriormente transformado,
rais da região e das ati~i~ades de caráter supor força do Decreto~Lei no 200, de 26-2-67, plementar.
em Ministério do Interior. Com essa inicia4) E Execução. e Coordenaçãq de Obras
tiva, perdeu a Superintendência a sua vincue Serviços, através da defesa civil, de adminislação à Presidência da República, traduzintração de incentivos, promoção, coordenação
do-s_e tal fato em perda de po-der político e e supervisão de projetas e programas.
administrativo.
A presença da Sudene nessas atividades
Outros. reyeses vieram, tais como a Consti·
exerceu importante papel nas transformações
tuição de 1967; que suprimiu o artigo 198
que se- processaram no Nordeste. Segundo
da Constituição anterior, que fixava 2% da
os registrOs da própria Superintendência, enreceita tributária da União para o Fundo de
tre 1960 e 1988, foram repassados ao NorAuxilio contra as secas do Nordeste; o Ato
deste US$ 19,3 bilhões, s_endo US$ 2,9 bilhões alocados aos seus orçamentos;US$ 3,0
Complementar n~ 43, de 1971, que criou o
Sistema Nacional de Planejamento, supribilhões destinados a programas vinculados,
mindo o IV Plano Diretor da Sudene (aproUS$ 4,6 bilhões aplicados em programas de
emergência e US$ 8,8 bilhões correspondenvado pela Lei n" 5..508, de 11-10-68) e inaugu~
rando a era dos Planos Nacionais de Desen~
tes aos incentivos concedidos a projetes da
volvimento (PND).
iD.iciatiVa privada.
A chegada da Nova República reacendeu
Estes dados demonstram que pouco foi feia esperança de retomada do papel da Sudene,
to em relação ao Nordeste em termos proporao anunciar-se comprometida com a "deinocionais aos recursos empregados em outras
regiões.
----cra:tizaçáo, racionalidade_cconômica e justiça
social". Com nova mobilização da sociedade
Estudos do Banco do Nordeste do Brasil
nordestina, foi delineada outra política, aprorevelam que foi praticamente nulo o gãnho
vada pela Lei n~ 7.499, de 26-6--86, e, no conreal do Nordeste no cotejo entre transferêntexto_do I Plano de Desenvolvimento do Norcias govemãmentais e e-vasão de recursos por
deste da Nova República, foram elaborados
ação das relações económicas e das políticas
públicas. Mas foi a "rigorosa seteçà"õ áõs setoprogramas inovadores, tais como o Programa
de Irrigação do Nordeste (Proine), o Prograres de_concentraçâo dos esforços que serviu
ma de Apoio aos Pequenos Produtores Ru~
à racionalização dos dispêndios governamenrais (Papp) e o Programa de Apoio às Organitais e, em especial, da fOrmação de capital
fixo na_Região".
zações de Pequenos Produtores Rurais (Prágrama São Vicente), programas esses, espe"Gastou-se melhor em _pré._investimento e
custeio e atargourse a parce_la de investimencialmente o Papp, que se~am p·~~a aplicar
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tos públicos, com o que se induZiu a ampliação dos investimentos privados" (Modernização Regional em Curso - 3.0 anos de Sudene)."
"Calcula-se que o esforço de investimento
do Nordeste alcançou praticamente 19% da
formação bruta de capital fixo no País em
1983. A taxa média anua!_ de expansão dos
investimentos regionais ch;egoU a 11,7% no
setor agrícola, 12,7% nos se.gmentos in4ustriais e 8,0% nos serviços" (idem).
No setor industrial do Nordeste, de 1965
até 1983, os investimentos Cresceram 8,6 vezes e-sua -contribuição na formação do capital
fixo saltou de 34,4% para 47,2%.
No segmento energético, multiplicou-se
em quase 20 vezes a capacidade operacional,
passando a produção de 365 MW em 1962,
para 7.200 MWem 1989.
No âmbito do Finar, foram definitívamen~
te concluídos 1.500 projetos, na grimde· maioria de natureza industrial, cujo investimento
total atinge _o mo.Íltante de Cr$ 900 bilhões
(Cr$ 273 bilhões do Finar), com geração
de 1.500.000 empregos, dos quais 1.200.000
indiretos (Sudene, informação à Imprensa de
19-7-1990).

Segundo dados coletados pela Superintendência, no exercício de 1989, o IPl das empresas incentivadas~ entre os cem maiores contribuintes, somou a importância de Cr$ 1,2 bilhão e, em termos de ICMS, 2,2 bilhões de
cruzeiros.
O esforço para ampliação da capaddade
produtiva nos diversos setores-da economia
nordestina tem proporcionado resultados
muito concretos. O Produto· Interno Bruto
(PIB) do NOrdeste, entre 1960 e 1988, passou-de US$ 8,6 bilhões para US$ 51,3 bilhões,
o que ·representa um aumento médio anual
de 6,6%, elevaildo a participaçãO regiorial
na formaçáo do PIB brasileiro de 13,8 para
15,7%. Isso traduz a realidade de que, nos
últimos 30 anos, de uma economia estagnada,
o Nordeste caminhou para uma economia dinâmica e começou a ganhar posição no contexto- global da economia brasileira.
Outros indicadores poderiam ser trazidos
à consideração deste Plenário, para visualizar
o caminho, de pedras, palmilhado pela Sudene durante esses 30 anos de sua existência.
Acredito, porém, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esses resultados sejam suficienteS.
É claro, no entanto, que uma avaliação
da instituição não 'pode prescindir dos objetivos pelos quais foi criada e do contexto histórico em que fcii inserida.
A SUdene naSceu sob a égide do modelo
·brasileiro de economia de mercado do qual
foi instrumento de expansão e consolidação.
O Est<idõ necessitava acelerar o processo de
integração nacional, por isso avançou com
sua intromissão na e~nomia. A Superinten~
dência situa-se -na lógica desses objetivos.
O discurso social, sempre presente, em alguns momentos muito vivo, nunca foi parte
integrande do modelo, desempenhou um papel de legitímação social, enquantO o Es.tado,
primOrdial e decisivamerite, patrocinava a
concentração do capital.
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Nesse quadro, a Sudene deVe ser avaliada
Era o·que tinha a dizer, Sr. Presidente. · tava a reeleição. Mesmo assim, louve-se o
mais a partir do papel que lhe foi atribuído (Muito bem!)
empenho das suas lideranças, que não se omido que pelas esperanças de redenção Social
tiram nos momentos em que o intere~~e na·
do Nordeste. Seu proJeto foi de compromisso
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro_) · cional as convocou.
com o de~pvolvimento económico, não com
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oda·
Registre-se, em nome- da justiça: o papel
o desenvolvimento social, embora o nível de
cir Soares;
desempenhado por este Congresso que se
benefícios sociaiS, enípregos diretos e indire·
despede:- Coube-lhe administrar a transição
tos criados, segundo referências que já fiz
O sR. ODACIR SOARES.(PFL·- RO. política _e elaborar a nova Constituição, em
neste pronuncjamento, tenha sido significaPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Preii: meio a um doS inais fufbulentos e complexos
tivo.
dente, Srs. senadores, a 1egislatura que esta períodos de nossa História. E o fez com efiEm relação ao desenvolvimento econOmi- - semana_ se encerra marca um doS períodos ciência, já que, apesar de todas aS difícu\co; no âmbito da proposta que lhe foi possível
mais delicados da história contemporânea do dades que· ainda enfrentamos, não se compro·concretizar, a Sudene tem seus louros. É ineBrasil. Vivemos os rigores de uma crise eco· meteram as instituições democráticas e a
gável, por exemplo, que: nos últimos tempos,
nômica sem precedentes, cujas raízes não fo- transição concluiu-se co.m a e\ei~ij:o direta do
u_ma nova classe' empresarial surgiu no N arram plantadas na atual administração.
Presidente Collor.
deste, com mentalidade mais modema e dinâCoube-lhe, entretanto, a responsabilidade
Há, entretanto, heranças pesadas para o
mica.
~--~--- __
_ __
de herdá-la_e em condições de absoluta preca- próximo Congresso.
Quanto à acusação no sentido de que houriedade, visto que o panorama económico
O primeiro desafio que herda envolve ii.
ve demasiado empenho em favor dos incenmundial também não é dos mais amenos. A própria instituição e é premissa para a solução
tivos, deve-se entender que t~l opção foi uma
recessão, que já nos penaliza há algum tempo dos demais: refere-se à superação das descon~
imposição- da história, da história não como
e que- deVe Se- a~a:var no próx'fmo trimestre, fianças públicas em torno da imagem do polídeterminismo, mas fruto de opções pró"gratambém se faz_presente em economia do Pri- tico._ O desgaste é palpável e expressou-se,
madas, ligadas a inter·ess'es muito freqúente-. meiro MundO. -E-oSSiilais irni.nen_teS de uma de modo alarmante, no formidável índice de
mente, implementados em sigilo, nos ''arcana guerra no Golf'o Pérsico J:los acenai:n com SO- abstenções nas eleições de outrubro_ Mais
imperii'' do poder.
brecarga de dificuldades, dependentes que· da metade do eleitorado ariuaiOu o voto ou
Uma área em que a Sudene não foi bem
somos de importação de petróleo.
votou em branco para o Congresso.
sucedida, sem dúvida, foi O- segmento Íl,liaC
Não há, poiS, soluções fáceis ou rápidas
Esse reSultado teve, como primeiro sub"Minou resistência, -mas não as removeu".
à'vista,
- . produto, um ·~não" antecipado à idéia do parO aproVeitamento das margens dos açudes,
O Brasil terá que superar suas dificuldades lamentarismo. Mas suas conseqüências não
a colonização das terras devólut_as, setores com suas próprias pernas. O Governo Collor párarn aí.
que foi'am obje_to de programas especiais com
jam_ais teve ilusões a respeito- dfsso. Tanto
O CongresSo é, "tradiciõhalitleii.te, a válvula
segmentos de reestfuturação fundiária, fo- que se elegeu tendo como plataforma o sa- de escape das crises, o estuário dos anseios
ram capturados Pela~ forças oligárquicas, volnearrlento da aconomia brasileira tarefa que, e conflitos da sociedade. Cumpre, pois, um
tadas para a "modernização conservadora".
por sua magriiti.Jde, exige mais que o empe:-- papel vital para o ecj_uilíbrio e a ordem instituÉ imperioso sublinhar; no entanto, que,
nho solitáriO do Governo requer o concurso cional. Divei"gências e conflitOs Sempre teresob a coordenação da Sudene, .qs mais impor- de toda a sociedade e_specialmente de suas mos. São inerentes à _democracia. O papel
tantes programas d~ apoio aos pequenos pro- lideranças representativas, que somos nós, do Congresso é amortecer e Solucionar e'ssas
dutoreS rurais- foram implantados. Refiro- - os políticOs.
contradições. Só o fará; entretantos, se <:Les_me, aqui, aos atuais Programa de Apoio ao
A reforma administrativa, ainda em curso,
frutar da confiança da população, se efetivaPequeno PrOdutor Rural (PAPP) e ó·Progra- é uma demonstração concreta de que o Go- mente a representar. E essa condição parece
ma São Vicente, diretamente voltados para verno não hesita em cortar na própria..carn_e, hoje abalada, de acordo com a interpretação
a legião de produtores de gêneros de primeira em nome da meta maior de superar a crise. dos números eleitorais.
necessidade do Nordeste.
Esse processo de desgaste é compreensível.
Prova maior disso foi o comportamento que
Sr. Presidente e _Srs. _Sei13.dores, ora_ a Su- ~sibiu durante o recente Processo eleitoral. Em épocas de crise aguda, como a atual, as
,dene retorna às págirias da imprensa nacional Fitme na sua obstinação de combater a infla- reivindicações são múltipias e a capacidade_
por força das novas propostas que o atual • ção , o Presidente Fernando Collor resistiu
de atendê-las, mínima. O Poder LegislatiVo
Governo teria para a"ínstihilção. Surgem in- . a t_2dàs as tentaçóês a~_-patrOcinar· c8ndida~ é o mais aberto e mais vulnerável dos Três
formações (Correio Braziliense de 10-8-90} turas ou de fazer concessões eleitoreiras, Não Poderes da República. É natural que se prese surgem desmentidos· (Correio Braziliense cortejou levianamente o deitor. Preferiu o· te ao papel de bode_ expiatOrio das mazelas
de ·1~-8-90). Engendra~-se perspectivas, di- ónus do desgaste. circunstacial na populari- nacionais. É fácil critiC8.-lo, lançar às suas
fundem-se medos e com essa tática de obscu- dade a expor a riscos o seu projeto econôniico costas largas a responsabilidade por tudo
ridade e de recuo, pretende-se modernizar para o País. Com isso deu provas de lucidez, quanto há de adverso.
o Estado brasileiro.
ceragem e patriotismO":
A incultur9- política das massas da popuAté o momento, o que de concreto existe
o_-atual C®gre_s,SQ, cujo mandato se encer- lação facilita esse processo, que freqüentepara a sociedade é a verdade de. que o fun.cio- ra, teVe pouCo tempo para estabelecer estra- n:aente ganha a ad~São dos veículos de comunalismo da Sudene foi ·apanhado drasticâ- tégias de ação comum_c_om_ o Executivo, para nicãção.
mente pela rede dos descréditos e do ataba- · tornar.mais'eficaz o combate à crise. RessalO certo é que o problema· aí está: temos
lhoamento das demissões de servidores públi- ve~se que, quando falo de "estratégi~ de· uma crise sem preCedentes, cuja solução decos. Nada fiais.
· ·
'ação comum•:, não excluo de modo· alg:um pende fundamentalmente da nossa atuação.
Acredito que redimensionamentos sejam o papel fiscalízador do Legislativo, nem muiEla, no entanto, só terá eficácia se recupeneceSsários, aliás mudar é próprio das insti- to menos a índependência que-de:ve ter. Nada _ra~mos a confiança pública.
tuições que conservam -sua razão de ser; mas disso, porém, impede m~ito ao contrário qUe
Como fazê-lo? - els· o príirleiro desafio.
deve-se mudar com horizontes claros e obje- se torne parceiro do EXecutivo em ações de
Creio que a resposta é simples. Precisamos
.
tivos transparentes.
_.-- _: _
mostrar, com gestos práticas e concretos o
interesse Çiúblico, como é,- por-exemplo, o
Do ponto de vista da questão regional, a combate à inflação.
real papel que nos cabe. Não somos empregaConstituição é espeCífica quanto a redução.
b atual Governo tonióU- posse já no firial dores ou despachantes de inte.ress_es fisiolódas desiguai-Jades sociais e regionais (arL 3~", do mandato deste Congresso. Suas Primeiras gicos: Somos delegados da vontade popular
III) e a composição dos organismos regionais ações se deram em meio a novo processo
e nos ~pe_ basiCamente:
para execução dos planos regiOnais '(art. 43, eleitoral. que esvaziou seguidamente estaCaa)legislar no interesse públiCo;
§ 1•.11).
sa. já que a maioiE\ de seus integranteS dispub)fiscalizar os atOS do Executivo;
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c)vocalizar junto ao Governo os interesses - não tem tido uma tradição das mais felizes,
e anseios dos segmentos sociais que repre- no tocante ao recebimento de um efetivo
sentamos.
apoio, por parte da União, ao seu projeto
Ao reafirmarmos, com atitudes concretas, de desenvolvimento.
o sentido de nossa missão, estaremos sendo
Para além de eventuais di~vergências Ou
pedagógicos. E isso é-fundamental, na me- convergências poiCtico-ideológico-partidárias
dida em que há uma visão distorcida da maio- de nossos dirigentes com os mandatários do
ria d.,.a população sobre a natureza de nosso
Pod~r- Central, sempre existiu uma distância
ofício. O mesmo eleitor que troca o seu voto
muito grande entre a contribuição dada pelas
por favores critica depois a prática desses faforças produtivas de nosso estado à Federavares, como -se não tivesse qualquer respon- ção e o retorno recebido do GoVerno Federal,
em obras, investimentos, programas e projesabilidade na perversão do processo.
tos econélmicos e sociais.
Essas distorções, como é óbvio, decorrem
da imaturidade de nossa democracia, recémEncravado numa região altamente desenreimplantada. Somente a prática continuada
volvida, a mais importante, do ponto de vista
corrigirá esses desvios. A crise, nesse sentido,
econôiriico, -pira o País, sa-nta Catarina não
pode ter um papel positivo, na medida em
tem sido o estuário Oe grande obras, projetes
que exigirá de nós, políticos, uma ãção efetiva
ou âecisões.
e coerente.
Se, indiretamente, somos favoráveis pelos
A próxima Legislatura nos reserva algumas
progressos da região que fazemos parte, pautarefas de grande magnitude. Duas merecem
cotem sido o benefício direto a nós concedido
destaque: a reforma constitucional (que propelo Poder Central brasileiro.
piciará a oportunidade de sintonizar o Brasil
Para se ter uma idéia da realidade a que
com a modernidade) e o plebiscito. É furidaestou me referindo, basta atentarmos para
mental que, antes de mais nada, cumpramos
um indicador: do total de impostos federais
recolhidos em Santa Catarina, apenas
rigorosamente o calendáriO fixado pelaConstituição, que prevê a reforma e o plebiscito
15,92% retorriam, na forma de benefícios dipara 1993. A idéia de antecipá-los representa
versos, a nosso estado.
mais um casuísmo, um vício histórico de desÉ muitq pouco,, temos que convir, para
cumprir leis que nós mesmos 'fazerilos.
un:la unidade da Federação que tanto contri0 intervalo que nos separa da reforma e bui para a economia nacional como a nossa.
do plebiscito_ é iridispensável para que nos
Talvez a formação de nossa população, de
concentremos na tarefa de reorganizar a eco_-_ forte influência européia, leve nosso povo a
seu trabalho diutumo, op~roso,, incessante,
nomia do País. Nosso papel, nesse processo,
é vital já qtie a normalidade ecçmómica não -Sem-se importar com subsídios, favores ou
é uma questão técnica, confábil, mas, fundaauxílios externos de qualquer ordem.
mentalmente, uma questão política.
Há, sem dúvida~ SJ;. Presidente, um comPor isso, é indispensável que viabilizemos ponente cultural nesse c_omportamento cataum entendimento àacional (ou pacto social,
rinense, que o leva, mesmo sentindo-se·discomo alguns preferem) algo somente possível
crim.inado na repartição das receitas federais,
com o concurso dos partidos políticos. O Pre·
a não protestar, a silenciar, a continuar em
sídente Fernando Collor teve a iniciativa de
sua faina diária.
convocar a sociedade_ e seus representantes.
Essa passividade, entretanto, tem seus
O futuro Congresso não poderá ficar indifelimites. Quando, mais uma vez, o Estado de
rente ao chamado, sob pena de agravar ainda
Santa Catarina tem Seus direitos violados, e
mais, perante a população, os desgastes de
é prejudicado em favor de outras unidades
que padece.
------...,..daFederação, é preciso que as forças políticas
Apesar dos pesares, Sr. Presidente~ Srs.
de nossa sociedade__ s~ mobilizem e ~~ifani
Senadores, estou confiante. Acredito no espído Poder Central decisões mais coerentes
coín o equilíbrio federativo.
rito público de nossa classe política- e, sobretudo, na sábia índole conciliatória do povo
Refiro-me, Sr. Presidente, à decisão tomada pelo IBGE, que, no exercício de sua combrasileiro, que privilegia o diálogo e o_b_om
senso e repudia o confronto.
petência de fixar os limites da costa e do mar
É com esse estado de espírito que me preterritorial brasileiro, houve por bem atribuir
paro para o exercício de novo mandato nesta
ao Estado do Paraná área marítima situada
Casa, ciente dolffiuito que ganhei no convívio
defronte ao Município de São Francisco do
intelectual dos colegas que se despedem e
Sul.
~
de que muito terei a aprender com os que
Por tinal, nllo se trata nem do município
aqui chegam, de ânimo renovado pelo batis- mais ao norte de Santa Catarina, o que talvez
mo das urnas.
·
juttificuae aiJUIDa ddvida quanto à posse da
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
&oca marítima que estamos contestando. Acima de Sto Francltco do Sul ainda há o muni·
(Muito bem!)
-ápio catarlncruc de Garuva, e acima de Ga0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)ruvablloMunldplodeltapoá,estesimfron·
Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio
teiri,.., com 0 Ettado do Paraná.
Berezoski.
,...
A decido do IBGE tem srande significa·
O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB - -- Çllo ec:on6mlca, pois, na á"'a que se tenta
SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
retirar de Santa catarina, a Petrobrás localiPresídente, Srs. Senadores, ao longo da bistdmu um poço petrolífero, cuja exploração deria republicana, o Estado de Santa Catarina
vc~ ser iniciada dentro de alguns meses.
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A justificação utilizada pelo IBGE para,
ao fazer a delimitação do mar territorial, atribuir .a área ao Paraná, 6 ilegal e equívoca,
b~seando-se em discutível motivâção técnica
. A Lei n9 7.525, de 22 de julho de 1986,
que dispõe sobre a indenização a se~;. paga
pela Petrobrás aos estados e munidpios brasileiros, em decorréncia da exploração petrolífera na plataforma continental a eles contígua, atribuiu ã Fundação Instituto Brasileiro
de Ge_ografia e Estatística- IBGE, a compe:.
têncj_ª- para flxãi os limites da costa e do mar
territorial.
Segundo a lei, a fixação dos limites-maríti·
mos deveriâ se feita pelo traçado de linhas
de projeçáo dos limites territoriais dos estados, territórios e municípios confrOntantes,
segilildo a linha geodésica ortOgoD.ai à costa
ou segundo o paraleló até o ponto de sua
interseção com os limites da plataforma continental.
Utilizando-se de um dos métodos estabelecidos na lei, o da linha geodésica ortogonal,
o IBGE traçou as linhas de projeção de todos
os estados litorâneos sobre a plataforma cOntinental, encontrando probl~mas, no entanto, devido às características do relevo, no estabelecimento dos limites entre o Paraná e
Santa Catarina.
·
Diante do problema surgido, que era a
existência de uma área de posse indefmida,
resultante dQ pmcesso utilizado, o IBGE~foi
buscar a solução num critério não inscrito
na lei. Essa solução, adotada de forma totalmente arbitrária, atribuiu ao estado do Paraná, até o_ limite das duzentas, milhas da plataforma eontinental, uma área marítima que,
como eu disse, fica defronte do estado de
Santa Catarina.
Curiosamente, a de_cisão dita_ téc9ica do
IBGE foi tomada quando essa institl.riç4o era
presidida pelo Sr. ChariCs Cur't Mú.ller, n4o
por acaso nascido no Paraná, o estado beneficiado.
poço de petróleo ser inSt.alado na áiea
cuja -posse reivindicamos terá todo o apoio
operacional, em terra, para instalaç4o e
transporte, do porto catarinense de São Fran~
cisco do Sul. Eventuais problemas ecológicos
que possam decorrer da instalação do poço
reflitir-se-ão diretamente em nosso litoral,
afetando nosso turismo. Parece que ao Paraná, nessa história toda, caberá apenas aresponsabilidade de receber os royaltles,e nada
mais.
O Governo do Estado de Santa Catarina
questionou a delimitação levada a cabo pelo
IBGE, junto ao Tribunal de Contas da
União, responsável por fiscalizar a distribui·
~o. dos royalties _pela Petrobrás. Instado a
JUStificar-se, o IBGE, por meio de sua Diretoria de Geociências, após analisar a metodologia utilizada, assim se manifestou:-"A solução enc-ontrada carece: de ~;espaldo legal c
parte de uma premissa que nllo se encontra
perfeitamente caracterizada: a da garantia de
projeç!lo intesral a das unidades da federaç!lo
na plataforma continental."
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Vejam bem, Sr. Presidente e Srs. :senadores,.são palavras de órgão iritegrante do próprio IBGE!

Diante disso, o TCU encaminhou novamente o processo ao IBGE, para que este
tnstituto ouça a Consultaria G_eral da República, à qual caberá decidir como a questão
deverá ser diridir como a questão deverá ser
dirimída no âmbitO do Poder Executivo.
De todo modo, é preciso que se diga que
o· Estado de Santa C?-tarina não ficará inerte

perante a violação de seus direitos. caso essa
delimitação visivelmente inadequada, incorreta, ilegal e viciada não seja prevista, nosso
estado irá ao Supremo Tribunal Federal, ao
qual compete dirimir as questões territoriais
que envolvam os estados entre si e União,
para reivindicar a aplicação, nesse caso, dos
princípios internacionais consagrados ao es~
tabelecimento de limites de águas internacionais, que dão a Sa_nta Catarina toda a razão
nesse episódio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pre'sidente.
(Muito bem!)

a

DOCUM5NTOS A QUE SE
REFERE O SR. MÁRCIO BEREZOSKI EM SEU DISCURSO'
1. Quando a Petrobrás iniciou a pesquisa
na bacia questionada por Santa Catarina? Ao
longo dessa pesquisa, a instituição fez uso
do porto de São Francisco do Sul, utilizando-o como apoio logístico?
2. Como a Petrobrás ch~gpu a conclusão
de que a exploração da referida bacia é economicamente viável?
3. Qual a profundidade do mar na região
do poço? Como esse dado influencia a explo·
ração?
4. Qual o principal conteúdo daquele poço
(óleo, gás)? Especificar a expectativa. da Petrobrás quanto à quantidade e qualidade do
que será explorado.
5. Quando. o poço entra~á em fase de exploração?
6. Existe alguma previsão quando ao início
da operacionalidade do referido poço? Essa
data poderá ser alterada (antecipada) em face
de problemas tais_çQID-º os do Oriente Médio?
7. Qual a distância, em linha reta, dos portos de Paranaguá ,e de São Francisco do Sul
até o poço em questão?
8. Levando-se em conside'ração as car_acterísticas de cada um desses portos - Paranaguá _e São FranciscO do Sul -qual dos dois
apresenta mais vantagens para ser utilizado
pela Petrobrás em termos de apoio logístico?
9. As instalações do terminal petrolífero
da Petrobráslocalizado no porto de São Francisco do Sul serão de alguma valia na exploração do refeiido poço (armazenagem, bombeamento, etc.)?
10. Que tipo de instalação é o ideal para
aquela região (base móvel ou fixa)?
11. Em alguma outra ocasião a Petrobrás
precisou con.sultar o IBGE sobre questão semelhante à de SC?
Em caso po"Sitivo,. o IBÓE esclareceu a
·
questão baseada em que legislação?

Serplan - 363/90
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 1990
limo. Sr.
Dr. Ricardo Luiz Leite Oliveira
MD. Chefe" de Gabinete do Senador Márcio
Berezosk.i
Brasília-DF.
Senhor Chefe de Gabinete:
Em atenção à -solicitação de- V. EX', seguem, em anexo, aos esclarecimentos sobre
as__9_1!estões lev_antad.aS a respeito das atividades de exploração e t:;Iesenvolvimento da
:(irõóuçãoOe óleo e gás, provenientes das descobertas dos campos de Tubarão (1988), Estrela do Mar e Coral (1990).
2.1>or oportuno, informo; ainda, que tendo
em vista tratar-se de uma área em estágio
de avaliação exploratória, seria prematuro,
no momento, fazer-se considerações na forma recjuerida no ite'm 8.
Aproveito e ensejo para renovar a V. s•
protestos de. estima e consideração. -Milton
Romeu Franke. Superintendente do Serviço
de Planejamel)tO.

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO
FORMULADO PELO SENADOR
MÁRCIO BEREZOSKI
A exploração de petróleo na bacia de Santos, que compreende a porção da plataforma
continental vizinha aos Estados do Rio de
Janeiro (a partir de Cabo Frio), São Paulo,
Paraná e Santa_ Caratina_faté Florianópolis),
iniciorr:se na" -década de 60 pela Petrobrás.
No período de 1976/1986 a área foi objeto
de exploração coõj unta de várias companhias
estrangeiras, que operavam sob regime de
CQn__QadQ___de: Serviços com cláusula de risco 1
. resultando na descoberta da acumulação de
gás e condensado de Merluza, na costa de
São Paulo.
-A partir de 1986 a Petrobrás retomou a
exploração exclusiva e descobriu as acumulações de óleo e. gás de Tubarão (1988) e
de óleo de Estrela-do-Mar e Coral (1990).
A Petrobrás vem utilizando sistematicamente o porto de Itajaí como melhor opção
para apoio logístico, não só em função dç
sua posição geográfica, como em função 'tias
necessidades de movimentação de embarcações e helicópteros, que exigem prdximidade
de um aeroporto compat(vel com_ o volume
de tráfego (no caso, o aeroporto de Navegantes) e condições meteorológicas que permitam movimentação conSt?nte.
2. Após a descoberta do Campo de Tubarão, estudo preliminar de viabilidade técnico~
e;conômica indicou que, a partir dos volumes
recuperáveis estimadoS e, cOnsiderando-se
todos os in~estimentos necessários ã implantação de um siste(ba de produção e escoamento até_ o litoral, o desenvolvimento do
campo pode ser consíderado economicamente viável. Os incrementos de volumes_ de hidr_ocarbonetos gerados pelas descobertas dos
.campos de Estrela-do~Mar e Coral, certamente tornarão mais atraente o investimento
na área.
3_.__A profundidade do mar na região dos
campos descobertos é de cerça de 150 metros.
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A essa profundidade, não há maiores problemal> quanto à pesquisa e ã futura produção,
pois a tecnologia adquirida pela Petrobrás
na baciã de Campos é, hoje, de amplo domínio da Companhia.
4. Os três campos descobertos possuem as
seguintes características quanto aos hidrocarbonetos que contêm:
a) campo de Tubarão -reservas estima-.
das de cínqüenta milhões de barris de óleo
leve ( 489 API) e seis bilhões d~ m3 de gás
naturaL
b) Campo de Estrela-do~Mar (12km a sul
de Tubarão) -reservas estimadas em 75 milhões de barris de óleo leve ( 43~ API) e três
bilhões de m3 de gás natural.
c)Campo de Corill (25km a sul de Tubarão)
-reservas estimadas em 155 milhões de barris de óleo leve (41~ API) e sete bilhões de
m3 de gás natural.
5 e 6. A fase de exploração ou pesquisa
consiste na investigação pioneira, feita pelos
primeiros poços perfurados em cada campo.
A explotação ou desenvolvimento da produç-ão inieia-=-se ãp6s a-delimitação de jazida e
dos estudos de viabilidade.
A estratégia da Petrobrás nessa área, em
função da proximidade de grandes centros
consumidores de emergia e do cenário político
internacional, como a questão do conflito no
Oriente Médio, prevê uma concentração de
esforços e investimentos, estudando-se no
momento a implantação, já em 1991, de um
-sistema ·antecipado de produção no Campo
de Coral, visando a aumentar a produção nacional de petróleo.
A programação plurianual de investimentos (1991/9~} da Companhia prevê ainda a
instalação de um sistema de produção definitiva no CampO de Tu6arão. 7. Os campos até agora descobertos distam
cerca de 220km e 180km çlos portos de Para- naguá-e.São Francisco<Io Sul, respectivamente. Vide mapa anexo.

8 ....................................... :;; __________ _
9. Os estudos preliminares indicam que
parte da infra-estrutura instalada no terminal
petrolífero do porto.de São Francisco do Sul
(Tefran) será utilizada durante a fase de produção dos campos, como tanques de armazenamento e dutos d~:: esCoamento até a Refinaria de Araucária (Repar). Estuda-se, ainda, em função das ca_nt_cterísticas especiais
do óleo, a possibilidade de_U:tiliz__ação de uma
monobóia que "poderia ser empregada para
transporte dO óleo através de navios até outras refinarias, especialmente a Refap (RS)
onde seria utilizado na produção de n.a:rta para abastecer Q pólo petroquímica.
10. Na primeira- fase de produção serão
utilizados equipamentos móveis (plataformas
semi-submersíveis), at~ qu_e se confirmem as
características de cada campo em termos de
potencial de produção e comportamento dos
.
reservatórios.
A partir dos dados adquiridos_nessa etapa
poderá ser instalado um sistema de prodUção
definitivo, que deverá contemplar a instalação de uma plataforma fixa, para controlar
a produção e o proce.c;samento dos hidrocar-
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bonetos produzidos, al~m .de seu conseqüente escoamento para os terminais em terra,
11. A Petrobrás sempre recorre ao IBGE
quando é necessária a definição de limites
entre estados na plataforma continental bra-

sileira.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Sobre a mesa, projetas que serão lidos
pelo Sr. Secretário.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 243, DE !990
Acrescenta dispositivo à Lei n<>

7.802, de 1Lde junho de 1989 que
"dispõe sobre a pesquisa, a experia
mentação, a produção, a embalagem
e rotulação, o transporte, o armazena-

mento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final
dos resíduos e embalagens, o registro',
a classificação, o controle, a inspeção

e a fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e dá outras providências",
O Congresso Nacional decreta:

Art. I• O § 6•, da Lei n• 7.802, de U de
junho de 1989, fica ãcrescido de alínea, com
a seguinte redação,
"Art. 39_ ···t·~·····-····-·-····.._.. _
....••..

.... ...:...... ~

.., §' ·;;;· ·.·:~::=:.~·.-::.--::::.~

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

······~~

·~
.............

~·········

..

g) que estejam proibido~ ou não te·
nham sido ainda liberados para us<
em seus países de origem."
Justificação

A existência de uma Lei de Agrotóxicos
no Brasil- a 7.802, de 11 de junho de 1989
-envolveu uma história de quase trinta anos
de tentativas, pressões e contra pressões, ten·
do sido sua aprovação comemorada como
grande vitória e prova do fortalecimento da
.sociedade civil no País, pela ação das entida-__
des não-governamentais dedicadas à defesa
dos interesses difusos e aqUelas originárias
do meio científico ·e técnico.
Um dos maiores debates da fase cte nego·
ciação dos termoS da Lei de Agrotóx.icos foi
o relacionado à proibição explícita dos produtos organoclo_rados - dos quais o DDT é
o mais conhecido - proibidos na maioria
dos países do cha_ro--ªdQ Primeiro Mundo e
desovados à larga no Terceiro Mundo.
O principal argUmentO para a não-proibição, à época, foi o dos prejuízos económicos
para a produção a_grícola e para a defesa sani·
tária, justamente em face das nossas carên·
cias de país subdesenvolvido, caso eSseS produtos fossem tirados do mercado exabrupto.
Como solução intermediária, acordou-se a
conveniência do que consta do art. 20 da Lei
n 11 7.802:

"Art. 20. As empresas e os presw
tadores de serviços que já exercem atividades no ramo de agrotóxicos, seus
componentes e afins, têm o prazo de
até 6 (seis) meses, a partir da regulamentação desta lei, para se adaptarem
às suas exigências.
Parágrafo único. Aos titulares do
registro de produtos agrotóxicos que

têm como componentes os organoctoradoS seiá eXigída imediata reavalia~
ção de Seu registro, -nos termos desta
lei."
Mais de um ano após a publicação da lei,
os organoclorados continuam a ser usados
no País - de que é exemplo a recente e
:volumosa importação de DDT efetuada pelo
Ministério da Saúde_- embora esteja com~
-provado_ que causam males a curto e longo
prazos suficientes para justificar sua proibi~
ção em outros pafses.
O principal problema decorrente do u_so
dos organoclorados é seu efeito residual por
um tempo muito longo e seu caráter cumulativo na cadeira biológica. Lipossolúveis, em
sua maioria. permanecem nos organismos
animais, sendo que no_s seres_humanos che• gam a ã.pare·cer em níveis alarmantes até
no leite matemo, além de seu poder terato~gê-niCOe mutagênico atestado.
Por esses graves e significativos motivos,
os países produtores de tais substâncias abandonaram-nas, pesquisando substitutos já em
uso, especialmente os piretróides que, embora também tóxicos, apresentam menor efeito
residual no ambiente, pois se degradam com
a lUz solar. As atuaiçalternativas tecnológicaS, além disso, apontam para os bioinse-~tícidas, Campo ndljual o Brasil tem um poten·
cial invejável, graças à' biodiversidade que
ostenta.
É acomodada -para não dizer compro·
metida - a alegação de que não podemos
prescindir atualmente dos organoclorados,
pai~ não teríamos como manter a produção
agrícola e mesmo a saúde pública, visto que
são também utilizados na eliminação de veto·
res de doenças endêmicas e epidémicas .. As
soluções, ainda que riãO ex1stissem, teriam
que ser pesquisadas; o que é imoral é tratar
a população brasileira como cidadão de últi-ma Classe, submetendo-a a riscos banidos de
outros pafses.
A -lentidão e a misteriosa complacêricia
con:n:jue·a questão do registro dos produtos
proibidos internacionalmente tem sido trata·
da no Brasil, mesmo apóS a aprovação da
Lei n~ 7 .802, mostram que é preciso avançar,
aprovando dispositivo que, de forma explícita
e inapelável, pioteja os interesses da no"ssa
socied_ade. A permanência da atual situação
desonra o poder público e é dever do Con·
gresso Nacional fazer as correções necessá·
rias oom a maior urgência.
Em face do exposto, esperamos contar com
o apoio dos nossos ilustres pares para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
- senadorNelson Wedekin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.802,
DE 11 DE JULHO DE 1989

Dispõe sobre a pesquisa, a expeliR
mentação, a produção, a embalagem
e rotulagem, o transporte, o armazena.
mento, a comercialização, a propagan.
da comercial, a utilização, a importa-
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ção, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a imtpeção e
a fisCalíiação de agrotóxicos, seus com·
·}lonentes e afins, e dá outras provldên·
elas.

(Às Comissão de Assuntos Eco·
nômicos- decisão t~mrinativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nt 244, DE 1990
Inclui a disciplina "Estudos dos Din"itos Humanos" no curriculo do priR
meiro e do segundo graus e dá ontras
providências.

O Coi:tgresSó Nacional decreta:
Art. 1.9 É incluída, no currículo ao primeiro e do segundo graus, a disciplina "Estudos
dos DireítoS Humanos".
Art. 29 A elaboração dos conteúdos pro·
gramáticos da disciplina tom:irá por base as
Convenções, Tratados, Declarações e outros
dQcumentos protetores dos direitos humanos
pactuados no âmbito da Organização das Naw
çóes Unidas, ou de outros organismos ínter·
nacionais ·ou nacionais de reconhecida representatividade po1ftica.
Art. 3~ O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
:Art· 4" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação·;
·
-Árt. 59 Revogani~se· as disposições em
contrário.
Justificação
Um dos maiores desafios dos países que
não possuem democracia consolidada é tor·
nar sólidas as instituições democráticas, de
maneira a conferir estabilídade ã sociedade.
No atual contexto histórico, é pouco provável
que, entre· nós, o "príncipe" instaure a ordem
democrática pela imposição de sua vontade.
Parece-nos mais razóavei a idéia de dotar
os cidadãos brasileiros em formação da cons·
~~ncia dos deveres e dos direitos que tradi·
ctonalmente têm consagrado as possibilida·
des ·e a "estabilidade da vida democrática.
EstÜ~iosos do ~sunto demonstraram que,
no Brasil, a utilização da violência como ins·
trumento de controle social tem resistido às
mudanças das _conjunturas autoritárias· pai"a
as de franquias âemocráticas e vice-versa. Sa·
bidamente, as manifestações de violência de que a policial é a mais visfvel -atingem
precipuamente os setores mais pobres e mais
sujeitos a discriminações de diferentes ordens.
O poder mais ou menos discricionário do
Estado não se evidencia, porém, apenas sob
o aspecto da deformação do monopólio da
força, isto é, transforrifaÇão desse atributo
em violênda aberta ou latente. Não é pouco
comum fundori:ários investidos de poder -
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a ordem pública e o processo de desenvolvimento económico social.
Eventuais concessões ao abastecimento,
Na realidade, os modos cristalizados de exem função de razões e_conómicas no comércio
"Art. 5? .............................. .
internáCiOrial brasileiro, sã.o altamente danaR
pressão do poder do Estado espalham-se sob
-.. -........................... .
a configuração de extensa teia, muito apro§ 29 Os direitos e garantias expres· Sã.s ao País, pelo que devem ser radicalinente
proibidas, o que prete'ndemos COI1'!- o projeto
priadamente denominada formas microfísisos neste Constituição não excluem
ora apresentado.
cas do poder. A consequência mais grave dos
outros decorrentes do regime e dos
Consideramos que os melhores juízes e fisR
abusos sistematic3.inente iií cometidos é a insprincípios por ela adotados, ou' dos
titucionalização do desrespeito às leis, vale
caís da conveniência e oportunidade de imtratados internacionais em que a Redizer, violação sistemátiCa- dos direitos asseportação de alimentos serão os seus produpública Federativa do Brasil seja pargurados pelas normas jurídicas estabelecidas,
tores específicos, senhores da informação
te."
de que a Constituição Federal não é exceção.
mais precisa sobre a possibilidade de-atendiA questão, entretanto, não se cinge 'às relaEstamos convictos de que a educação para _ mento ao mercado interno. FacultamOs, poções dos cidadãos com o Estado. No âmbito
a cidadania ativa representa caminho seguro rém, ao Governo federal, a importação di reta
mesmo da sociedade civil, é cada vez mais
para a e~truturação de instituições democráR para form~çã_o_de estoques.regulador5,% denR
freqüente o desrespeito às normas sociais,
ticas· sólidas, tão necessárias a nosso País. tro dos pnnc1p1os de planeJamento agncola.
Por isso, temos certeza da boa acolhida do
Conscientes da importância do presente
às leis, aos direitos do outro, ao interesse
- -Congresso Nacional ao Projeto de Lei ora projeto, cOntamos com a colaboração e apoio
coletivo.
Há poucos anos, institUto de pesquisa de
dos parlamentares.
apresentado por nós a sua consideração.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
opiriião identificou a esperteza -~mo o traço
mais característico do brasileiro, segundo juíR
-Sen3dor Nelson Wedekin.
-Senador Nelson Wedekin.
zo dos próprios brasileiros. Ora, a existência
(A Comissão de Assuntos Econô(A Comisstio de Educação-decisão
do esperto prevê necessariamente a do ludiR
micos-deçisão terminativa.)
terminativa.)
briado.
Com o projeto de lei ora st~bmetido à consiR
PROJETO DE LEI DO SENADO.
deração dâs duas Casas do Congresso NacioR
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 246, DE 1990
nal visamos à constituição paulatina de uma
N• 245, DE 1990
das condições básicas para a existé:ncia de
Dispõe sobr~ indenização, pela
Dispõe sobre a importação e exinstituições democráticas sólidas e estáveis no
União, às vítimas de acidentes de trânportação ~e alimentos.
Brasil. Tal circunstância é a educação das
sito decorrentes da ralta de conservaR
novas geraç6es para a cidadania ativa, de forção das rodovias r_ederais.
O Congresso Nacional decreta:
ma que se faça do respeito à lei e ao interesSe
Art. 1~ A importação de alimentos destiO
Congresso
~Naciona_l decreta:
público o exercfcio cotidiano- da vida demo R nados ao abaste_cimento do mercado interno
crática. Estamos convencidos de que a incluR
Art. 1" A União indenizará 'as vítimas de
será restrita, em quantidade e qualidade, ao
são, no currículo do primeiro e do segundo
aciderites de trânsito que teribarri como ·cauSa
atendimento de_ efetiva carência ·produtiva
graus, da disciplina "Estudos dos Direitos
nacional,_ ouvida a respectiva entidade de
a falta de conservação das rodovias federais.
Hwnanos" representa passo de muita imporParagr'afo único. A indenização referida
produtores.
tância para a consecução desse fim.
neste artigo compreende:
_ Parágrafo único. Poderão ser efetuadas
O objetivo é ·serem as crianças e os adolesR
I - despesas médico-hospitalares, gastos
importações destinadas à formação ou forta~
centes brasileiros educados para o respeito
com assistência psicológíca e reabilitadora,
lecimento de estoques reguladores, diretae a proteção de direitos que transcendem as
próteses, auxilio-invalidez;
mente pelo Governo federal.
peculiaridadeS de diferentes países e de cultuArt. 2? A exportação de alimentos será
II -no caso de morte, pensão para os deras diversas: Seguindo essa orientação, o pro- restrita em quantidade e qualidade, ao exce- pendentes.da vítima, e toda e qualquer despe R
jeto de lei encerra a proposta de _que a elabosa decorrente do acidente, efetuada pelo condente da oferta produtiva nacionaL
ração dos conteúdos programáticos da discidutor, proprietário, passageirO do veículo, ou
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de
plina tome por base documentoS firmados no
pedestres envolvidos no evento danoso.
sua publicação.
âmbito de organizações de comprovada reArt. 2" AplicaRse às causas relativas ã inArt. 4° Revogam-se as disposições em
presentatividade política. Com isso, desejadenização de que trata esta ld o dispositivo
contrário.
mos deixar claramente expresso não ser nosso
nos arts. 100, parágrafo único e 275, II, e,
Justificação
propósito a afirmação das idéias dessa ou dada Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973
quela corrente de pensamentos, mas a de vaR ___ A nova Constituição, em seu art. 187, as~Código de Processo Civil.
lares reconhecidos como universais.
sim estabelece:
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data
Os documentos da ONU e da OEA e alde sua publicação.
"A-rt.
187.
A
política
agrícola
guns diplomas nacionais sobre o tema chanceArt. 4? Revogam-se as disposições em
será planejada e executada na forma
lam o moderno entendimento de direitos hucontrário.
efetiva
do
da
lei,
com
a
participação
manos. Ao abrigarem, em conjunto, os direisetor de produção, envolvendo produJustificação
tos civis, os direitos políticos e os direitos
tores e trabalhadores rurais, bem cosociais. tais documentos superam a concepR
A maior parte das nossas Todovias responmo dos setores de comercialização, de
ção predominantemente jusnaturalista e absde por expressivo número de acidentes de
armazenamento de transporte, letrata do passado. Igualmente, vão além da
trânsito, em razão da falta de segurança qu_e
vando em conta, especialmente ... "
noção, própria de alguns textos clássicos, que
as pistas mal cuidadas oferecem.
afirmava os direitos hunianos colno privilégio
Enquanto se questiona a constitucionaliTiverain Os Constituintes a preocupação de
explicitar, na formulação da polftica agrícola,
dade das novas alternativas para substituição
apenas individual ou como defesa do indivíduo contra o Estado.
a participação efetivã. dos produtores, cujo
do selo-pedágio, na busca de mais eficaz fOnte
de recursos que permitam a 'conservação de
Ademais, lembremos ser o Brasil signainteresse precípuo é fator fundamental para
tário dos atos pactuados na Organização das
toda a malha rodoviária, e a restauração de
o sucesso das atividades agrícolas nacionais.
Nações Unidas - ONU e ·na OrganizaçãO
extensas áreas pavimentadas, cidadãos que
Pressupomõs, basicamente, que o adequado abastecim-ento alimentar é condição indisdos Estados Americanos - OEA a respeito
pagam impostos sofrem incalculáveis perdas
da matéria. A valídade das disposições conspenSáVel para garantir a tranqüilidade social,
de património, quanc;Io não a própria vida,
às vezes, somente mandato de processar paw
péi<; -oporem obstáculos ou impedimentos
aos direitos maíS comezinhos de cidadãos.

tantes de tais ates é reconhecida pela Constituição Federal, que determina em seu artigo
quinto, parágrafo segundo:

Dezembro de 1990

...................
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nas perigosas estradas poronde são obrigados
a trafegar.
Este projeto de lei tem o objetivo de atribuir à União responsabilidade civil por esses
prejuízos que, por não-serem resultantes de
negligências, imperícia ·ou iniprudéncia dos
motoristas, merecem a devida indenização,
por força da lei.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
-SenadorNelson Wedekin.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.869,
DE 11 DE JANEIRO DE 1973
C6cllgo de Pro<esso Civil
···;;:rt:·'ioo:···if~-;,;~,.-;;:;~-i~~;;;---·-·-

1-da residencia da mulher, para a ação
de desquite e da anulafráo de casamento;
n- do domicOio ou da residência do alimentando~ para a ação em que se pedem ali-

mentos;
m -do domicílio do devedor, para a ação
de anulaçlo de títulos extraviados ou destruidos;
IV -do lugar:
a) onde est4 a sede, para a ação que for
ré i pessoa jurídica;
b) onde se acha a agência ou sucursal,
quanto às obrigações que ela contraiu~
c) onde exerce a sua atividade principal,
para a ação em que for ré a sOciedade, que
carece de personalidade jurídica;
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para à ação em que se lhe exigir o cumprimento~
V -do lugar do ato ou fato:
a) para a ação de reparação do dano.
b) pari. a ação em que for réuri adminiStrador ou geStor de negócios alheios.
Parágrafo único. Nas ações de reparação
do dano sofrido em razão de delito ou_acidente de veículos, será competente o foro do
domjcílio do autor ou do local do fato.

CAPÍTULO lll

Do Procedimento Sumaríssimo
Art. 275. Observar-se-á o Procedimento
sumaríssirno:

n -nas causas, qualquer que seja o valor:

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

~·······"······

..

e) de reparação de dano causado em aci·

dente de veículo:

(A ComisSão de ConstituiÇtlo, _lustiça e Cidlldania-decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 247, DE 1998
Isenta do Imposto de Renda os rendi·
mentos auferidos a qualquer título por
pessoa com idade superior a sessenta e
cinco anos, exceto os de capital.

O _Congresso Nacionªl decreta:
Art. 1<?- Ficam isentos do rmposto de
Renda os rendimentos auferidos a qualquer
título por pessoa com idade superior a sessentá e cinco anos, exceto os de capital.
Ar(.~ 2" Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A Constituição. no § 29 , inciso II, do seu
artigo 153-. estabelece que o Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza não incidirá, nos termos e limites fixados em lei, sobre rendimentos provenientes de aposenta~
daria e pensão, pagos pela Previdência Social
da União, dos estados, do Distrito Federa~
e dos municípios, a pessoa com idade superior
a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja
constituída, exclusivamente, de rendimentos
do traba1ho. Esse preceptivo foi inspírado em
legislação ainda vigenfe, com alterações que
isentam os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência pata a reserva remuherada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos estadds, dp
Distrito Federal e dos mt,micípios, até o valor
equivalente a 480 BTN, a partir d9_ mês em
que o contribuinte completar 65 anos de idade, sem prejuízo de outras previstas. Em números deste mês de dezembro, essa isenção,
operacionalmente, corresponde à dedução de
Cr$ 42.429,00.

Vê-se que a.Constitqição nada mais fez
do que tornar imunes iendinientos que já
eram isentos, ou seja, tornou a ·não-incidência irreversível, ao qualificá-la constitucionalmente, embora num contorno mais estrito.
Já é tempo, todavia, de a revermos e ampliarmos, ·para estendê~la a todos os rendimentos
da pessoa com idade superior a 65 anos, à
exceçâo dos de cª'pitaf.
São razõeS de ordem social que levam a
essa propOsição. pois õ Imposto de Renda
é, dentre- tOdos -os-- tributos, O que melhor
se presta à realização da justiça fiscal. Com
efeito, ao mesmo tempo em que as estatísticas
o revelam como 6timo- produtof-de receita,
tem sido também excelente instrumento de
redistribuição de renda. for isso, não Se compreende continue gravando os esfõi"çõs daquelas pessoas que, após uma vida inteira
de trabalho, e de contribuição para os cofres
públicos, continuam a emprestar sua experiência e o seu tempo a atividades produtivas.
Já fiCou reco"nheCida como injusta a incidência sobre os proventos de aposentadoria,
pois, princípio defluente da própria natureza
do Imposto de Renda é a não-tributação das
inderiizaçóes em gerãl - e Os- proventos de
aposentadoria constituem- reti'ibu1çáo ariáloga, devidos que são em virtude das cont_ribuiçóes pagas pelo trabalhador, do mesmo
modo que as indenizações de seguros decorrem dos prêmios pagos pelo segurado. Não
é sem razão que o contribujnte previdenciário
é também designado de segurado.
O Presente projeto tem em vista corrigir
a fall;ta da legislação vigente, que isenta ape-
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nas uma parcela ()os proventos de aposentadoria. Além de fazê-la abrangente de todo
o provento da inatividade (o único sustento
da maioria dos aposentados), também a estende a outros porventura auferidos em razão
do _trabalh(!_ ou do espírito empreendedor do
apo~ntado, que assim se livraria do ócio
obrigatório, Sentirido-se estimulado a conti·
nu ar a empregar suas forças físicas e psíquicas
na produção econômica.
- Esperamos, pois, contar com a colaboração dos ilustres pares para a medida ora proposta.
Sala das Sessões, 13' de dezembro de 1990.
- S~nad~r Nel!on Wedekin. __________ _

(À Comissão de Ass{lrztos Económicas-decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
~' 248, DE 1990
Regulamenta o indso VI do ort. S• da
Constituição, dlspoo.do sobre a proteçio
aos locais de cultos e suas UtaJ."&'-.
Art. 1? É inviolável a liberdade de consciência e de crença.
O Congresso Nacional decreta:
Respeitados os direitos e deveres individuais e coletivos garantidos na Constituição, é assegurado o livre exercício dos cul~
tos religiosos, com licença de funcionamento
regularmente concedida e desde que _n_ão
atentem contra o de_coro e a ordem pública.
§ 29 É garantida, na forma desta lei, a
proteção aos locais de culto e às su~as_liturgias.
Art. 29 COfio local de culto considera-se
o templo ou qualquer edificação_ onde se reúnam as pessoas para a prática dos ritos de
sua crença ou da respectiva catequese, exercida por meios pacíficos.
Art. 3~ O poder público garantirá a proteção aos locais de culto religioso e suas Iitur~
gias, assegurando proteção policial quando
ameaçados de perturbação e dano.
Parágrafo único. Será responsabilizada,
na forma da legislação civil, penal e administrativa, a autoridade policial que faltar ao
exercício do dever previsto no caput deste
artigo.
Art. 4~ É livre a pregação religiosa em
logradouros públicos, mediante comunicação
prévia à autoridade, ressalvados os ca:sos em
que se cont~:arie a moral e a ordem pública.
Art. s~ Esta .lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6? Revogam-se as Pisposições em
contrário.
§ 19

Justificação
O presente prOjeto de lei

tem -por objetivo

a regulamentação do disposto no art.

s~, VI,
da Constituição.
. Com_a_proclãmação da República em 1889,
Estado e Igreja romperam seus vínculos -oficiais. A Co-nstituiçãõ de 1988 manteve o princípio do Estado leigo, desvinculado das diferentes práticas religiosas encontradas no Bra~
sit, assegurando ao cidadão a lib_e_rdade de
crença.
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\'lH- lançar detritos, óleos ou substânciamento das atividades agrícolas são escascias Oleosas em águas interiores, n:iari:rihas
sos ou até inexistentes.
ou estuarinas:
inúmeras religiões, cuja prática mobiliza pelo
O presente projeto visa estender aos dePena: se embarcação, multa de 10% d_o_
menos noventa por cen~o da sua população.
mais bancos a função de agentes de crédito
MVR por tonelada de arqueação ou fração;
Com efeito, no Bt'asil, coexistem de maneira
rural, aumentando a oferta de recursos para
se terminal marítimo ou Iluvial, rimlta de SOO
relativamente harmoniosas um número exo setor, o .qllé ~em muito contríbuirá para â
a l.OOOMVR;
pressivo de práticas religiosas. Este é, por
expansão de nossas fronteiras agrícolas e forIX- contribuir pàra que um corpo d~água
sinal, um dos traços característicos de nos_s_a_ talecimento de todas as atividades afins.
fique em categoria: de qualidade inferior à
sociedade plural e um dos pilares culturais
Esperamos, pela' elevada significação do
prevista na classificação oficial:
de nossa identidade como nação.
; presente projeto, contar com a. contríbuição
Pena; multa, de 50 a 500 MVR;
Exatamente, por isso, o Estado não pode
e o apoio dos Parlamentares.
X::___ implantar 1 fazer funcionar ou ampliar
se eximir da devida proteção ao livre exerSala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
indústria potencialmente_ poluidora capaz de
cício relígioso.
_
-=-Senador Nelson Wedekin.
afetar mananciais de água e extinguir a vida
A compatibilização deSse dever do Poder
(A cOmissão de Assuntos Económiaquática, sem autorização do órgão pdbliclt
Público com as .variantes culturais do País,
cos-decisão terminativa.)
competente:
reconhecendo sua legitimidade - desde que
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e mulo funcionarilento-desses cultos se faça segunta, de 500 a 3.000 MVR;
do os ditames legais - é uma das razões
XI - causar poluição, de qualquer natuque justificam o presente projeto de lei, para
PROJETO DE LEI DO SENAI)O
reza, que provoque a mortandade de manú- ·
cuja aprovação contamos com o apoio dos
N• :iso; DE 1990
feros, aves, répteis, anfíbios ou peixes:
·
ilustres Pares.
Derme os crimes contra o meio amPena: detenção, de 6 meses a 2 anos e mulSala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
biente
e
respectivas
sanções·.
ta, de 500 a 2.000'MVR;
- ----,-Senador Nelson Wedekin.
XII - exercer caça profissional:
O Congress_o Nacional decreta:
(À Comissão de Constituição, JustiçaPena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa,
:Art. to Constitui crime, punível na fore Cidadania-decisão temilnativa.) ·
de 100 a 500 MVR;
.
ma dest~ lei, independentemente da obrigaXIII -praticar qualquer ato de persegui-·
PROJETO DE LEI DO SENADO .
ção de reparar os danos causados, toda ação
ção, caça, apanha, coleta, aprisionamento,
N' 249, DE 1990
ou omissão que importe lesão ao meio amabate, destruição ou utilização de exemplares
biente.
Dispõe sobre a alocação de recursos
da fauna silvestre, bem como de seus ninhos,
Art. 2~ São _consideradas lesivas ao meio
para crédito rural.
abrigos e ~iadouros naturais, sem li~I_!ça ouam.PJc;onte as seguintes condutas e atividades:
O Congresso Nacional deáeta:
torga~a por autoridade competente:
I -causar polUição do solo que torne uma
Art. 1~ É obrigatóiüi.-8: alocação mínima,
Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa,
área,_ urbana ou rural, imprópria para ocupade 100a 500 MVR;
..
.
pelos barfcos comerciais," de 30% (trinta por
ção humana:
cento) dos recursos "disponíveis para as.carteiXIV- comercializar ovos, larvas, filhotes
Pena: detenção, de 3 mes_es a 1 ano, e mulras d~ crédito rural.
""
oü especirhes adultos da-fauna silvestre, prota, de 100 a 300 MVR;
Art. 2° O Banco-Central do Brasil pode- f
dutos e/ou objetos que signifiquem caÇa, perII -causar poluição atmosférica que prorá; excepcionalmente, liberar parte dos reseguição,_apanha, aprisionamento oU destruivoque a retirada, ainda que momentânea, dos
cursos consignados na forma do art, lo. quanção deles:
·
habitantes de um quarteirão urbano ou localido a demanda por crédito rural for inferior
Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa de
dade equivalente, inclusive nas zonas rurais,
ao mínimo estabelecido.
100 a 500 MVR;
insulares e costeiras-:
Art. _3_o Esta l.ei entra em vigor na data
XV- introduzir espécie animal e/ou vegePena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e mulde sua publicação.
tal, no País-, sem parecer téCnico Ofici!i.l fãvúta, de 100 a 500 MVR;
"Art. 4u Revogam-se as disposiçõe~ eril
rável e licença expedida por aUtoridade comIII ,...... _causar poluição hídrica que torne
'petente:
·
contrário.
necessária a interrupção do abastecimento
Pena: reclusão, de 1 a 3 .imos, e multa,
pUblico de água de uma comunidade:
.
Justificação
de 50 a 300 MVR;
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e mulA nova Constituiçã;o, em seu art. 187, 1,
XVI - exportar, para o exteriof, peles
ta, delOO a 500 MVR;
.
assim estabelece:
e couros de anflbios e répteis, em bruto:
IV - causar poluição sonora, desrespei"Art. 187. A políticil agrícola será -tando as normas sobre emissão de ruídos·e
Pena: reclusão, de 2 a 5 anos1' e multa de
planejada e executada na forma da léT,
1.000 a 3.000 MVR;
vibrações resultantes de quaisquer atividades
com a participação efetiva do setor de
XVII- exPortar, ou transportar, receber
industriais, comerciais, Sociais ou recreativas: ·
produção, envolvendo produtores e traou guardar, com vistas ã exportação, animais
Pena: multa, de 50 a 200 MVR; ·
balhadores rurais, bem como dos se tores
silvestres, lepidópterose outros insetos e seus
V -.contribuir para que a qualidade do
de comercialização, de armazenamento
produtos, sem a respectiva licença e guia de
ar ambiental seja inferior ao nível mínimo
e de transporte, levando em conta, espetrânsito, expedidas por autoridades compeestabelecido em resolução oficial, particularcialmente:
tentes:
m_~nte com a enUssão de fumaça:
I - os' instrumentos creditícios e- fisPena:_ reclusão, .de 1 a 3 anos,
multa,
Pena: multa, de 50 a 200 MVR;
cais;"
de 500 a 2.000 MVR;
·
VI -.contribuir para a poluição atmosXVIll - desrespeitar as normas de proteférica, mediante a queima, ·ao ar livre, de
Tiveram os constituítife~S:a preocupa-ção de
ção dt:. espécimes da fauna silvestre, mediante
resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer. ourelacionar em primeiro lugar dentre Os comutilização, p·erseg11íção, destruição, Caça ou
tro material combustível, e lançame.nto de
ponentes da polftica agrícola, o crédito rural,
al?anha, sem licença oficial e/ou:
substâncias odoríferas resultantes de fontes
pela sua importância fundamenta! na contia) com visgos, atiradeiras, fundas, bodo_estacionárias, sem préVia autorização oficial.
nuidade e no sucesso das atividades ágrícolas
ques, veneno, incêndio ou armardilhàs que
Pena: multa, de 100 a 200 MVR;
·
nacionais.
maltratem a caça;
VII- depositar, dispor, descarregar, enO Banco do Brasil tem historicamerite
b) oom anilas a bála;
terrar, irlfiltrar ou acumular no solo resíduos
_atuado como o principal agerite de crédito
c)" com·armas de calibre 22 ou superior parural no País, sem ter sido seguido, na mesma . poluentes. em qualquer estado de matéria.
ra animais de porte su']1erior ao ta:piti (sylviPena: <;te tençãO, de 3 meses a 1 ano e multa,
medida, pelos bancos comerciais estaduais e
llagus _brasillensis);
de 50 a 200 MYR;
privados, cujos recursos destinadoS ao finanIstO, porém, não significa que o Poder Pú-

blico deva ignora:r a existênCia, no País, de

e
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d) com armadilhas constituidas de _armas
de fogo;
·
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoa-

dos e nas estâncias hidrominerais e climáticas;
t)

nos estabelecim.entos oficiais e açudes

do domínio público, bem como nos terrenos
adjacentes, até a _distância de ci).lcO quilómetros;
g) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das belezas natu_rai.s;
h)

nos jardins zoológicos, nos parques e

jardins públicos;
i) fora do período d_e permissão de_ çaça,
mesmo em propriedades privadas;
j) à noite, exceto em cas.o_s, especiais e no
caso_ de animais nocivos;
I) do interior de veículos de qualquer espécie:

Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa,
de !O a 500 MVR;

XIX -causar degradação ambiental a viveiros, açudes ou estações de aquicultura_d_e
·
domínio público:
Pena: multa, de 50 a .500 MVR;
XX- pescar em cursos d'água, nos perfodos em que ocorrem fenómenos migratórios
para reprodução e, em água parada ou mar
territorial, nos períodos de desova, de reprodução ou de defeso; espécies que devam ser
preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos; quantidades superiores às permitidas; e/ou mediante a utilização
de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos
não permitidos:
Pena: se pescador profissional, multa, de
50 a 200 MVR, suspensão da __ atividade. por
30 a 90 dias, perda do produtQ _da pescaria
e perda dos aparelhos e apetrechos proibidos,
se empresa, multa, de 300 a 500 MVR, suspensão de atividad_es por período de 30 a 60
dias, perda do produtO da pescaria e perda
dos apetrechos e aparelhos proibidos; se pescador amador, multa, de_iO a 200 MVR, perda do produto da pescaria e preda dos iost_rumentos e _equipamentos utilizados na pesca;
X~I pescar mediante a utilização de
explpsivos ou de substâncias que, em cantata
com: a água, produzam efeito semelhante, ou
de substâncias tóxicas:
Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa,
de 50 a 500 MVR;
XXII ~pescar em épocas ou em locais
proibidos pelo órgão competente e/ou sem
inscrição, autorização, licença, p·ermissãb ou ·
concessão oficial:
Pena: se pescador desembarcado, multa,
deJO a_50 MVR, perda do produto da pescaria e apreensão dos apetrechos de pesca por
15 dias; se pescador embarcado, multa, de
30 a 500 MVR; perda do produto da pesca
e apreensão dos apetrechos_ d~ pesca por 15
dias;
XXIII- transportar, comercializar, bene.ficiaf ou industrializar espécimes provenientes de pesca proibida:
Pena: multa, de 50 a 500_.MVR, perda do
produto, apreensão do veículo e imerdição
do estabelecimento por 10 dias, se pessoa
jurídica;

XXIV - importar ou exportar espécies
aquáticas, em. qualquer estágio de evolução,
bem como introduzir espécies nativas ou exóticas nas águas interiores1 sem permissão oficial:
__:_ __Pena: nillita~ d-e -10 a 100 MVR; apreensão
do produto e apreensão dos apetrechos;
XXV -explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem permissão
oficial.
Pena: multa, de 10 a 100 MVR;
XXVI - fundear embarcações Qu lançar
detritos de qualquer natureza sobre bancos
de moluscos devidamente demarcados:
Pena: multa. _de 5 a 100 MVR;
XXVII- desrespeitar as normas de prote.
Ção e-conservação dos recursos naturais renováveis e não-renováveis da zona costeira: reçifes_,_parcéis e bancos de_ algas, ilhas costeiras
e_ oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e
lagunares, baías e enseadas; praias, promontórios, cqstões e __grutas marinhas; restingas
e dunas; florestas litorâneas, manguezais e
pradarias submersas.
Pena: multa simples ou diária, de 10 a 500
MVR sem prejuízo da interdição, embargo
ou demolição, no caso de obras;
XXVIII -desrespeitar as normas de proteção e conservação dos bens d;:J. zona costeira: -SítiOS éCológicos de relevância cultu_ral~~
demais unidades naturais de preservação p~r
manenfe; e monumentos que integrem o património natural, histórico, paleontológico,
espeleológico, arqueológico, étnico, cultural
e paisagístico:
Pena: multa simples ou diária, de 100 a
500 MVR, sem prejuízo da interdição, embargo ou demolição, no caso de obras;
XXIX - destruir ou danificar a floresta
considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ·cu utilizá-la com
infringéncia das normas de proteção:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ;:mo, e multa, de !O a 500 MVR;
XXX -cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, de 10 a 500 MVR;
XXXI- -fãzei-eUsáf"'"foi"o~oT qualquCr
modo, em florestas e demais formas de vegetação, sem--Tomar· as precauções adequadas
e/ou sem licença oficial:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano e multa,
de 10 a 500 MVR;
.
.
- XXXIl-fabricar, vender, transportar ou
soltar balões que possam provocar incêndios
na_s florestl!s e _9emais formas de vegetaç_ão:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, eIii uita, de !O a 500 MVR;
XXXIII..:_ comercializar ou utílizar motosserras em florestas e demais formas de vegetaç.ão, sem licença e/ou registro emitido por
órgão público competente:
Pena: detenção, de 3 'meses a 1 ano, e multa, de !O a 50 MVR;
XXXIV -impedir ou dificultar a regenerâÇão_ natural de florestas e _demais formas
de vegetação:
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Pena: detenção, de 3_meses a 1 ano, e mui~
ta, de 10 a 500 MVR;
XXXV~ transportar. receber ou guardar
madeiras, lenha, carvão e outros produtos
procedentes de florestas, sem a respectiva licença Qutorgada pela autoridade competente:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano~ e muita, de 10 a 500 MVR;
XXXVI - empregar, como combustível,
produtos florestais ou hulha, sem uso de dispositivos que impeçam a difusão de fagulhas,
suscetíveis de provocar incêndios nas florestas:
Peria:- detenção, de 3 mesês a 1 ano, e multa. de.lO à"_500 MVR;
XXXVII - transformar mad'éiras dele!em carvão, iriclusive para efeito industrial.
sem licença da autoridade cQmpetente:
Peila: detenção, de 3 meses a 1 ano, e mui·
ta, de 10 a 500 MVR;
_
XXXVII1 - soltar animais ou não tomar
precaUI;ôés necessárias para evitar ·que "eles
penetrem em flOrestas sujeitas a regime especial:
_
_
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano,~ multa, de !O a 500 MVR;
XXXIX - extrair de florestas de domínio
púbticou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia,
cal ou qualquer espécie de minerais:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, de 10 a 500 MVR;
.
.
XL__:_ destrui!, ferir ou maltratar árvores
imunes a cOrte ou plantas de ornamentação
de logradoüros públicos ou em propriedade
privada alheia:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 an_o, e multa, de !O a 500 MVR;
XLI - causar danos ambientais_, de qualquer natureza, que ameacem ou provoquem
a destruição da 'biota nativa, das plantas culti·
vadas e das criações de animais, o_u gererg
outros efeitos a elas desfavoráveh:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ~o. e mui~
ta, de !O a 500 MVR;
XLII -deixar de ma[lter, a empresa industrial que, por sua natureza, consuma gi"aild~s
quantidades de matéria~prima flore.••tal, dentro de um raio em que a exploração e o transpôrte sejam julgados econômicos, um serviço
or-ganizado que assegure o plantio de novas
áreas. em terras próprias ou pertencente::. a
terceiros, cuja produção. sob exploração racional, seja equivalente ao consumido para
.
o seu abastecimento: _ _
Pena: multa equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor comercial da matéria-prima
tlorestal nativa consumida e da produção da
qual participe;
XLIII -causar degradação ambiental ou
desrespeitar, por qualquer modo, as normas
de proteção ã Floresta Amazônica brasileira,
à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao_Pantanal Mato·Gros,sense e à Zon11 Costeira:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. e multa,
de 50 a 500 MVR;
XLIV- causar degradação ambientai_ou
desrespeitar, por qualquer modo, as normas
de proteção ãs flore~tas, çle preservação Per-
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manente e demais formas de vegetaçlo, aos
paralelogramas de cobcrtlli'a florestal. à
áreas de proteção ambiental, aos parques na~
clonais, estaduais e municipais, às reservas
ecológicas~ às estações ecológicas, às áre3s
de relevante interesse ecológico, às florestas
nacionais, estaduais e municipais, às reservas
biológiccis nacionais~ estaduais e muniàpais,
aos parques de caça federais, estaduais e muniCipais:
Pena: detenção, de.3 meses a 1 ano, e multa, de 50 a 500 MVR;
XLV-- praticar qualquer ato que possa
provocar incêndio nas áreas de proteção ambiental, parques nacionais, estaduais e municipais, reservas ecológicas, estações ecológicas, áreas de relevante interesse ecológico,
reservas biológicas e parques de caça:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, de 50 a SOO MVR;
XL VI -penetrar em florestas de preservação permanente, parques nacionais, estações Ecológicas, reservas ecológicas e bioló·
gicas, conduzindo armas, substâncias ou instumentos próprios para caça e pe_sca proibidas ou para exploração de produtos ou subprodutos da flora e da fauna, sem permissão
oficial:
Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano e multa, de 10 a 500 MVR;
'
XLVII- realizar em área de proteção ambiental, sem licença oficial, abertura de canais ou obras de terraplenagem, com movimentação de areia, terra ou material rochoso,
em volume superior a 100m3 , que possam causar degradação ambiental:
Pena: mulca,de tOO a 500MVR, e embafgo
das obras;
XL VIU - realizar, dentro das áreas dos
parques nacionais, quaisquer obras de aterro,
escavações, contensão de encostas ou atividades de correção, adubações ou recuperação de solos, sem licença oficial:
Pena: multa, de 50 a 500 MVR, e embargo
das obras;
XLIX- rea_tizar, dentro das áreas dos parques nacionais, qll~isquer obras de barragens, hidroelétricas, controle de enchentes,
retifícação de leitos, alteração de margens,
abertura de canais e outras atividades que
possam alterar as condições hídricas, sem licença oficial:
Pena: multa, de 50" a 500 MVR, e embargo
das obras;
L- realizar, dentro das áreas dos parques
nacionais, quaisquer obras de-construção de
teleféricos, ferrovias, rodovias, aquedutos,
oleodutos, linhas de transmissão ou similares
ou campos de pouso que não sejam do interesse dos parques nacionais:
Pena: multa, de 50 a 500_MVR, e embargo
das obras;
LI - exercer a caça esportiva ou amadora
no recinto dos Parques Nacionais:
Pena: multa, de 10 a __5()() MVR;
Lll- depositar e abandonar lixo, detritos
e outros materiaísDãSareas dos parques nacionais: ·
Pena: multa, de 10 a 500 MVR;

Ull- praticar9 dentro das áreas dos Parques Nacionais, qualquer ato de coleta ou

.apanha de sementes, raízes, frutos ou espécimes vegetais, sem permissão oficial:
Pena: multa, de 10 a SOO MVR;
UV - causar danos ambientais às Estações Ecológicas mediante presença de reba·
nho de animais domésticos de propriedade
particular, exploração de recursos naturais,
porte e uso de armas de qualquer tipo, redes
de apanha de animais e outros artefatos de
captura:
Pena: multa, de 10 a 500 MVR;
LV - causar danos ambientais às áreas
de proteção ambiental mediante implanta-ção
de indústrias potencialmente poluidoras, cap-azes· de afetar mananciais de água, realização de obras de terraplenagem e abeitufa
d~ c_?.nais, quando essas iniciativas importa-rein sensível alteração das condições ecoló·
gicas locais; exercício de atividades capazes
de provocar acelerada erosão das terras e/ou
acentuado assoreamento das coleções hídricas; e o ex_ercício de atividades que ameacem
extinguir na área protegida as espécies raras
da biota regional:
Pena: multa, de 100 a 1.000 MVR, aplicá·
vel diariamente, em caso de infr<ição conti.:
nuada, e embargo ou demolição das obras
em execução;
LVI -causar danos ambientais às florestas
"e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes dos rios, ou seja, aos paralelogramas de cobertura florestal.
Pena: multa, de dez a quinhentos MVR,
e reflorestamento da área com espécies nativas;
·
L VII- ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, exemplares de espécies raras da
biota regional, em áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas, estações ecológicas,;
parques nacionais e -áreas de relevante interesse ecológico:
Pena: detenção de três meses a um ano,
e multa, de cinqüenta a quinhentos MVR;
LVIII- introduzir espécies estranhas aos
ecossistemas protegido:
Pena: multa, de cinqüenta a quinhentos
MVR·
LIX - cau'sar poluição industrial, por
qualquer forma de energia ou substância sólida, líquida ou gaSQsa, de combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis
capazes de, direta ou indiretamente, prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da
população e/ou gerar danos relevantes aos
recursos ambientais:
- Pena: multa, de cem a mil MVR, e suspensão, por dez a noventa dias, das atividades
industriais; LX- emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos,líquidos ou gasosos, causadores
de degradação ambiental, em desacordo com
o estabelecido em resolução ou licença oficial:
Pena: multa, de cem a mil MVR;
LXI- causar poluição, de qualquer natureza, que possa fazer danOs à saúçl_e ou ameaçar o bem-estar:
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Pena: multa, de dez a quinhentas MVR;
LXII -expor a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou tornar mais grave situação de perigo existente:
Pena: reclusão, de um a três anos, e multa,
de dez a quinhentos MVR;
LXIll - instalar, fazer funcionar ou am·
pliar indústria potencialmente poluidora nas
estâncias hidrominerais, dimáticas ou balneárias:_
Pena: multa, de cem a mil MVR, e embar·
go ou demolição das obras;
LXIV- desrespeitar normas de proteção
ambiental e/ou controle da poluição quanto
à produção, manuseio, comercialização,
transporte, armazenamento, distribuição e
emprego de susbstâncias cancerígenas, agfotóxicos e outras que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
Pena: multa, de dez a quinhentos MVR;
LXV - de~srespeitar normas de controle
da poluição em atividades de pesquisa e ex·
ploração de recursos minerais:
Pena: multa, de dez a quinhentos 500
MV:R.;
LXVI - desrespeitar normas de proteção
ambiental quanto âs atividades de aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais eneigéticos, e das riquezas minerais
em terras indígenas:
Pena: multa, de dez a quinhentos MVR;
e embargo, sem prejuízo de outras sanções;
LXVII -deixar de promover a realização
de estudos de impacto ambiental e produzir
e apresentar o conseqüente Relatório de Impacto_Ambiental - RIMA, quando da execução de projetas e atividades modificadoras
do meio ambiente:
Pena: multa, de cem a mil MVR;
LXVIII -obstar e/ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no tratamento
das questões de interesse do meio ambiente,
nos trabalhos de controle da poluição e da
proteção ambiental:
Pena: multa de cem a mil MVR, sem pre~
juízo das sanções cominadas pela prática de
outras infrações;
LXIX - impedir e/ou dificultar a atuação
de agentes credenciados para inspecionar situação de perigo potencial ou examinar a
ocorrência de degradação ambiental:
Pena: multa, de cem a mil MVR, sem prejuízo das sanções cominadas pela prática de
outras infrações.
-- :-LXX - descumprir resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiental;
Pena: multa, de cem a mil MVR;
Art. 3~ Os crimes--affibientais previstos
nesta lei são inafiançáveis e serão apurados
mediante processo Sumário, aplicando-se, no
que Couber, as normas -do Livro II, Título
II, Capítulo V, do Código de Processo Penal.
Art. 4~ Para imposição e graduação da
pena, serão observadas as circunstânciaS atenuantes e agravantes, além daquelas previstas no Código Penal e na Lei de Contravenções ~enais;
I - São atenuantes:
a)menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
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b)arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano
ou limitã:ção da degradação ambiental causada;

III - quem, de qualque modo, concorra
para a prática do delito.
Parágrafo único. Incorre no mesmo crime
o armador e o proprietário de embarcação
c)comunicação prévia do ínfrator às autori- utilizada na prática da infração.
dades competentes, em relação a perigo imiArt. 10. A responsabilidade do lançanente de degradação ambiental;
mento ~e óleos e produtos oleosos será do
d)colaboração coro os agentes encarregacomandante da erribai"CaÇão.
dos de fiscalização e do controle ambiental;
Art. · 11. Se a infração for cometida por
II- São agravantes.:
servidor público, _a _penalidade será determia)reincidência específiCa;
nada após instauràção de processO adminisb)maior extensão da degradação ambientrativo~
fófma ·aa legislação em vigor.
tal;
Art. 12. Quail.do as infrações forem cauc)dolo, mesmo eventual;
sadas _E_Or menores ou outros incapazes·, resd)ocorrência de efejtos sQbre propriedade
ponderá -pera-multa quem for juridicamente
alheia;
re-sponsável pelos mesmos.
e)ocorrência da infração em zona urbana;
Art. 13. Se o autor da infração considerada crime nesta lei for estrangeiro, será ext)danos permanentes à s~úde humana;
g)a infração atingir área SOb proteção legal
pulso do País, após o cumprimento de pena
ou material dela provindo;
que lhe foi imposta, devendo a autoridade
h)a infr:içáo atingir animais silvestres, faujUdiciária ou administrativa remeter, ao Mina aquática e seus produtos, oriundos de
nistério·da JuStiça, Cópia da decisão cominaáreas e locais onde a caça e a pesca são proi- -tiva da pena aplicada, no prazo de 30 (trinta)
bidas;
dj~_s: do trânsito cm julgado de sua qccisão.
i)prática do delito em período de qUeda
Art. 14. Incorre no mesmo crime a autodas sementes ou de forma_ção das vegetações
ridade competente que deixar de promover
prejudicadas;
as medidaS tendentes a impedir a prática das
j)prática do delito em período de defeso
condutas e atividades previstas nesta lei.
à caça ou pesca, em domingo ou dias feriados,
Art. 15. Quando a mesma infração for
em épocas de seca ou inundações;
- objeto de punição em mais de um dispositivo
!)emprego de métodos cruéis no abate ou
desta lei, prevalecerá o enquadramento no
na captura de animais;
1tem maiS específico em relação ao mais geném)emprego de fraude ou abuso de con·
rico.
fiança;
-- Art. 16. Os infratóres presos em flagrann)aproveitamento indevido de licença de
te_, que resistirem violentamente, incorrerão
autoridade ambienta_!.
nas penas cominadas no art. 329 do Código
Penal, além daquelas decorrentes da prática
Art. 59 A pena é aumentada até o dobro
de infração tipificada nesta-lei.
se:
Ar~. 17. _:__ ~imposição de penalidades peI - resultar:
curiíárias, por infiações -â legislação ambiena)dano irreversível à fauna, à flora e io
tal, pelos estados, municípios, Distrito Fedemeio ambiente;
ral e territórios, excluirá a exigência de mulb)lesão corporal grave.
tas __ federais, -na meSma hiPótese d_e incidênIl - a poluição é decorrente de atividade
cia,-quarido de valor igual ou sUperior.
industrial ou de transporte.
'Ati. 18. A multa será fixada em função
Art. 6° No caso de infração continuada,
da gravidade da infração e dos prejuízos que
caracterizada pela permanência de ação ou
o_ato que a cã.iaderízou ca_].lsar ao patrimóniO
omissão inicialmente punida, será a respec·
natura( e materiaL
tiva penalidade aplicada diariamehte até cesArt. 19. AS õ:iuffãS poderão ter a sua ex:i~
sar a ação degradadora.
gibilidade_ s~spensa quando o _infnltor, por
Art. 7o Além dos crimes estabelecidos
termo de compromisso aprovado pela autorinesta lei, subsistem os dispositivos sobre coo~
dade anlbiefltal que aplicou a penalidade, se
travençõ_es e crimes previstos no Código Peobirgar ã adoção de medidas especificas para
nal e nas demais leis, com as penalidades
fazer cessar e corrigir a degradação ambieõneles cominadas. _
fãl.
Art. 89 As penalidades incidirão sObre Õs
Parágrafo_ úriico";-Ciulipridas as obrigações
autores sejam eles:
-assumidas pelo iiifrator, a multa terá uma
1- diretos;
redução de até 90% (noventa por cento) do
li - arrendatários, parceiros, posseiros,
seu valor original.
gerentes, administradores, diretores, premitentes compradores ou proprietários das
Art. 20. Além das penalidades já definiáreas florestais, desde que praticadas por predas nesta lei, o não- cumprimento das medipostos ou subordinados e no interesse dos
daS.._nÇessátias à prevenção ou correção dos
preponentes ou dos superiores hierárquicos;
inconvenientes e prejuízos da degradação
III- autoridades que se omitirem ou facia"mbletitãl ou poluição do meio ambiente, sulitarem, por consentimento legal, na prática
jeitará os transgressores a:
do ato.
I - apreensão ou perda do material, equiArt. 9" RespÕndem solidariamente pela
pamentos e outros instrumentos;
infração:
II -perda do proâutO;-I -seu autor materia_l;
III- embargo de obra;
II- o mandante;

na
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IV- interdição, parcial ou total, de estabelecimento ou de atividade;
· V -·cassação de licença, registro ou matricula··
restrição ou púd2 de inCentivOs e
benefíciOs fiSciis concedidos pelo Poder Público;
VII - restrição ou perda de Unhas de financiamento em estabelecime_nto de crédito
oficiais;
·VIII- Suspensao de suas atividades.
§ 1? A imposição da pena de suspensão
de atividade, prevista nesta lei, é da competência exclusiva do Podá Público Federal.
§ 29 NOS c3.sciS--pri:ViStos nos inCisos VI
e VII deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão serifatribuição da
autoridade adlninistrativa ou financeira· q-ue
-Concedeu os benefícios, incentivos ou fii'lancia.mento~_cul!lprlndo res~lução do Conama.
Art. 21. Sem prejuízo da aplicação--dà.S
penalidades estabelecidas nesta lei, é o infr_ator obrigado, independentemente da existência de cUlpa, a indenizar ou reparai-Os d3IiOS
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua-ãUVidade.
§ 1o O MiniStériO Público da U oião e dos
Estados terá le",iitinlidade para propor ação
de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
§ 29 No caso de omissão--da autoridade
estadual ou mu_nicipal, caberá ao Presidente
do Ibama a aplicação das penalidades pecu"
niárí3s prevista nesta lei.
Art. 22. A autoridade apreenderá os
produtos e Os instrumentos utilizados na infração e, se não puderem acompanhar o in~
quérito, por seu volume e natureza, serão
entregues ao _depositário público local, se
houver e, na s_ua: falta, ao que for nomeado
pelo juiz, para ulterior deyOlução, na hipótese, ao prejudicado; se pertencerem ao
agente ativo da infr3:_ção serão vendidos er_n
basta- pública.
§ lo, E.~ s~trétando ~e produtos perecí~
veis, poderão ser os mesmos doados a instituição--científica, hospitais, itlstlfuíÇões de assistência comunitária, creches, casas de caridade mais próximas e carentes.
§ 29 Os produtos -de pesca, se em bom
estado, poderão ser vendidos em leilão público e o resultado apurado deverá ser recOlhido
-ao Ban-co dÕ Brã.sil S.A .• à ordem do lbama,
em rubrica pr6pt1a:
§ 3° Os produtos de caça não-perecíveis
apreendidos, após liberação pela autoridade
competente, terá a segfiihte destinação:
a) animais- serão libertados em seu habitat ou entregues a jardin-s iciOiógíCos, funda~.
ções ou entidades assemelhadas, desde. que
fiquem sob a responsabilidade de técnicas ha·
bilitados; ~
- b) ·peles e outros produtos -serão oferecidos em licitàção pdbliCa, às ·empresas nacionais, Ved3Íido-se a renegoCfaçãO das peles de
anirilais silvestres e couros de anfibios _e répteis, quando in natura ou semimanipulados.
§ 4~ Equipamentos de pesca proibidos
existentes a bordo e pr-odutos de pescarii efe·
tu adas em desacordo com as normas de pro te·

Vi . . :. .
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e penalidades, orientando e disciplinando o
tratamento a ser dado às questões de violação
.dos preceitos legais.
- :b certo, t(\mbérrÍ, que ao tempo em que
·não sofremos o vazio de legislação sobre o
meio ambiente, verifica-se, na prática, odesrespeito a estas mesmas imposições da lei.
Vê-se,_ cOntinuamente, a desobediência
· quando não a afronta." E os esfÓrços de fiscalização por mínimos que sejam e não corresR
pendam à magnitude das dimensões dos espaço-s territoriais do _País_ esbarram na indiferença de muitos, na desinformação de outros
tantos _e na ganância· de_ qu~ntos outros mais
que permanecem surdos aos brados de alerta
e reclamos de parcelas da so_ciedade, organizadas em defesa e preservação de nossas ri~
quezas naturais.
É certo, ainda, que só recentemente a
exemplo-do mundo desenvolvido houve o
despertar da sociedade brasileira para a discussão_ d~ temas ambientais vez que persiste
a mentalidade exploradora, legado que nos.
liCóU desde os primórdios do descob.rimento
e da colonização de nossa terra. Faz-se predominante o_ eSpírito me-rcantili~ta, olyindandose as alternativas de opÇão pelo cultivo, pelo
cuidado coin a renovação e perpetuação das
forinas de vida, pela racionalidade em projetas de desenvolvimento.
Sabe-se que a devaStação tem alcançado
não apenas a Floresta Amazónica, a Mata
-Atlântica, a serra do Mar ou o ·Pantanal Mato-Grossense, mas abrange e desfigura sítios
de grande importância ecológica, seja nos
centros urbanos, sej~ nas pequenas loq1lida~
des, seja nas áreas destinadas à preservação
e conservação da flora e fauna, seja no ambiente aquático do interior ou do litoral.
Lamentavelmente,-~ proVidêÜcias adotadas e o avanço de estudos e pesquisas têm
sido bastante tímidos em relação à forÇa e
ao ritmo ágil das agressões ao meio ambiente.
· Reconhece-se, de outi-a parte, que guardam elevada significação as ações de caráter
pl-eventivo; ·sobretudo
programas de educação ambiental executados na escola, via.ensiito regular, nos diversos graus, e na comunidade, mediante Campanhas de esclarecimen·
to e'divulgação. Todavia, sabemo~ que seus
resultados se darão a longo prazo e, mesmo
~sim, não prescindem d? ação coercitiva,
~e contribui para evitar, punir e execrar prá~cas deliqüenciais que ofendem, maculam e
destroem a vida, em termos individuais ecoletivos, aqui, no continente e no planeta .
As leis ambientais existep1 no Brasil desde
o princípio do século. Tem-lhes faltado apenas o cumprimento. Assim, buscamos orde·
nar as disposições em vigor para adequá-las
o
novó texto constitucional e atualizá-las sedo as exigênciaS da realidade do nosso
po, do nosso crescimento sócio-econômie.de nossa consciência ecolé!gica que redese_nha o perfil de nossas responsa'bilidades para C'om as presentes e futuras gerações. ·
N~ confiaQç~ e; na certeza de que esta proposiÇão há de meiecer as atenções e o acolhiincnto dos· nobres pares desta Casa Legislativa. submeto-a a apfeciação e decisão.

Senador Mareio Bere·

ção e conservação dos seres hidróbios !;erão
recolhidos e entregues imediatamente ao lba-

ma.
Art.23. Se a infiaÇãO for cometida por
imprudência, negligência ou imperícia, deverá a embarcação ficar retida no porto at.é solução da pendência judicial ou administrativa.
· Parágrafo único. Aplica-se o disPosto

neste ârtigo aoS casos dC: uso de trens, aeronaves, veíCulos automotores e que ficarão retidos em locais próprios à_ guarda e fiscaliz.ação
oficial.
'
Art. 24. São autoridades competentes
para instaurar~ presidir e proced~r a inquéritos policiais; lavrar autos de prisão em fla, grante e intentar a ação penal:
I - as indicadas no Código de Processo
Penal;
.II -os funcionários da repartição ambiental e de autarquias com atribuições correlatas,
· 4esignados para as atividades de fiscalização.
Parágrafo único. Em casos de açóes penais simultâneas, pelo mesmo fato, ini_ciadas
por várias autoridades, o juiz reuillrá os processos na jurisdição em que se firiD:ou a.competênda.
-Art. 25. As autoridades referidas no iniciso II do' artigo anterior, ratificada a denúncia pelo Ministériõ Público, terão ainda competência iguaJ à deste, ria qualidade de assistente, perante a justiça comum, nos feitos
de que trata esta lei.
Art. 26. A ação penal independe de
queixa, mesmo em se tratando de lesão em
propriedade privada, quando os bens atingidos são florestais e demais fofmas de vegetação, animais silvestres e seus produtos,_faur~a
aquática, instrumentos de- trabalho, docúmentos e a tos. relacio_!lados com a P!Oteção
ambiental disciplinada nesta lei.
: ·Art. 27. Os recursos administrativcis · - 1
terpostos contra a inlposição legal de mult s,
atendido o requisito legal de garantia
instância, serão, no âmbito fedéral, ertcaminhados à decisão do Pres~dente do lbama.
Parágrafo úniCo. Das décisões do Presidente do IbarÍl.a desfavoráveis ao. rec_orrente
caberá recurso ex omcio para o Conama,
quando se tratar de multas superiores a 300
MVR.
Art. 28. Esta Lei entra em vigor ria data
de sua publicação.
Art. 29. RevOgã.m-se-·as disposições em
contrário, especialmente a Lei n9 7.653, de
12 de fevereii-o de 198K__ _
. Justificação

O presente projeto de lei objetiva regulamentara §_3D, inciso VII, artigo225, da Constituição Federal promulgada a 5 de outubro
de 1988, que assim reza:
"As oondutas e atividades consideradas lesivas ao_ meio ambiente sujeitarão
os i.nfratores, pessoas ffsiCas ou jurldicas,
a sapções penais e administrativas, inde. pendentemente da Obrigação de reparar
os danos cáusados... ·
.
É cérto que .a legislat;ão ambiental existente, específica e correlata, contém disposiçóc:s
que contemplam o segmento dq infrações

·os
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
(Consultada)

CONSTITUIÇAO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL
-Capítulo Vi Ambiente,

Art. 225 -Do Meio
.

,.---Artigos 23; 24; 129; 170;174; 200e
216.

l. Lei n~ 2.544, de 4/Jan/1912 -Pesca,
pescadores, indústria pesqueira.

2.

Dec. n• 16.184. de 28/0ut/1923- Re·

guiamento da Diretoría de Pesca e Saneamento do LitoraL
3. D.L n~ 25, de 30/Nov/37- Proteção
do Património Histórico e Artístico Nacional
-Tombamento.

4.

Lei n• 4.771. de 15/Set/65 -

Código

Florestal
S~ Lei n~ 4.778, de 22/Set/65 -Plantas
e Planos d~ Loteamento. Autoridades florestais.

6.

Decreto n• 58.054, <ie 23/Mar/66 -

Convenção para a Proteção da Flora, Fauna
e das Belezas cênicas dos Países da América.
7. Lei n 4.947, de 6/Abr/66- NOnnas
.de Díreito Agrário. Fllncionamento do lbra.
6

8.

Decreto n' 59.428, de 27/0ut/66- Co·

Ionização. Acesso à propriedade.
9. Decreto n9 59.566. de 14/Nov/66 Contratos agrários
10. Lei n9 5.197, de 3/Jan/67- Proteção
â fauna.
11. D.L no 221~ de 28/Fev/67 -ProteÇão
ª-_pesca.
12. D.L n'127, <ie 28/Fev/67- Código
de :Mineração.
13. Lei nD 5.357, de 17/Nov/67- Laiiçamento de detritos e óleo em águas brasileiras.
14. Decreto n9 68.459, de 19/Abr/71 Regulamento da Pesca. Conservação dos recursos vivps do mar. Ernbarca__ções.
15- Lei_no 5.672, de 2/Jul/71 ~Modifica
a Lei n~ 4.947/66 -Direito Agrário.
16. Decreto n9 73.030, de 30/0ut/73 Criação da Sema.

17.

D.L. n' 1.413, de 14/Ago/75 - Con-

trole da Poluição Industrial.

18.

D.L. n' 1.414, de 18/Ago/75 · Faixa

de Fronteira. Terras Devolutas.
19 .Decreto n9 76 389, de 3/0ut/75- Medidas de prevenção e controle da poluição inR
dustriaL
20. Decreto no 76..623, de 17/Nov/75 Convenção sobre o Comércio InternacíOrial
das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens
em Perigo de Extinçâo.
21. Lei n~ 6.276, de i9JDez/75 -Pesca.
Alteração do D.L. 221167.
·
12. Lei n" 6.292, de IS/Dez175- Tombamento no Iphan .

23.

Decreto n• 78.017, de 12/Jul/76-

Acordo para a Conservação da Flora e da
Fauna dos Territórios- AmazOnicOS do Brasil
e da Colômbia.
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88.268, de 30/Abr/83; 88.93!, de 3!/0ut/83;
·24. Decreto 11"}8.302, de 23/Novn6 51. Lei n~ 7 .584, de 6/Jan/87 - Faun~
89.609, ·de 2/MitiÍ84; 90.395. de 06/Nov/84;
Acordo para a Conservação da Flora e da ·(revogada pela Lei n' 7.653189).
Fauna dos Territórios Amazónicos do Brasil
52. Decceto n• 94.085, de 10/Mar/87 9!.213, de 30/Ailr/85; 91.2\5, de 30/Abr/85;
e do Peru.
Conama. Representação do MIC.
91.862/,de 1'/Nov/85; 94.089, de !2./Mar/87.) .
25. ·Decreto Le_gislativo n~ 74, de
53. Decreto n' 94.764, de.lliAgo/87 -.
(Â Comissão de Constituição, Justiça e Cida30/Jun/77 ~ Convenção Relativa à ProteçS:o RegMlaniento. MeiO Ambiente. Multas-exidania- DecisãoTerminativa.)
do Património Mundial, Cultural e Natural.
gibilidade.
54. Decreto o• 94.998, de 5/0uV87- Co26. D.L. n" !.56!, de 13/Jul/77- Ocupa·
ção de terrenos d~ União._
·
narria - deSpesas/participação ·
O SR. PRESIDENTE (Nelson -Carneiro)
55.· D.L. n" 2.398, de 21/Dez/87 -Imo· ....... Os projetas lidos serão publicados e reme·27. Lei n" 6.513, de 20!De'1177--,- Áreâs
Especiais e LOcais âe: Interesse Turístico.
véis da Uni3.o. Foros, laudênios, taxas.
tidos às comissões competentes.
28 .. Decreto n~ 81,107, de 22/0ez/77 56- Lci n• 7.653, de l21Fev/88 -Fauna.
.,Sobx:e a mesa, requerimentos que serão .IiPoluição irldustrial. Atividades de interesse Inclusão da peSca (parciàlmente revogada).
dos pelo Sr. 1~ Secretário_.
57. Decreto nD 95.760, de l~!Mar/88 · para o desenvolvimento e a segurança D!!_cio··
-- · São lidos os seguintes:
Im6veis-da Uníãõ. Transferéncia.
nal.
D.L.
n'
2.422;
de
JO/Mar/88
-Imó29. Lein~ 6.535,_de 15/Jul;l/78-Ftorestas
REQUERI!I1ENTO N• 504, DE 1990
veiS-da União. Prazo ·para inscrição.
·(revogada pela Lei n' 7.80389).
. 59. Lei n• 7.66!, de 16/Mai/8.8- Plano
30. D.L. n' 1.640, de 20/Nov/78 -Incra.
Alteração da Lef n9A.947/66.
de· Gerenciamento Costeiro.
·
.
Com fundamento no artigo 216 do ~egi
60.' Decreto o" 96-.fSo, de 13/Jul/88 -Co3!. Lei n" 6.634, de 2/Maii79 - faixa ·
mento Interno do Senado Federal, combi·
de Fro_nteira.
i-iãffia. Funcionamerito. Alterações.
naQo com o § z~ do artfgo 50 da co-nstituição'
61. D.L. n• 2.467, de 1"/Set/88- Pesca. · requeiro Seja encaminhado à Senhora: MinisM
32. Decreto n' 84.017, de 21/SeV79 Regulamento.dos Parques Nacionais.
Taxas, licenças. Altera D.L. n~ 221/67. ·
tra da Economia, Fazenda_ e Planejamento
62. Decreto n" 96.634, de 2/Set/88 -Co~
33. Lei no 6.766, de 19/Dezn9- Parcelao seguiilte pedido de informações: ·
_- _
mento do solo urbano.
n~a_ e Sema para o MinistériO do Interior.
. a) para o período de 15 de março de 1985
Ci'iaçào do- Ministério da Habitação e Bem34. Lei no 6.803, de 2/lul/80 ~té a data em que forem prestadas as informa-.
mento industriaL Áreas críticas de polúíção.
ções;_pede-se sejam listadas as liberações de
EstafSoCiaJ- MHBES.
63 .. Decreto n• 96.891, de 30/Set/88re-CUrs-o~ do Tesourô Nacional_, a fundo perdi35. Decreto n' 85.050, de !8/Ago/80 · ...
Tratado de Cooperação Ama;z:ónica - Bolí- _ I11HilEs:·Esliut~ra.
dO, para e'stados; municípios e entidades,
via, Brasii,.Colômbia, Equador, Guiana~ Pe~
64. Decretô n• 96.944, de 12/0ut/88--- qualquer qUe seja a sua personalidade juríru, Suriname e Ve!U!zuela.
Programa Nossa Natureza.
dica;
36. Lei n' 6.902, _de 27/Abr/81 -Esta- - _65:- Le-i·Ua/.679, Çe 23/Nov/88- Pesca.
b) pede~se que~ listagem contenha o no111~
çõ,es Ecológicas e AÍ_eas de Proteção AmAtividade Pes{_gueira: 'Pi'oteÇãO dos Recursos
da pe.ssoa jUrídica beneficiada, a data da libebiental.
-- - •
(revoga parcíalmente a lei 7.653/88).
. ração dos recursos, o valor total liberado,
37. Decreto n<) 86.176, de 6/Jul/81- Re_Q6. _ Lei no 7.735, de 22JFev/89- Criação
a destinação dos recursoS~ o ínstrumentO jurígulamento. Áreas e Locais ·de Interesse Tu- _ dO li1St1túto Brasileiro do Meio :Ambiente e
dico utilizado (convénjo e!c.) 1 assim como '
a rubrica orçamentária utiliZada.
doS Recursos Naturais Renováveis --.. IBA~
rístico"'
38. Lei n• 6.938, de-3111\go/Sl- Política
MA._ Extinção da Sema, IBDF, Sudepe e Su_Justificação
Nacional do Meio Anibiente.
-- dhevea.
O ã.rtigo 49, inciso X, da Constituição, de67. Decreto n" 97.558, de 7/Mar/89,.,-Co39. Decreto n• 87.700, de 12/0uV82 termina que é da- competência privatiVa do
Programa Nacional de Política Fundiáríã.. nama. Representação do Ministério do ExérCongresso Nacional "fiscalizar ·e contr!)lar,
40. Decreto n~ 88.351, de 1°/Jun/83 -Re- cito.
· 68.-- Lei o' 7.739, de 16/Mar/89- Extin· diretqmente, ou por qualquer de suas Casas,
gulamento da Política Nacional do Meio Am~
os atos do Poder Executivo, incluídos os da
ção do MHllES.
.
biente..
·
administração indireta".
ó9. Decreto o' 97.682, de 10/Abr/89 41. D.L. n•2.057, de 23/Ago/83- Pesca.
É árduâ a tarda-de fiScalizar e-c'o'ntrolar
Rima. Recuperação' de área degradada. Multas. Alteração do DL. D'·' 221/67.
70. Decreto n' 97.633, de 10/Abr/89- os atos do Poder Executivo. Dentre os ataS
42 .. Decreto no 89.336, de 31JJan/84 -:do Poder Executivo .q'ue devem mere.çer per~
Conselho de Proteção à Fauna.
.
Reservas Ecológicas e ·Áreas de Relevante
ma-nente- atenção do Poder LegislativO, in:
· 71. Lei n• 7.754, de !4/Abr/89- ProteInteresse. Ecológico.
cluH:e a liberação de recursos .a fundo pe~d!
ção çlas nasc~ntes 'dos riós. ;l'arajefograma de
43. Decreco n" 89·. 532, de 6/Abr/84- Re·
do. Trata~Se Qa utilização de recursos captacóhenura florestal.
guiamento. Meio AmQiÇnte~ Infraçõ~&.
dos através da tributação sobre pessoàs e em~72-. _ Decreto no 97.802, de 5/Jun/89- Co~
44'. Decreto n~ 91.145, de 15/Mar/85 pre~as, para transferência a 6rgã9s e entidaCriaçáó'-do Mini~rio de Desenvolvimento -nama. Representação do Ministério da Aerodes usualmente situados l)O$ Estados da Fenáutica.
Urbano e Meio Ambiente.
deração. Taís recursos, a,J:oda evidência, não
13. Decreto n' 97.946, de !IIJul/89 45. Decreto n' 91.305, de 3/Jan/85 -Co- lbama. Estrutura Básica.
retornam aos cofres públicos.'·
·
.
nama. Funcionamento.
Portanto, torhaMse indispensável o acom74. Decreto n>7.803, de 181Ju)/89 -Có46. Lei .n" 7.347. de 24/Jul/85 - Aç~o
panhamento minucioso de tais liberações de
digo FlorestaL Alterações.
CivH Pt.iblica dJ Responsabilidade. Danos ao
recursos. Somente aplicações de ampla reper75. Lei n~ 7.804, de 10/Jul/89- Política
meio ambiente.
CUSsão social devem ser feitas com tais recur~
Nadcinal do Meio Ambient'e. Al~erações. Sis~
47. Lei o• 7.365. de !31Sctl85- Fabrica·
.soS. O desvirtuamento das liberações a fundo
téma Nacional do Meio Arnbiente-SISNA~
ção/importação. Detergentes não biodegraPerdido tem de ser coibJdo. Para tanto, necesMA. Conselho Superior do MeiO Ambiente
dáveis.
sário se faz que este Parlamento tenha amplo
- CSMA. Conselho Nacional do Meio Am~
48. Decreto n" 92.302.- de 16/Jan/86 -,. biente CÓN AMA.
e irrestrito conhecimento de tais liberações,
~
Fundo para Reconstituição dos. Bens Lesapara q_ue 6S altos ínteresses_do _País sejam
76. Lci.n• 6.205, de 29/AbJ/75- Salário
pro'tegtdos.
dos.
Mínimo. Alterações ..Fixação do coeficiei:ite
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
de _atualização monetária. (Decretos n?s
49. Lei n..7.:Sll, de 7/Jul/86- Florestas
- SeÕador Jutahy Magalhões.
_ 83.398. de 2/Mai/79; 84.144, de l"/Novi79·
(revogada pela Lei n" 7.803189):
84.675. de 30/Abr/80; 86.515, de 29/0uV81
50. Decreto n~ 93.630. de 28/N9v/86 .rA-comissão Dir.etora~)
Conama. PlenáriO.
·
·· · lr7:140. de 30/Abr/82; 87.744, de 29/0ut/82.

-ss:·

·z.onea·

8220 Sexta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

REQUERIMENTO N• 505, DE 19?0
Com fundamento no artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o § zo do artigo 50 da Constituiç_ão,
requeiro seja encaminhado ao Senhor .Ministro da Agricultura e Reforma Agrária o seguinte pedido de infOrmações:
a) para o período de 15 de março de 1985
até a datá em que forem prestadas as informações, pede-se sejam listadas as liberações de
recursos do Tesouro Nacional, a fundo perdido, para estados, municípios e enti_d_ad_es,
qualquer que seja a sua personalidad_e jurídica;
b) pede-se que a listagem contenha o nome
da pessoa jurídica beneficiada, a data da libe·

ração dos recursos, o valor total liberado,
a destinação dos recursos, o instrumento jurídico_ utilizado (convênio etc.), assim como
a rubrica orçamentária utilizada.

Justificação
O artigo 49, inC-iSO X, da Ccinsútuição, determina que é da competência _privativa do
Congresso Nacional "fiscalizar e controlar,
diretamente, ou por qualquer de suas Casas,
os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta".
·
É árdua a tarefa de fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo. Dentre os atos
do Poder Executivo que devem merecer permanente atenção do Poder Legislativo, in·
dui·se a liberação de recursos a fundo perdi·
do. Trata-se da- utHização de recursos capa tados através da tributação sobre pessoas e empresas, para transferência a órgãos e entidades usualmente situador. nos Estados da Federação. Tais recursos;·a toda evidência, não
retomam aos cofres públicos.
Portanto, toma-se indispensável o acom·
panhamento minuciOso de tais liberações de
recursos. Somente aplicações de ampla repercussão social devem ser feitas com tais recursos. O desvirtuamento das liberações a fundo
perdido tem de ser coibido. Para tanto, necessário se faz que este Parlamento tenha amplo
e irrestrito conhecimento de tais liberãçõeS,
para que os altos interesses do País sejam
protegidos.
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
-Senador Jutahy Magalhães.
(À Comissão DiretOra.)
REQUERIMENTO N• 506, DE 1990
Com fundamento no artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, combiM
nado com o§ 2° do artigo 50 da Constituiç~o,
requeiro seja encamirihado a Senhora Ministra da Ação Social o seguinte pedido de informações:
a) para o per(odo de 15 de março de 1985
até a data em que forem prestadas as informações, pede-se sejam listadas as liberações de
recursos-do Tesouro Nacional, a fundo perdido, para estados, municípios e entidades,
qualquer que seja a sua personalidade jurídica;
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Senadores, chega a esta comissão, para parecer, o Projeto de Decreto Legislativo n" 70,
de 1990 (n" 215-B, de 1990, na Câmara dos
Deputados) que "Aprova o ato que· outorga
concessão à Televisão Alvorada do Sul Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagenS (televisão), na cidade de Fl.orianO,
- Justificação
Estado do Piauf'.
O artigo 49, inciso X, da Constituição, dePor meio da Mensagem Presidencial n~ 713,
termina que é da competência privativa do
de 1989, o ExCelentíssimo Senhor Presidente
Congresso Nacional "fiscalizar e controlar,
da República submete ao Congresso Naciodiretamente, ou por qualquer de suas Casas,
nal, nos termos do art. 49, inciso XII, combios atas do Poder Executivo, incluídos os da
nado com o § 1\' do art. 223 da Constituição
administração indireta".
Federal, ato que outorga concessão de exploÉ árdua tarefa de fiscalizar e controlar os
ração de canal de televisão, pelo prazo_ de
atas do Poder Executivo. Dentre os ato:; do
15 (quinze) anos, sem_ direito cl~ exclusiviPoder Executivo que devem merecer permadade, ato este constante do Decre~o n9
nente atenção do Poder Legislativo, inclui-se
98.327, de 24 de outubro de 1989, publicado
a liberação de recursos a fundo perdido. Trano Diário Oficial da União, de 25 de outubro
ta-se da utilização de recursos captados atra"
de 1989.
vés da tributação sobre pessoas e_ empresas,
A documentação anexada à mensagem
para transferência a órgãos e entidades usualpresidencial informa que, no prazo estabe·
mente situado nos estados da Federação. Tais
tecido pela lei, acorreram ao Edital n" 281/88
recursos, a toda evidência, não retornam aos
as seguintes entidades:
cofres públicos.
_
Jet -Radiodifusão Ltda.
Portanto, torna-se índispensável o acomTV Irapuã
panhamento minucioso de tais liberações de
Televisão Princesa do Sul Ltda. e
recursos. Somente aplicações de ampla reperTelevisão Alvorada do Sul Ltdi.
cussão social devem ser feitas com taiS recurO exame dos órgãos técnicos do então Misos. O desvirtuamento das liberações a fundo
nistério das Comunicações constatou a inobperdido tem de ser coibido. Para tanto, necesservância do subitem 7.1.1.1. das condiÇões
sário se faz que este Parlamento tenha amplo
do edital (falta da apresentação do demonse irrestrito conhecimento de tais liberações,
trativo financeiro) por parte da proponente
para que os altos interesses do País sejam
TV Irapuã Ltda., o que determinou sua desprotegidos.
classificação.
Sala_ das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
As demais entidades proponentes foram
-Senador Juthay Magalhães.
consideradas aptas a receber a concessão, por
terem atendidas as exigências do edital e os
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
requisitos d-a legislação específica da radiodi~Os requerimentos lidos serão submetidos
fusão. Coube, então, ao Senhor Presidente
ao exame da Comissão Diretora.
da
República, nos termos do artigo 16 e seus
(À Comissão Diretora.)
parágrafos do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, com a redação dad~ pelo DeO Sr. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
creto n~ 91.837/85, determinar a vencedora.
-Está esgotado o tempo destinado ao Expe·
O presente projeto, apreciado pela Comisdiente.
são de Ciência e Tecnologia, Comunicação
Passa-se à
e Informática da Câmara dos Depq.tados, reItem 1:
cebeu parecer favorável de seu relator, Deputado Átila Lira, e aprovação unânime daquela comissão.
ORDEM DO DIA
Na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação daquela Casa, o projeto foi consiPROJETO DE DECRETO
derado de boa técnica legislativa tendo sido
- LEGISLATIVO
aprovado por unanimidade.
N' 70, DE 1990
Já no Senado, e~teve, nesta comissão, à
(lncluído em Ordem do Dia, nos termos
disposição dos Senhores Senadores para recedo art. 172, II, d, do Regimento Interno)
bimento de emenda, no prazo regimental,
Discussão, em turno único, do Projeto"' não tendo recebido quaisquer reparos.
de Decreto Legislativo n~ 70, de 1990
(n'! 215/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão
IT - Voto do Relator
à_J"elevisão Alvorada do Sul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons
Diante da regularidade dos procedimentos
e imagens (televisãO), na cidade de Floe do testemunho ministerial de que a empresa
riano, Estado do Piauí (dependendo de
Televisão Alvorada do Sul, atende a todos
parecer da Comissão de Educação).
os requisitos técnicos e legais para recebiSolicito do nobre Senador Odacir Soares
mento da concessão, opinamos pela aprovao parecer da Comissão de Educação.
ção do ato, na forma do presente projeto
de decreto legislativo.
O SR. OUACJR SOARES (PFL - RO.
É o parecer, Sr. Presidente.
Para l?roferif parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
b) pede-se-que a listagem contenha o nome
da pessoa jurídica beneficiada, a data da liberação dos recursos, o valor total liberado,
a destinação dos recursos, o instrumento j urídico utilizado (con~ênio etc.), assim como
a _rubrica orçamentária ut.ilizada.
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O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro
- O parecer conclui faVoravelmente à matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
ónico.
Em âíscussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Discussãq_çio Projeto ele Lei da Câmara ne103/90, de iniciativa do Senhor President~ da Repúblíca, que altera a rédação~do art. 4_eda Lei __ne6.932, de 7 de
jJ.!lho de 1981, que dispõe sobre as ativi·
âades do médico-residente, e dá outras
providências, dependendo de parecei da
_· CoinísS:ãó de-Educação.
SolicitO do -nobre Senador Jamil.I:Iaddad
o parecer sobre a matéria.

O Sr. Ronan Tito- Só um esclarecimento,

Sr. Presidente: estamQs_v_otando a concessão
do_c_ana.l, ..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- .-.... de televisão à cidade de Floriano, no
Estado do Piauí.

O Sr. Ronan Tito- Está perfeito.:Nihil
obstat.
·O Sr. João Lobo - Píauí U.ber alies.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex§ quer fazer uso da palavra, Senador
João Lobo?
O SR. JOÃO LOBO~ _Sr. Presidente, não
tinha pedido a palavra, mas vou declarar que
não votarei porque tenho interesse próprio
no caso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C:arneiro)
-Perfeito.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Em votação o projeto.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. A maténa vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N o70, DE 1990
(N e215/90, na Câmara
dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Televisão Alvorada do Sul Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão' de sons
e imagens (televisão), na cidade de Floriano, Estado do Piauí.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1•Fica aprovada a outorga de concessão à Televisão Alvorada do Sul Ltda., para__
explorar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, na
cidade de Floriano, Estade do Piauí, sem. di~
reíto de __exclusividade, seryiço de radiodifu·
são. de sons e imagens (televisão), outorga
a que se refere o Qecreto n • 98.~27 ;_~e 24
de outubro de 1989. - .--Art. 2eEste decreto legislativo entra
vigor na data de sua publ!cação.

em_·

O SR. PRESIDENTE (Ne·lson_Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Dia. Passa-se, agora, à apreciação do _Requerimento n-. 502,
de 1990, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de_ Lei da Câmara n•l03,
de !990.
Em· votação o requerimento.
Os Srs.. Se;nadores que o aprovam queiram
permanecer sentadQ,s_. (Pausa.)
Aprovado.
Passa"'Se à apreciação da matéria.

O Sll. JAMIÍ. HADDÁD (PSB- RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, todas as pessoas que fre(jüentam os hospitais sabem, na
realidade, o valor incomensurável que repre·
s~ntai'(I os médicos-residentes para o atendimento da população. Além da prestação de
serviços, Sr. Presidente, a escola dos hospitais íaz com: que esses rilédicos-residentes praticamente se aprofundem no tratamento dos
pacientes.
Acho inteiramente justo que, neste momento, haja uma modificação no art. 4eda
Lei n e6.923, no sentido de não faze.~; justiça
total, mas de melhorar os vencimentos dos
médicos-residentes. Quero também, Sr. Presidente, _comentar um fato extremamente
grave: havia, por parte de determinadas pessoas dO Governo o_ interesse de. acabar com
a residência médica _em _nosso Pafs, já tão
ºeficiente de assiStência pública para os meõos faVorecidos.
Aqui deixo clara, neste momento, Sr. Pre·
sidente, a interferência do Vice-Presidente
da-República, Itamar Franco, a quem apelei,
quando no exercício da Presidência, para que
se encontrasse uma solução para ~ greve dos
médicos-residentes que já se alongava. S. EJ§
int~rcedeu junto aos Ministros Carlos Chiarelli e Alceni Guerra, e após entendimentos
com as lideranças do movimento foi possível
chegar-se a.este projeto que faz- como já
disse- não justiça total, mas faz uma justiça
parcial aos médicos-residentes.
De modo que,_ o parecer, Sr. Presidente,
é a favor da aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carqeír.o)
-O parecer é favorá"l;'el.
Completada a instrução da matéria, passa-se à disçu:ssão do projeto, em tu_rno único.__
(Pausa.)
Não havendo quel:n peça a palavra, ·encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Sena_dores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
:Aíprovado o projeto, a matéria vili -à sanção.
-----

_==?:.9 _s~_g_uinte o projeto aprovado:
~

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 103, DE 1990
(N~ 5.943/90, na Casa de origem}
De iniciativa do SenhCir Presidente_- da República
Altera a redação do art. 4' da Lei n'
6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe
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sobre as atividades do médico-residente
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 49 da Lei n9 6.932~ de 7 de
julho de 1981 passa a vígorar com a seguinte
redação: ·

"Art. 4~ Ao médico-residente será assegurada bolsa de estudo no v_alor de
75% (setenta e CinCO por cento) dos ven~
cimentos do médiQQ do Miriislérío da
·Educação, Nível V, acrescida de um adi-ciOnal de 100% -(Cem por cento), porregime _especial de treinarti.eritõ- ao servíço
de 60 (sessenta) horas semanais. § 19 O médico-residente é filiado ao
Sistema PrevidenciáriO na qualidade de
segúrildo ã.utônomo: _: --.
§ 2Y :Para efeito do reembolso previStO
no art. 69da Lei n~' 3.807l de26 de agosto
de 1960, com redação dada pela Lei n9
5.890, de 8 de junho -ele 1973, 00mbina4_o
com o § 1" do art. 19 do Decreto-Lei
n9 1.910, de 29 de dezembro de 1981,
o valor da bolsa referida neste artigp será
ãCtescido de_10%'(dez por cento) sobre
o salário-base ao qual está vinCulada a
contribuição do médico-residente, em
sua qualidade de segurado autónomo do
Sistema Previdenciário.
§ 3~ Parâ. fazer jus ã.ó aáêscim"o de
-que trata o § 29 deste artigo, o médico·residente deverá comprovar, mensalmen-te, os_ recolhimertlOs efetivados para !l
Previdência -Social.
- . §. 4.,;: As instituiçõeS de saúde--respon-·
sáveis por programas de residência médica oferecerãO aos residentes alimen- ~ação e moradia no decorrei dO período
de residênçijl. .. -___ _
_,
§ s~ Aéf ffiédiCo- residente filiado ao
--SiStema PrevidenciáiíO na 10rma do §
1~ deste artigo são assegurados os direitos previstos na Lei n9 '3.807, de 26 _d_e
agosto de 1960 e suas alterações. posteriores, bem como os decorrentes de aci-_
dentes de traQalho. _, ---·-- ··~ __ _
§ 6" À médica-residente será as.!legurada a continuidade da bolsa de estudos
durante o período de quatro meses,
quando gestante~ devendo, porém, o período da bolsa ser prorrog~o_ por igual
tempo para fins de cgmprimento das exi·
gências constantes desta lei. ..Art. 2? Esta lei entra em vigOr na data de
sua publicação.
Art. 39 Revoga-se a Lei n"' 7.601, de 15
de maio de 1987.
O SR, PRESIDENTE (NelsonCarneiro)
-Vai-se passar à apreCfãção dó Requerimento n~ 503, de 1990, de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 114, de !990.
Em votação o requerimento.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado:
_
. .
Passa~se à apreciação da matér_ia.
_
Discussão. em turno único; do Projeto
de Lei da Câmara n9 114, de 1990, da
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Casa de origem, de iniciativa do Presi~
dente da República, qu-e altera a redação
dos arts. 2~', 5~>, 6~, 13 e 28, revoga oart. 14 da Lei n~' 6.729-, de 28 de novembro de 1979, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos.)

Solicito do nobre Sr. Senador Marcondes
Gadelha o parecer sobre a matéria.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente
e Srs. Sen-ãGoreS, 1fã:tã.-Se de pi'ojf:to oriundo
do Executivo ja aprovado na Câiriara dos Deputados, cujo propósito, confoime explicitado :ãa ementa "altera a redação dos arts.
2~', 5'-', 6"', 8~', 13 e 28 e revoga o art. 14 da
Lei n9 6.729, de 28 de novembro de 1979,
e dá outras providências".
2. O projeto em-pauta tem por Cscópo alterar a redação dos artigos supracitados, da
Lei n;- 6.729179, mediante precisa-delimitação
conceituai da matéria,- d_e 'forma a adequá-la
às recentes Inedidas postas em- vigor pela nova política económica do Governo, especialmente no que tange à Política Industrial e
de Comércio Exterior e ao Programa de Desregulamentação da Economia. 3~ No_ art. 19, que trat(l da nova redação
do art. }9 da Lei n~ 6.729, de 28 de novembro
de 1979, é abordada a conceituação dos diferentes agentes económicos que atuam no
mercado de veículos automotores (pro-dutor,
distribuíclór e seiv1ço autoif:Zado) e dos diferentes produtos resultantes da atiVidade económica no setor, além da conceituação formal dos bens de Capital para uso agrícola (implementas, de modo geral).
4. Da inesma forma, fiCa alterada a redação
ao artigci-59, através da explicitação dos critérios destinados a respaldar o processo decisório para formalização de concessão.
5~ As modificãções relativas ao art. 6~ da
referida lei dispõem sobre as condições mediante as quais o concedente terá assegurada
a contratação de nova concessão.
6. Finalmente, através das alterações nos
:::.rtígos8q, 13 e 28 pretendeu o Executivo estabelecer critérios para o índice de fidelidade
de compra de componentes dos veículos automotores que fazem parte da concessão, definir os parâmetros para a formação do preço
de venda ao consumidor (preços livres) e deli·
mitar a atuação do serviço autorizado.
.
7. Assim sendo, coerentes à necessidade
de se criar as condições imprescind_fveis ao
florescimento da livre iniciativa, dentro de
um sistema concorrencial cada vez mais lívre
da presença do .Estado, somos favoráveis à
aprovação do Projeto de Lei n~ 114, de 1990.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
-O parecer _é favoiável.
Completada a instruçãi:i" âa matéria, passa-se à diSCU$SãO do projetO, effi turno único.
Em discussão. (Pausa.)
O Sr. Mauricio Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra, para discutir .

O SR. PRESIDENTE (N~Ison Cimeiro)
-Concido a palavra ao nQbre Senador MauríciO" Çorrêa, para discutir. O SR: MAURiCIO CORRÊA (PDT-DF.
Para discutir. S!!m revisão do orador.)- Sr.
Presidente, mais até à_ guisa de algum esclare1
cimerito que me possa dar o relator, porqUe
no projeto inicial, mensagem do Govex:no,
o art. 13 diz o seguinte:
. "Art. 13.-As -mercadorias, objeto de
concessão, deverão ser vendidas pelo
concessio-1!-ário ao preço fixado pelo concedente."
E aqui, no projeto que foi aprovado pela
Câmara o art. 13 diz o seguinte:
"Art. 13. É livre o preço de venda
do concessionário ao consumidor, relati---vamente aos bens e serviços, objeto da
concessão, ou .dela decorrentes.·~
Está-me parecendo que o projeto inicial
do Governo amarrava mai5>, porque estabelecia o limite, um tabelamento. Mas, logo
em seguida, no§ 2~ do_art. 13, já do projeto,
consignou-se:
"Cabe-ao cOncedente fixar o preço de
aos concessionários, prese-rvando
sua unifoimiâade e condiçOes de pagamento para toda a rede de distribuição."
v~nda

Gostaria de um esclarecimento do relator,
para saber ~e sustento um ponto de vista contrário, ou se me convence a relator com o
seu argumento.
O.Sr. Marcondes Gadelba- Senador Maurício Corrêa, o objetivo do projeto é exatamente permitir, proporcionar a oferta de preços menores de serviços e de produtos; e de
melhor qualidade também.
Entendemos, Sr. Presidente, que o fáto de
riãO-Se ter uma Dorma impositiva e se deixar
às forças do mercado o estabelecimento do
preço, é sempre a melhor prática, é sempre
a melhor atitude. Entendemos que a concor~
rência fai: com- que os concessionários busquem sempre preços m.ais competitivos e tendam a baixar os pre<,;os dos seus produtos,
na busca de aumentar a demanda, na busca
de ter um maior número de consumidores.
Quero dizer a V. Ex§ que a prática do controle de preços, que era exercido, anteriormente, levava, infelizmente - essa é que_é
a verdade - em certas ocasiões o concessionário a pratiCã.r um overhead, o que é pior,
esse overhead não_ pagava imposto e, com
isso, safa perdendO o consumidor e safa perdendo o Estado: com essa prática. A liberdade de mercado, neste caso, Sr. Presidente,
nobre Senador MaUrício Corrêa, é uma boa
prática; e o objetívo é exatame-nte pe-nTütir
que haja uma queda ainda mais significat!va
no preço do produto.

'o SR. MAURÍCIO CORRÊA- Quer .di·
ze-r-que V. Ex§ não defende o ponto de vista
de que a inexistência de' um tabelamento é
melhor porque amplia a concorrência, de tal
modo, que pode até haver um decréscimo,
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com relação à irnposiÇão que ã rafiela viesse
a determinar?
O _Sr. Marcond_es Gadelha te.

Perfei~amen

O SR. MAURÍCIO CORRllA o§ 2eeu também não entendi:

Agora.

"Cabe ao concedente fixar o preçoart. 13 ..,.... de venda aos concessionários,
preservando a sua uniformidade e condição de pagamento para toda rede de distribuição."
·
Não estou entendendo, se em cima está
dizendo que é livre o preço.
O Sr. Marcondes Gadelha- Senador Mau. rício Corréa, se V. Ex§ examinar detalhada-·
mente este projeto, irá encontrar um conjunto de dispositivos. Inclusive esse que V. Ex§
mencionou, cujo propósito é exatamente libertar o mercado de automóveis das amarras.
Esse comércio era extremamente cartelizado,
oligopolizado e, com isso, prejudicava-se o
consumidor. _V. Ex§ há de encontrar nesse
projeto dispositivos que facilitam, elll primeiro lugar, o acesso de novos revendedOJ;e~ de
veículos automOtores, suprimem as proibições _de um concessionário atuar além çla sua
área operacional. A prOibição de praticar
preços diferenciados extingue a reserva de
mercado e incentiva_a_ç_oncorréncia~ Comesse conjunto de medidas pretende-se _beneficiar, em última análise, o c_onsumidor. Permitir um acesso mais fácil, preços mais acessíveis, concorréncias que, em última análise
haverão de ...
O SR. MAURÍCIO tORRllA - Dou-me
por satisfeitO, o colega Nelson We'dekin irá
também discutir a matéria. Reservo-me ainda
o direi-to de pensar se ofereço um destaque
ou não.
_
O curioso é que, de inocfo geral, quando
não há tabelamento, os preços, ao invés de
baixar, eles sempre sobem, aqui no Brasil
eles não baixam.
O Sr. Marcondes Gadelha - V. EX§-sabe
que a prática do tabelamento, não só no mercado de automóveis, mas em qualquer mercado desse mundo, leva sempre à concorrência imperfeita, ao ágio, ao mercado paralelo. Isso é assim, nobre Senador, desde que
o mundo é mundo. V. Ex§ irá encontrar,
já ao tempo de Diocleciano, do século III
a.C., a tentativa de _se tabe)ar o preço das
sandálias. Não funcionou. Robespieáe, ao
tempo da Revolução Francesa, com toda a
força e poder, tentou impor tabelamento. As
forças do mercado sempre se libertam, de
uma forma ou de outra. O que lamentamos
é que, em muitas circunstâncias, elas se libertam de form'a clandestina, em prejufzci do
consumid.or, em prejuízo do Estado, que nós
temos que preservar também como ente coletivo. De qualquer forma, nobre Senador, o
tabelamento, em qualquer circunstância, se
revelou sempre disfuncional e inoperante na
sua função de baixar preços. Leva a conseqüências extremas, a prática muitas vezes
desleais, para não usar· â- express:io -"deso-
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nesta". O tabelamento tem como conseqüência, quase sempre, a desonesti~ade.
O Sr. Nelson Wedekin -Sr. Presidente,
peço a' palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex§, para discutir.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
Para discutir. Sem revisão_d_o orador.)- Sr ..

Presidente solicito ao Sr, Rel~tor esclarecimento sobre o art. 13. Desde logo, quero
dizer ao nobre Senador Marcondes Gadelha
que, no conjuntO, esse projeto desregulamenta, num sentido que me parece positivo
para todas as partes interessadas, tanto para
a indústria, como também para os concessionários, para os vendedores de veículos. São
várias disposições que me patecem facilitar
o livre jogo das forças de mercado. Mas a
dúvida minha é a mesma do Senador Mau~
rício Corrêa em relação ao preço. Diz..se-que
não se quer, não se deseja tabe_lar. No entanto, o§ 2-?do art. 13 diz exatamente o seguinte:
"Cabe ao concedente" -portanto a indústria, no caso a Volk!i.wagen, apenas para dar
um exerp.plo"-."fixar o preço de vend~ aos
concessionários." _A própria lei que se quer
desregulamentadora, entretanto, estabelece
um regt;tlamento, ou seja. que o~preço seja
fixado pelo concedente, po-rtanto, pela indústria D.acional. Ela flxa, tabela um preço do
concedente para o concessionário e, ao mesmo tempo, libera o preço do cOncessionáriO
para o consumidor.
Vejo nessas disposições uma contradição,
um certo antagonismo dentro da intenção suposta de liberalizar, de desregulamentar. Por
que a tabela do concedente para o concessionário? Por que liberar o preço do conces. sionário para o cOmprador, para o adquirinte
de veículo? Por que não se regulamenta também o preço do concedente?
O Sr. Marcondes Gadelha -Nobre Senador Nelson Wedekin, com todo o respeito
diria que não há nenhuma contradiÇão. No
caso, o propósito é estabelecer igualdade de
condições para cada revenda, para os concessionários.- Isso quer dizer que o concedente
entrega o veículo em condições de igualdade,
de preço, de qualidade para os concessionários. A partir daí, os concessionários teiltarão lograr a econom_ia_de mercado, operações
de marketingque venham lhe dar condições
de baixar o preço no ato ímal de venda ao
consumidor. No caso, é o que interessa. Essa
fixação do preço do produto visa apenas a
estabelecer ,a igualdade entre as concessionárias.
O SR. NELSON WEDEKIN- Por que não

a igualdade também para o contribuinte?
O Sr. Marc:ondes Gadelha- Em última ins-tância, não tome V. Ex' essa fixação do preço
como um tabelament_Q_,_ Qualquer produto,
não só automóvel, mas também gravata, paletó, tem um preço fixádo pelo produtor. Isso
não é necessariamente um tabelamento. O
que importa é a maneira como esse preço

vai _chegar ao consumidor, se se pode prati-

cai! no segundo ato, preços diferenciados,
se po-de rebaixar o preço mediante técnicas
de venda apropriadas. mediante um esforço,
mediante habilidade emmarketing,se se consegue. chegar com o produto a preço diferenciado ao consumidor.
Quanto à fixação de preço --:-medicamento
tem uma fixação de preço, alimento tem uma
fixação de preço- o produtor tem que dizerquanto custa o produto.
O SR. NELSON WEDEKIN- Seria q~ase
dispensável colocar no projeto de lei, portanto, se tem um preço?
O Sr. Marcondes Gadelha- Ele tem que
fixar o preço do produto, embora não seja
um tabelamento. Tabelamento seria se, em
qmilquer-circunstância, o consumidor tivesse
que comprar por um preço "X", por um preço estabelecido, por um preço fixado impositivamente.
A partir dO cOnCessionário - o mercado
se liberta no ato final da venda, que é ao
consumidor --podem-se praticar preços os
mais _variados e os mais diVersiflcados.
Desculpe, nobre Senador, estou compreendendo a preocupação de V. Ex§, mas
eu gostaria de dizer que não devemos fazer
disso-c um cavalcrde-batalha, uma coisa de
muita Importância, porque não se trata, no
caso, de um tabelamento. Tabelamento seria
se_o_-consumidor tivesse limites compulsórios
no ato de comprar, mas o estabelecimento
<le preços é uma prática de qualquer atividade
produtiva, de qualquer atividade de mercado; o produtor tem que dizer quanto custa
o produto. O preço desse produto tem que
ser homogêneo, tem que ser uniforme.

O SR. NELSON WEDEKIN -Mas não é
para o consumidor, não é para o_ comprador ...
O Sr. Marcondes Gadelha- Isso está parecendo tabelamento para V. Ex§ porque o
preço tem que ser uniforme e homegênio para
as concessionárias, para que disputem, em
pé de igualdade, o mercado junto ao consumidor. Acho que é esse o espfrito da lei,
e nãO vejo nisso uni tãbelamento.

Ó SR. NELSON WEDEKIN -De modo
que·, n-a ·verdade, o preço estã liVre apeilas
para-o comprador, para o adquirente e para
o consumidor. Mas há uma margem suposta
e uma uniforroida_l:le! que julgo até necessária~ para que não haja uma concorrência
feroz e selvagem ...
O Sr. Marcondes Gadelha -Se V. Ex§
mbS!ituísse o produto automóvel por açúcar,
por arroz ou por qualquer outro, do produtor
até um concessionári~Ç::- caso houvesse, nessas circunstâncias, uqi concesSionário --o
preço deveria ser uniforme, deveria ser homogéneo. A paitir daí, deveria haver liberdade para que o consumidor buscasse preços
mais acessíveis.

O SR. NELSON WEDEKIN -Agradeço a
V. Ex' a··explicação, mas a impressão que
me fica é a de que o preço fica livre- para
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o consumidor, para o usuário, para o comprador e para o adquirente de veículos, mas existe uma margem uniforme da venda do conce·
dente_ para _o concessionário. Esse_fato me
deixa dúvidas-fo_Qb_r_e Correção do dispositivo
contido no art. 13. Agradeço as explicaçôes
de V. EX'

ª-

O Sr. Marcondes Gadelha -Agradeço ~
V. Ex' pela compreensão.
O Sr. Ronan TitO -Permite-me V. EX" um
aparte?
O Sr. Marcondes Gadelha -Com muita
honra.

O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Marcondes Gadelha, sou fayorável ao projeto eentendo que essa não é questão de somenos
importância. A venda na agência para o consumidor deve ser livre. V. Ex• _sabe por quê?
Para evitar os ágios. Quando vamos comprar
um carro e não nos submetemos ao ágio, o
que diz ·a agência para nós? "Estou com a
minha cota vendida até o mês de janeiro de
1995." Aí, se você chamar o vendedor à parte
e der um ágio, vocé consegue um carro na
hora. O que acontece com o -ágioTD ágio
n~o tem ICM, o ágio não tem imposto e esta·
m'Os, dessa maneira, insuflando o 'ágio. Des~
conhecer o ágio, nos últimos cinco anos _de
negociação do automóvel, é desconhecer o
óbvio. Quando temos a liberdade de venda
de um produto ao consumidor, a partir desse
momento, diminui a possibilidade da sonegação do imposto, porque o tabelamento para
o consumidor - a prática tem demonstrado
-não funciona de maneira alguma contendo
os preços ao consumidor. Ao contrário, seleclona por cirila a clientela. Quem dá ágio
maior, fica l; o que é pior, esse ágio é pago
por fora.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Çarneiro)_A Mesa esclarece que o nobre Senador M:àrcondes Gadelha não é o ora9.or, e. o aparte
do nobre Sen_ado.t:.Ronan Tito se dirigiu apenas a quem respondia uma indagação do Senador Nelson Wedekin. Encerrado o discurso
principal, caiam todos os acessórios.
V. Er não tem_ a palavra. V. Elr-' já deu
o seu relatório e .~go-rã quem estava com a
palavra era o Senador N~!~on Wedekin.

O Si-. Jamil Haddad -Peço a palavra para
discutir, Sr. Presi3ente.
O SR._ PRESIDENTE (NelsOn Carneiro)
- Coricedo a palavra a V. Ex~

O SR. JAMIL HADDAD(PSB =R1- Para
discutir. Sem revisão do orador.) ::-Sr~ Presidente, Srs. Senadores, como não ti~e tempo
de me aprofundar na análise deste assunto,
não farei obstrução, mas peço que conste de
ata o meu voto CO.Otrário ao projeto. Apenas
que flque conStando o nieu Voto contrário.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) Continua em discussão a- matét_:iá: _(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo dedal o
enéerrada a discussão.
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Sobre mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
E lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 5Q7, DE 1990

Nos termos do art. 312, alínea "c'', do Re~
gimento Interno, requeiro destaque para rejeição da seguinte parte do projeto: art. 13.
§ 2•

Sala das Sessões~ 13 de dezembro de 1990.
-Maurício Çoi-rêa.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)O requerimento lido s_erá votado oportuna-

mente.
O S:R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o projeto, ressalvado o destaque.
Os Srs. SeriadoreS que aprova-m o projefõ,
ressalvado o destaque, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto, com a ressalva do des·
taque. ·
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que o equívoco foi de quem _colheu a sua
indicação. s·. Ex~ era pela retirada do § z~,
e não do.caput,que diz o seguinte:

O que queremos é que: haja um livre mer"
cada.
Aqui diz:

"Cabe aO concedente fixar o preço de
venda aos concessionários, preservando
sua uniformidade e condições de pagamento para toda a rede de distribuição."

"Cabe ao concedente fixar o preço de
venda aos concessionários ... ''

cr_SR. MARCON()ES GADELHA - Sr.
Presidente, faria um apelo ao nobre Senador
Maurício Corrêa para que S. Ex~ refletisse
e, eventualmente ~etirasse seu pedido de des~
taqtie, corisíderando ~ seguinte: uma leitura
pausada do§ 2evai mostrar que:
"Cabe ao concedente fixar o preço de
venda aos _concessionários."
.Sr. Presidente, isso é. verdade para qualquer atividade económica, neste País. Em seguid~, e talvez seja este_ o objetivo do§ zç

E estamos_·tirando exatamente o tabelamento. Para ficar coerente, dentro da linha
de raciocínio de S. Ex•
"Cab~· ao conCedente fixar o preço- de
venda aos concessionários, preservando
sua unifOlmidade e condições de paga~
menta para toda rede de distribuição."

O que queremos é que seja suprimido esse
parágrafo para evitar, inclusive, o_ contrcle
dos grandes, digamos, monopólios das grandes em.presas que detêm determinados tipOs
de máquinas, em que elas determinam que
o preço é aquele, e impõe ao mercado uma
regra de pagamento igual.
QueremoS, já que o problema é nãO haver
tabelamento. que não haja essa regra de im~
por o concedente ao concessionário um preço
fixo. __
Era o· que tinha a dizer, Sr. Presidente.

" ... preservando sua uniformidade e
condições de pagamento para toda a re·de de distribuição.
Passa-se, agora, à votação do destaque.
Fixar o preço, quem tem que fixar é realo destaque visa a retirar pro jito o" ai'f. - mente o produtor; não há como, isso não
13 no seucaputque diz o seguinte:
- é tabelamento; é dizer quanto custa utn auto~
móve[ para o revendedor. Agora, preservar
O Sr. Nelson Wedekin - Sr. Presidente,
"É livrê o preço de verida do concessua uniformidade em condições de pagamenpeço a palavra para encaminhar votação.
sionário ao consumidor, relativamente
to para tod.a a rede de distribUição é uma
aos bens e serviços objeto da concessão
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
atitude_ sadia que visa dar condições igualiou dela decorrentes."
- Conce_do a palavra ao nobre Senador Neltárias para o mercado e dessa forma, Sr. Pre"
son W_edekin, para encaminhar votação.
O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presidensidente, fazer com que os concessionários 'tete, peço a palavra para encamirihar e _esclaO SR. NELSON WEDEKIN (PDT·RS. Pa·
nham um ponto de partida em nível de igualrecer à Casa.
- ra encaminhar a votãção. Sem revisão do oradade e, em seguida, busque mais competidor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores O SR. PRESI:OENTE--{!~dson Çameiro}
tividade no ato final da venda ao consumidor.
Bem rapidamente, não falarei· mais do que
Este é o propósito e não vejo· razãO para
- Concedo a palavra a V. Ex~
dois minutos. É apenas para dizer que o meu
se estranhar quanto aos designas desse§ 2•O SR. MARCONDES GADELHA (PFLentendimento ·é um ·pouco diferenciado do
Assim, seria de bom alvitre, seria de inte"
PB. Para encaminhar a votaç-ao. Sem revisão
Senador Maurício Corrêa. Entendo que esse
resse do consumidor a preservação da i.nteido orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores
projeto protege as concessionárias, as granreza do projeto, para que náO saia daqui um
quero dizer que esse destaque do nobre senades montadoras, quer dizer, os concedentes
aua_@_ã_Q d_esne_c_e_s_sário e 9cioso, que não al.dor Maurício Corréa mata-O espíritcido proje·:
também têm a sua proteção, e quem. fica sem
tera. A retirada desse Parágrafo não vai moto. Sr. Presidente, o espíritO do projeto é
proteção são exatamente os consumidores,
dificar, substancialmente, o alcance do projeexatamente liberar o preço de venda em beos compradores, os milhões de brasileiros que_
to. Apenas vai mutilar, desnecessariamente,
nefício do constimidcii. Dlgo seguir:tte:
querem comprar carro.
um documento que foi objeto de uma análise
Todos sabem, ne.ste País, todos os aumen"·:É livre o preço_ de venda do~conces- · l'rofiinda, e que obteve o consenso de todas
tOs de veículõdoram bastâ-nte superiores aos
sioiiário- ao 'c,õnsi.rmldõr, relativamente- as partes interessadas, Governo, fabricante,
fndices_de inflação que· queirarri.os considerar.
concessionário e; enl última análi'se, o consuaos bens e servi~os objetos da concessão
Este projeto t(ra a possibilidade do Poder
midor que é-o grande beneficiário e que .reou dela decorrente."
Executivo, numa determinada conjuntura,
presentamos aqui, nesta Casa.
Esta é a alma do projeto, Sr. PreSidente.
tabelar. Acho que isso poderia ficar livre,
Esse. destaque inviabiliza os elevados objemas, dentro de uma possibilidade, num deter~
O Sr. Maurfcio Corrêa -Sr. Presidente,
tivos desse projeto, restabelece a- prática do
rriinado momento, de _e_stabelecer também
peço a palavra para encaminhar a vOtação.
tabelamento e, conseqüentemente, o ágio do
urõ parâmetro máximo, um te to máximo de
mercado paralelo e todos os dissabores que
preço, por que não me parece justo nem corO _SR. PRESJDENTE(Nelson Carneiro)temos nesse mercado de automóveis, e!Jl prereto que haja um preço uniforme do fabri"
ConcedO a palavra ao nobre Senador Maujuízo do consumidor. Estamos habituados às
cante para a concessionária e o preço seja
rício Corrêa, para encaminhar a vOtação.
filas de espera diante do concessionário.
livre do concessionário para o consumidor.
(Pausa.)
Por is_so votarei contia o projetO, Sr. PresiO SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT·DF.
dente.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Pr"esidinte,
ora-dõf.) __:_Sr. Presidente, gostaria de aduzir
houve um equivocci. O destaque é para o
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
algumas considerações rápidas. Ainda há
§ 2•do art. 13. Peço desculpas.
a palavra para encaminhar a votação.
pouco·a Senador Marcondes Gadelha falou,
O SR. MARCONDES GADELHÃ :... Sr.
citando até Diocleciano, que a questão do
O Sl{. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Presidente, o que foi lido foi o de~taque para
tabelamento trabalha contra a comunidade,
-Concedo a palavra a V. Ex' por cinco miocaput, para o art. 13. Estamos em processo_ que o tabelamento n'ão funciona. E, talvez
nutos_L
de votação.
S. Ex• tenha dito isso, em deCorrência dos
planos de congelamento tockls eles fracassaO SR. P'RESIDENTE(Nelson Carneiro}O SR. LEITE CHAVES (PMNPara
dos, inclusive, o do Governo passado.
A Mesa recebe um pedido de retificação do
encaminhar a votação. Sem revisão do _ora__Qra, comO é que S. EX' se contradiz?
nobre SeCador Maurício Corrêa, esclarece
. dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores. se

ao-

r

PR.
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há uma lei, se há um projeto modificativo
que deva ser aprovadoin totumé esse.
Toda a Casa tem conhecimento de como

se originou a Lei n'-' 6. 729 que_ora eStá sendo
modificada.

Houve um tempo ém que as fii"mci.s monta~
deras alteravam, com muita freqüênda, dS
modelos dos automóveis, as partes externas
dos automóveis, inclusive.

Isso chegou a me levar, há 12 anos, a fazer
um projeto proibindo que por cinco anos as
partes externas dos automóv~is não poderiam
ser modificadas, a não ser que comprovassem
dois requisitos. Quais? Segurança e qualidade.
Houve uma resistência das montadoras na .

época e esse projeto não passou. Então, as
peças se acumularam em grande volume, as
concessionárias não tinham sequer capital pa-

ra manter aquele volume excessivo de peças.
Mas, o que fazem os concessionários?
Aproveitam-se .dessa situação e fazem uma
lei de inteiro benefício pai"i elas, a tal ponto ·
que determinavam ao consumidor todos os
ónus, inclusive o de compra. Só se pode comprar na concessionária "x" se o sujeitO ·mora
numa base territorial. Criaram verdadeiras
jurisdições. Se o indivíduo morasse numa cidade e fosse inimigo do dono da concessiOnária da Chevrolet, ele não poderia comprar
um Chevrolet.
Eles se aproveitaram disso Para fazer abusos terríveis. Chegaram ao ponto de impor
aos concedentes o seguinte: se alguém tivesse
uma concessionári.a, por exemplo, -em Londrina, outra concessionária só poderia _ali se
estabelecer, em sua base territorial, se ele
concordasse. Se nãO concordasse, a nova con"
cessionária não poderia fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece a V. Ex!- que não está
em discussão o projeto que já foi aprovado,
apeQ.as o destaque. V. Ex• está falando em
geral, sobre o projeto.
O SR. LEITE CHAVES- sei; Sr. Presidente, não posso discutir um assunto dessa
natureza, não posso discutir o destaque sem
que o pessoal ~e aperceba da .totalidade. V.
Ex• é um jurista da Casa e sabe disso. Ninguém haveria de entender o destaque isoladamente. Então, é o destaque que estou discutindo. Dentro desse contexto o projeto está
perfeito.
Sobre o destaque, a matéria destacada, tem
razão do ponto de vista legal, o ilustre Senador Maurício Corrêa, porque é redUndante:
O que é que ele diz_? Diz apenas o seguinte:
"que quem fixa o preçõ é o concedeote".
Mas, mesmo que não o dissesse, é o concedente que fixa o preço. Esse projeto resultou
de um longo entendimento, iilciusive dos representantes dos consumidores. Então, em
determinadas circunstâncias de tabdamcnto,
de interferência do Estado, há uma razão de
ser. Esse é o aspecto menoS relevante. Se
formos Votar, alterando isso, Sr. Presidente,
poderemos perder a melhor oportunidade da
aprovação do projeto. Assim, encaminho no .
sentido da aprovação integral, e se essa parte

for, realmétite, de conseqüência funesta para
o consumidor, modíficaQamos por lei posterior. Do jeito que está, é a melhor forma
de encaminharmos essa modificação.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Em votação o destaque.
Os -sr.s. senadores que aprovam a manutenção do texto queiram Rt.nnanecer sentados. (Pausa.)
O resultado é pela manutenção do ,texto.
Rejeit~do o destaque.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 114, DE 1990
(N~ 5.883/90; na Casa de origem)

(De iniciativa do Senhor Presidente
Da República)
Altera a redação dos arts. 29, 59, 6~,
89 13 e 28, revoga o art. 14, da Lei n~
6.729, de 28 de novembro de 1979, e dá
Oiifras providências.
O CongTesso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n~ 6.729, de 28 de nove'mbro
de 1979~ passa a vigorar com as Seguint"es
alterações:
"Art. 29 Consideram-se:
I - produtor, a empresa industrial
que realiza a fabricação ou montagem
de veículos automotores;
II- distribuidoi'1 a_ empresa comercial
pertencente à respectiva categoria económica, que realiza a comercialização de
veículos automotores, implementas e
componentes novos, presta assistência
. técnica a.esses produtos e exerce outras
funções pertinentes à atividade;
III- veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ónibus, tratar·, motocicleta e similares;
IV- implemento, a máquina ou pctrecho que se acopla a veículo automotor, na interação de suas finalidades;
V - componente, a peça oU conjunto
integrante do veículo automotor ou im~
plemento de série;
. VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a· debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destinados à
agricultura, automotrizes ou acionados
por tratar ou outra fonte externa;
VII- implemento agrícola, o arado,
a· grade, a roçadeira e demais petrechos
destinados à agricultura;
VIII- serviço autorizado, a empresa
comer-cial que presta serviços de assistência a proprietários de veículos automotores assim como a empresa que co·
mercializa peças e componentes.
§to Para os fins desta lei:
_ a)intitula-se também o produtor de
concedente e o distribuidor de concessionário;
. -- . b)entende-se por tratar aquele destinado a uso agrícola, capaz também de
servir a outros fins, excluídos os tratares
de esteira, as motoniveladoras e as ~á-
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quinas ro,doviárias para outras destinações;
c)caracterizar-se-ão as diversas classeS
de veículos auto motores pelas. categorias
económicas· de produtores e distribuidores, e_ os produtos, diferenciados em cada
marca, pelo produtor e sua rede de distribuição, em conjunto.
.
_
§ 29 Excetuam-se da presente lei os
implementas e máquinas agrícolas caracterizados neste artigo, incisos VI e VII,
que não sejam fabricados ou fornecidos
por produtor definido no inciso I.
An: 5° São inerénte_s à conces~ão: _
I - área opeÍ'acional de- iespoltsabilidade de_c_oncessionário para o exercício
de suas atividades;
q - dJ~tâncias mínimas entre estãbelecimentos de concessionários da mesma
rede, fixadas segundo critérios de potencial de mercado. ·
§to A área poderá conter mais de um
_concessionário da mesma rede. __
§ 2~ O concessionário obriga-se à comercialização de veículos automotores,
implementas, componentes e máquinas
agrfcoJas..._deyiªJen~tre~ e à prestação
de serviços iÍlerentes ao mesmos, nas
condições estabelecidas no contrato de
concessão comercial, se.ndo-ll)e defesa a
prática dessas atividades, diretamente
ou por intermédio de prepostos, fora de
sua área demarcada.
§ 3~ O consumidor, à sua livre escolha,
poderá proceder ã aquisição doS bens
e _serviços a que se refere esta lei em
qualquer concessionário.
- § 4~ Em convenção de marca serão
fixcidos os critérios e as ·condições para
ressarcimento da concessionária- ou serviço autorizado que prestai os serviços
de manutenção obrigatórios pela garan·
tia do fabricante, vedada qualqu_er disposição de limite à faculdade prevista no
parágrafo anterior.
Art. 6" É assegurada ao concedente
a contratação de nova concessão:
I - se o mercado de veículos automotores novos da marca, na área delimitada, apresentar as condições justificadoras da contratação que tenham sido
'ajustadas entre o produtor e sua rede
de distribuição;
II- pela necessidade de prover vaga
de concessão extinta, __ _
§ lo Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado- na átea
concorrerá com os demais interessado·s,
e'm igualdade de coridições.
§ z~ A nova contratação não se poderá
-estabelecer em condições que de algum
modp prejudiquem os concessionários
da marca.
Are 8~ Integra a concessão o índice
de fidelidade de coinpra de çomponentes
dos veículos automotor~? que dela f~z
parte·, podendo a convenção de marca

..

-....-...-
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estabelecer percentuais de aquisição
obrigatória pelos concessionários.
Parágrafo único. Não_estão sujeitas ao
índice de fidelidade_de compra ao conce~
dente as aquisições que o concessionário
fizer:

a)de acessórios para veículos automotores;
b)de implementas de qualquer natureza e máquinas·agrícolas.

'ii

•••A:rt•: 'é' ii~~~ r~-;;ç~-d~ ~~~~d~' d~
concessionário ao consumidor, relativamente aos bens e serviços objeto da con·
cessão ou dela decorrentes.
§ 1~ Os valores do frete, seguro e outros encargos--variáveis -de remessa da
mercadoria ao concessionário e deste ao
respectivo adquirente, deverão ser discriminados, individualmente, nos docu-

mentos físcãíS pertinentes.
§ 2? Cabe ao concedente fixar o preço
de venda aos concessionários, preservando sua uniforrilidade e condições de
pagamento para toda a rede de distribuição.

Art. 28. O concedente poderá contratar, com empresas reparadora de veículos ou vendedora de componentes, a
prestação de serviços ·de assistência ou
a comercia1ização daqueles, exceto adistribuição de veículos novos, dando-lhe
a denominação de serviço autorizado.
Parágrafo único. As coJi.tratações a
que se refere este artigo serãO aplicados,
no que couber, os dispositiVos desta lei."
Art. zo Esta lei entra em viga! na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se o art. 14 da Lei n"
6. 729, de 28 de novembro de 1979, e as demais disposíÇões em Contrário.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) A Mesa pede aos Srs. Senadores que não
se afastem, pois dentro de dois minutos serão
votadas as matérias relativas às autoridades
que dependem da presença de 38 Srs. Senadores no mínimo.
Peço aos Srs. Seriadõr-eS que- não se afastem. É necessária a presença de todos.

O Sr: Ronan Tito- Sr._ Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. RONAN TITO(PMDB- MO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.} -Sr .. Presidente, enquanto assistimos às confraternizações de estilo, penso que temos que colocar
aqui uma sala dos .lobistas, para que aqui
seja verdadeiramente· a tribuna de hoqra. ·
O SR. PRESIDENTE(N-elion Carneiro)-É verdade. A culpa não é só dos lobistas
cçmo também dos senadores qoe atendem
aos lo.bistas.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presiden!e, peço
a palavra pela ordem.·

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Com a palavra o nobre Senador Ronan Tito.
O_SR. RONAN TITO(PMDB -MG. Pela
ordení: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de usar deste momento para
também conclamar todos os Srs. Senadores
do PMDB que se encontram na Casa, nos
gabinetes, nos corredores, acorram ao plená·
rio, para que possamos dar seqüência âs nossas votações.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) Peço aos Srs. Senadores que se encontram
fora do recinto venham ao plenário, porque
a votação é nominal. Serão votadas as autoridades ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas âs seguintes m(Ltérias:
-Projeto de Lei da Câmara no 22, de 1990
(N9 7.503/&§--l na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza
o Departamento Nacional de Obras Çontra
as Secas- DNOCS, autarquia vinclllàda ao
Mip.istro de Estado Extraordinário para Assuntos de Ifrigação, a dOar o imóvel que men~
ciona, situado no município de Icó, no Estado
do Ceará"·
_...,..Projeto de Lei da Câmara Ng 34, de 1990
(Ng 8._089/86, na Casa de origem), de iniciativa" dOPfesicfente da República, que autoriza
a reversão ao Município de Iguape, Estado
de São Paulo, do terreno que menciona; e
- Projeto"• Cfe Lei da Câmara N~ 38, de
1990 (N" 3.287/89. na Casa de origem), que
a~oriza os táxís a portarem painéis publicitários fixados no teta.
Aos projetas não foram Oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas' em ordem do
dia", oPOrtunamente.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas às seguintes maté·
rias:
-Projeto_ de Lei do Senado N~· 150, de
1989-complementar, de autoria do Senador
Fern_ando Henrique Cardoso, que "Dispõe,
nos termos do inciso III do art. 161 da Constituição Federal, sobre o acompanhamento;
pelos beneficiários, do cálculo das quptas e
da liberaç_ã_o das participações previstas nos
art~--:157., I 58 e 159 da mes_ma carta";
...:...projeto de Lei do Senado N •161. de
1989~complementar, de ·autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que define os
.serviços de qualquer natureza sujeitos ao im~
posto de competência dos- municípios, previstos no inciso IV do art. 156 da Constituiç.ão;
-Projeto de Lei do Senado no 164, de.
1989-complementar, de autoria do Senãdor
F~mando Henrique.Cardoso, que "Regula
a competência. para instituição do Imposto
sobr~ Herança e Doação, nas condiçõês previstas no inciso III do § 1~ do art. 155 da
Constituição Federal;
- -Projeto de Lei do Senado N9 165, de
1989-Complementar, de autoria do.Senador
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Fernando Henrique Cardoso, que "Estabelece normas sobre a entrega aos estados e
municípios dos recursos previstos no art. 161,
inciso II, da Constituição Federal, esp(:cialmente sobre os critérios de rateio do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal, fundo de participação dos Municípios
e fundo para programa de financiamento 'ao
setor produtivo das regiões Norte, Nordeste
e Centro~Oeste;
.....::Proietó de Lei do Senado N 9 168., de
1989-complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que "Regula
as limitações Constitucionais ao pciôet de tributar, nos termos do inciso II do art. 146
da Constituição Federal;
·-Projeto de Lei do Senado n? 170, de
1989-complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que "Dispõe
sobre conflitos de competência, em matéria
tribUtária, eiltre a UniãO_, os estados, o Distrito Federal e os municípios, nos termos do
inciso I do art. 146 da Constituição Federal;
e
-Projeto de Lei do Senado n~ 171, de
1989-complementar, de autoria do ~enador.
Fernando Henrique Cardoso, que define, nos
termos do inciso I do art. 161 da Constituição
Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da participação dos municípios na receita
do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Aos projetas não foram apresentadas
emendas.
As matérias serão incluída:s em ordem do
dia, oportunamente.
O SR. ERESIDENTE (Nelson Carneiro)
--:- A Mesa encerra a presente sessão~ convocando uma extraordinária para às 19 horas
e 27 ~inutos, com a st:;:guinte

ORDEM DO DIA
-l-

MENSAGEM N• 197. DE 1990

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e' Defesa
Nacional sobre a Mensagem n• 197, de 1990
(n9 732/90, na origem), de 15 de outubro do
corrente ano, pela. qual o Senhor Presidente
da República submete. à deliberação do Senado a escolha do senhor Félix Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplo_mata, para exercer a Função de Embaixador do Brasil junto à República do Senegal.
-2MENSAGEM N" 212, DE 1990
Esc?llia de Chefe de Missão Diplomática

Di;cussão, em turno ú.tW;o, do Parecer 'da
Comissão de Relações ,Exteriores e Defesa
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Nacional ~bre a Me~em n~ 212, de _1990
(n" 828!90, na origem), de 20 de novembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da_ República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Guilherme
Luiz Belford Roxo Leite Ribeiro, Ministro
de Primeira Oasse, da Carreira de _Diplomata, para exercer a Função de Embaixador
do Brasil. Junto _à Repúbfica do Chile.

-4MENSAGEM N' 220, DE !990
Escolha de Chefe de Missão Qiplomática _

-3MENSAGEM N' 213, DE 1990
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, no Parecer da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre a Mensagem no 213, de 1990
(N~ 829/90, na Origem), de 20 de novembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delib~ração
do SenadO a escolha do Senhor Fernando

Ata da

210~

-s-

Silva Alves, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Emb.ah;:_cidor do -Brasil junto à República
do Iraque.

Discussão, em turno único, do Parecer da
Comíssâo de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n" 220, de 1990
(no 872/90, na origem), de 3 do corrente, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Jorge Carlos Ribeiro, Ministro de
Prelmeira Classe, da. Carreir_a de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador doBra·
sil jtllito_ã República Oriental do Uruguai,

MENSAGEM N'' 224, DE 1990
Escolha de Autoridade

Discussão, em turno únícci, do Parecer da
Comissão de COnstituição, Justiçã e Cidadania sobre a Mensagem no 224, de 1990 (n'
883/90, na origem), de 10 de dezembro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Francisco Peçanha
Martins, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, na vaga destinada a advogado. d~ecorrente da exone(ação
do Ministro Carlos Mário Vello~o, por ter
sido empossado como MiriiStro do Supremo
Tribunal Federal
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.......-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25
míniJtos.)

Sessão; em 13 de dezembro de 1990

4! Sessão Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 19HORAS E27 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORE&

Berezoski- Nelson Wedekin- José Paulo
Bísõt -José FogaÇa.

- Aluízio Bezerra ........ Nabor Júnior- Carlos De'Carli- Aureo Mel!o- Odacir Soares
- Ronaldo Aragão -João Me:nezes-Amír
Lando - - Almir Gabriel- Oziel Carneiro
-Moisés Abrão- Carlos Patrocínio- Antônio Luiz Maya - JQào Castelo - João
Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão- Afonso Sancho- Cid Saboia de Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto
-Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha Humberto Lucena- Raimundo Lira- \1arco Maciel - Mansueto de Lovor - Carlos
Lyra- Ney Maranhão- João_Lyra- João
Nascimento - Albano Franco - Francisco
Rollemberg- Lourival Bapti5ta -Luiz Viana Neto- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar
- José Ignácio Ferreira - Gerson Camata
-João Caimon- Hydekel Freitas- Jamil
Haddad- Nelson Carneiro- Mata-Machado - Alfredo Campos ---:- Ronan Tito Maurício Corréa - Severo Gomes - Fernando Henrique Cardoso- Mário CovasMauro Borges- Iram Saraiva -António
Alves - Pompeu de Sousa - Me:ira Filho
- Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha - Mareio Lacerda - Mendes Canale
- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins
-Leite Chaves - Affonso Camargo - Sil·
via Name -Jorge Bornhauscn -Márcio

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--A lista de presença acusa o compareci·
mente de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
_
Sobre a mesa, requerinlento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
- --É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMEN'J'Q N• SOS, DE 1990

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévía distribuição de avulsos para o Projeto de
Resolução n'' 74, de 1990, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras
FinanceiraS do TesOuro do Estado de São
PaulO - LFTP.
- Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
-Pompeu de "Sousa.
O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
o requerimento, o projeto a
que se refere figurará na Ordeni. do Dia da
próxima sessão.

....:...-~:Aprovado

O SJi. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre-·a mesa, requerimentos que serão
lidos. pelo Sr. 1" Secretário.
'
São lidos os seguintes:

RE.QUJ;:RIMENTO N• S09,'DE 1990

-Requeremos urgêncía, nos termos do art.
336, alínea b., do Regimento Interno, para
o Offcio S/75, de !990, de interesse do Estado
do Rio de Janeiro.
Sala das. Sessões, em 13 de dezembro de
1990. - Ronan Tito, Jamil Hadciad, Maurício Corrêa, Fernando Henrique Cardoso,
Wilson Martins, Marco Maciel, Mário Covas,
Afonso Camargo, Mareio Lacerda, Mansue·
to de Lavor, Luiz Viana Neto, Jutahy Magalhães, Cid Saboia de Carvalho, R_uy Bacelar,
Mauro Benevides, Severo Gomes, Marcondes Gadelha, Nabor Júnior, Josê Paulo Bisot,
João Menezes, Humberto Lucena, Ronaldo
Aragão, José Ignácio Peneira, Mauro Bor·
ges, Carlos Alberto, João Lobo, Raimundo
Lira; João Nascimento, Louremberg Nunes
Rocha, Pompeu de Sousa, Antônio Luiz
Ma.ya, Hydecket de Freitas, A!fl:edo Campos, Meira Filho, Aureo Me \lo, Carlos Lyra,
Carlos Patrocfnio, Roberto Cãffipos, Mendes
Canale, Afonso Sancho, Jorge BonhaLisen,
Odacir Soares, Márcio Berezoski, Almir Ga·
briel. Leite Chaves, José fogaça, Nelson Carneiro, Chagas Rodrigues, Nelson Wedekin.
REQUERIMENTO N• S10, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alíneac, do Regimento Interno, para
"Ofício n~ S/49, de 1990". "Que solicita auto-~
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NãO ê demais lerilbrarmos que, do monitorização do Senado Federal para contratação
tuído pela nova Constituição. Além de deliramenro permanente e prOgressivo da qualide financiamento externo, sem garantias do
l'le_at _um_ papel claro de- -liderança para- o
dade da educação, deve ser associada, como
Governo Federal, no valor de 17.681.494,00
MEÇ, a administiaçã-ci Pública precisa preoseu fundamento, uma avaliação am-pla da
( dezessete milhões, seiscentos e oitenta e Uin ~ cupar-se com a ca:pacitação técnica, tanto nos
mil, quatrocentos e noventa e quatro marcos)
Estados quanto nos municípios. Em especial ·educação brasileira, -eomo a que temos preconizado há dois anOs. Alem do seu inestimável
junto à empresa Siemens Aktiengerllchaft
com relação a estes últimos, advertiu-se que
valor técnico, ela poderá ter, se bem condu·
vários estados estão buscando municipalizar
Bereich Medizinische Technik da Alemazida, o indispensável impacto político de deso ensino fundamentaL No entanto, é necesnha". (Santa Catarina).
pertar a consciência de governantes e goversária cautela para que as novas atribuições
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1990.
nados para a sabedoria do provérbio chinês:
não cheguem antes das condições técnicas e
- Ronan Tito - Marco Maciel - Maurício
financeiras necessárias para exercê-las.
Corrêa'- Jamil Haddad - Jutahy Maga"Mais vale ensinar alguém a pescar
Por seu lado, o EncontrO sobre Qualidade
lhães.
do que dar-lhe uin peixe". (Muito bem!)
da Educação analisou diferentes dimensões
do complexo conceito de qualidade, assim
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cã.rneiro)
coino meios e recursos para avaliação. DenO SR: PRESIDENTE (Nelson' Carneiro)
-Os requerimentos lidas serão votados aPós
tre as inúmeras contribuições de vulto, foi
---:-Passa-se à
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II,
reconhecido o esgotamento da aplicação de
do Regimento Interno.
métodos simplificadores do trabalho em nosHá orador inscrito.
sa economia, que não têm exigido elevado.
Concedo a palavra ao nobre Senador João
conteúdo educacional dos trabalhadores. A
ORDEM DO DIA
Qllmon.
mudança tecnológica fatalmente._chegará, independente da nossa vontade, de tal modo
ltetp 1:
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.
que os efeitcis excludentes serão intensos na
medida em que houver grande contingente
Pronuncia o seguinte discu.rso.)- Sr. Presi·
Discussão, em turno lfnlco, do parecer
de pessoas subedUcadas, como temos hoje
dente, Srs. Senàâores, tiVemos a oportuni·
.da Comissão de Relações Exteriores e
dade de participar nos úlfimos dias de dois
no País. Impõe-se, portanto, a expansão eduDefesa Nacional sobre a Mensagem n'
. importantes encontros so6re a educação bra- ~ cacional, sobretudo no nível fundamental,
197, de 1990 (n9 732/90, na origem), de
aliada ao seu melhoramento quaiítaiivo.
sileira. O primeiro foi o seminário do Progra15 de outubro do corrente ano, pé la qual
Destacou-se também a discussão da proma das N~ções Unidas para o· DesenvolVio Senhor Presidente da República submento sobre o tema "Planejamento de Reposta de adotar padrões mínimos de oportumete à deliberação do Senado a. escolha
cursos Humanos para os Anos Noventa e Sé•ídades educacionais, isto é, a formulação
do Senhor Félix Baptista de Faria, Minisde um sistema pelo qual foram progressivaculo XXI 01 • O segundo foi o "E.ncontro sobre
tro de Primeira Classe, da carreira de
Qualidade da EOucação", promovidQ pela
mente asseguradas a cada escola fundamental
Diplomata, para exercer a função de
Coordenação de Planejamento Setorial do
ãs condições mínimas necessárias ao rendiEmbaixador do Brasil junto à República
Ministério da Educação, pela Secretaria de
mento dos seus alunos, de modo a reduzir
do Senegal.
Ciência e Tecnologia da Presidência da Repúas graves disparidades que acometein. a eduItem
2:
blica e pelo Escritório Regional de Educação
cação brasileira, em particular entre os meios
urbano ·e--rural e erÍtre as diferentes regiões
para a América Latina (Orealc/Unesco). Os
Discussão, em turno único, do parecer
talentos reunidos em ambas as oportunidades
do País. Para chegar até lá, tais padrões, cOnda Comis.são de Relações Exteriores e
permitiiarn -dissipar nuvens de dUvidas sobre
forme foi assinalado, devem levar em conta
I?efesa Nacional sobre a Mensagem n?
as tendências da _educação brasileira, além
o texto constitucional, considerando, particu212, de 1990 (no 828/90, na origem), de
de apontar novos horizontes ou reforçar a
larmente, as disposições sobre a valorização
20 de novembro do corrente ano, pela
certeza sobre algumas rotas adiante de nós.
dos profissionaíS da educação, com seleção
qual 6 Senhor Presidente da República
O eventO do Programa das Nações Unidas
por concurso público e piso salarial.
subme_te â d~liberação do Senado a escopara o Desenvolvimento teve por objetivô
Também foi apresentada pela Orealc, órlha do Senhor Guilherme Luiz Belford
gão da Unesco para a América Latina, uma
avaliar prof(cuo projeto desenvolvido no Bra·
Roxo Leite Ribeiro, Ministro de Primeisil por quase duas décidas, em especial com
proposta de medição da qualidade da educata Classe, da carreira de Diplomata, pàra
o lpea, correspondendo à aplicação de mi·
ção básica, com o objetivo de criar siStemas
exe:r::çer _a função de Embaixador doBralhóes de dólares em pesquisas, assistência téc·
nacionais de mooitoramento da qualidade da
sil junto â República do Chile.
educação. A referida proposição merece cuinica e formação e aperfeiçoamento de pesItem
3:
soal. Tendo procedido a extensa_e cuidadosa
dadoso estudo, uma vez que as afirmações
avaliação, o J?NUD convidou várias pessoas,
sobre qualidade no ~sl.no fundamental brasiDiscussão, em turno único, do parecer
entre as quais hon~?samente f~mos incluídos,
leiro têm base escassa. Neste âmbito, destada Comissão de Relações ExteriOres e
para discutir os documeritos. Como conclucam-se os resUltados de uma pesquisa sobre
Defesa Nã.cioi1al Sobre a Mensagem no
s<to, diversas propostas foram apresentadas,. rendimento escolar, solicitada pelo MEC e
213, de 1990 (nn 829/90, na origem), de
em especial as. de dar prosseguimento a um
executada pela Fundaç~o Ca.rlos Chagas,
20 de novembro do corrente ano, pela
novo projeto, a.dequado aos tempos corren~
com recursos desti.n_ados à avaliação do sistequal o Senhor Presidente da República
tes, e _de contemplar novos atares, como o
ma educacional brasileiro, conforme emenda
submete â deliberação do Senado a escoCongresso NaciOnal,'·os <!stados, os mi..micí-- por nós incluída no Orçamento de 1989.
lha do Senhor Fernando Silva AlveS, Mipios e organizaçõeS não goVetnáme:ritais. De·
Em suma, ficou claro que a qualidade não
nistro de Segunda Classe, da carreira de
vemos consignar aqui, illiás, a recente particié só um -problema da escola, mas de toda
Diplomata, para exercer a função de
pação do PNUD, ao lado dil Unesco e do
·Embaixador do Brasil junto à Repúblicit
a sociedade. Como não estamos sozinhos no
Ipea, na promoção do simpósio "O Desafio
mundo, ao contrário, vivemoS uma íiiierdedo Iraque,
pCnâência cada vez maior, as condições de
da Escola Básica: Qualidade e Eqüidade",
ltem.4:
subeducação da população brasileira exigem
realizada realizado pela Comissão de EducaDiscussão, em ttirilo únicO, do parecer
prioridade para a- universalização do ensino·
ção desta Casa.
da Comissão de Relações Exteriores e
fundamental, antes que s~ja tarde, ImpõemNo que se refere à educação em particular,
Defesa Nãci.onal sobre a -Meiisa&em n~
o seminário do PNUD reiterou· a preocupase açóes que elevem a eqUidade e que permi220, de 1990 (n• 872/90, na origem), de
l;ão com o ensino fundamental e com o protam avaliar os resultados, de modo compa3 do corrente, pela qual o Senhor Presirativo tXJm outros países.
cesso de descentralizaçã? administrativa esta·
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dente da República submete à delibe- _
Janeiro- LFfR, e!ii montante suficient~_ ao
.O SR. JAMfL HADDAD (PSB- RJ. Para
ração do Senado a escolha do Senhor
. Jorge Carlos Ribeiro, Ministfo de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Orie"ntal do
Un,1guai.
Estas matérias conSt:iiiteS~da pauta' nos t~r
mos do Regimento Interno, deverão ser apre-.
ciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs_. Funcioi:J.ários as providências nec_essárias, a fim de que seja respeitado
o dispositivo regimental.

giro de 270.000.000 de LFTRJ, vencíveis a
proferir parecer. Sem revisão do ora:dor.) 15-12-90.
.
Sr. Presidente, antes de relatar o projeto,
Os títulos, cuja rolagem se pretende realiquero agradecer aos Srs. Se_nadores por tezar, foram emitidos com amparo na autorirem concedido a oportunidade de, com urzação contida na Resolução. n? 70, de 9 de
gência-urgentíssinüi., aprovarmos este projenovembro de 1989, do Senado Federal, e desto.
tinaram-se ao reequilíbrio da Caixa do Teseu-_
Quero deixar aqUi, Sr. Presidente, e sei
ro estadual, atingido pela inadimplência da
que falo também em nome de V. Ex•, minha
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
estranheza pela remessa, em cima da hora,
quanto às suas obrigações relativas ao imposno e:p.cerramento dos trabalhos, dessa propoto, de competência dos estados, sobre a circusição do Estado do Rio de Janeiro, no· molação de mercadorias e serviços -ICMS.
mento em que o prazo fatal é o dia 15. Quero
(A sessão transforma-se em secreta às · deixar bem claro, Sr. Presidente, que se_ não
Perdurando a_ inadimplência da .CSN empresa sob controle da União -, 'solicita
19 horas e 28 miiiilti:is-e Volta a ser públifosse a boa vontade de todos os Srs. Senadoo estado autorização para proceder à sua rolaca às 19 horas e 46 mlnutos.)
res, ~ssinando o requerimento para que pugem, via emissão de novas LFTRJ.
déssemos votar em urgéncia-urgentíssÍiilã~ o
O SR. PRESIDENTE-. (Nelson Carneiro)
A opera-ção, caso autorizada realizaf-se-á
Estado no Rio de Janeiro teria problemas
-ItemS:
-sob as seguintes condições:
Discussão, em turno úfiicõ, do parecer serifssimos, tanto para- o ·estado como ,Parã
a) quantidade: a ser definida na data de
da Comissão-de_Constituição, Justiça e o nosso Banerj.
resgate dos títulos a serem substituídos;
Deixo aqui o meu agradecimento aoS- SenaCidadania sobre a Mensagem no 224, de
b) modalidade_: nominativa-transferível;
_
1990. (n9 883/90, na origem), de 10 de dores de.todos os estados.
c) rendimendo: igual ao das Letras FinanQUarttcrao·-pai'eter, Sr. Presidente, eis a
dezembro do corrente ano, pela qual ó
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refeSenhor Presidente da República subme~ sua íntegra:
rencial);
Sob exame parecer dÕ Banco Celltrãl ·cto
te à deliberação do Senado a escolha do
d) prazo: até 1.081 dias;
Brasil que instrui pedido formulado pelo Go~
Doutor Francisco Peçanha Martins, para
e) valor nominal: Cr$ 1,00.
exercer o cargo de Ministro do Superior vemo do Estado do Rio de Janeiro, no sentif) características dos títulOs a serem substiTribunal de Justiça, na vaga destinada do de ser autorizad!=~- a emissão de Letras FinaD.ceíias áo Tesoqro do Estado do Rio de
tuídos:
a advogado, decorrente da exoneração
do Ministro Carlos .Mário Velloso, por
QUANTIDADE :
VALOR DOS 1" iTULOS
ter sido empossado como Ministro .do VENCIMENTO"
Supremo Tribunal Federal.
EH 15:10.90 <Cr$ MILH5ES)
O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneíro)
-O parecer é favoráVel.
1!70.000.000
6.410,5
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
g) previsão de colpcação e vencimento dos títuloS a Serem emitidos:
Passa-se à votaç-ão da matéria, que-será
feita por· escrutíniO" secreto.
Peço a todos os Srs. Senadores ocupem
Colocação:
Vencimento:
oata-Bas~:
lugares que não sejam os.seus, porque a votação é secreta. (Pausa)
15-12-90
15-12-90
01-01-92
Em votação.
1.5-"12-00
15-12-90
01-02-92"
. (Procede-se à votação.)
. 15-12-90
f5=12-90 .
-01-03-92
15-12-90
01-04-92
15-12-90
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
15-12-90
15-12-90
01-05-92
-Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO,
~

...

Houve 2 abstenções.
TOtal: 52 votos. ·
A indicação foi aprovada,
A Presidência comunicará ao Senhor Presidente da República o resultado da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson l:arneiro)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
doDia-.
- Passa-se à apreciaçã.o do Requerimetito n9
509, de 1990, de urgência, lido no Expediente
para o Ofício 575/90, relativQ a pleito do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Em votação.
Os Srs. Senadores ·que o aprõva"in qu-eíiam
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que fo-i -despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
Solicito- ao nobre Senador Jamil Haddad
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.

15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-96·
15-12-9b
15-12-90
15-12:..90
15-12-90
15-12-90.
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90

o

15-12~90

01-06-92
.01o07-92
01-08-92
01-09-92
01-10~92

..

01-11-92
01-12-92
01-01-93
.0:1-02-93
01-03-93
01-04-93
Ó1-05-93
01-06-93
01-07-93
Q1-08cc93
01-09-93
OJ-10-93
01-11-93
Q1-12-93

h) forma de colocação: através de ofertaspúblicas, nos ~~rmos da Resolução n9 565,
de 20-9-79, ~o_Ba_q.co Central do Brasil:

15-12-90
15-12-90
Üi-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
- 15-12-90
15-f2~90

15-12-90
15-'12-90.
15--12-'90
15-12~90

15-12-90
i5-12-9o·
15-12-90
15-12-90
15~12-90

i) ª'-ºtorização legislativa: ~eis o?S: 1389
e 1.553, de 28~11-88 e 30-10-89, respectivamente.
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As inforin3ções prestadas pelo Banco Central do Brasil dão conta que, em face do dis·
posto no art. 3~. II da _ResolUção na 94, de

15 de dezembro de 1989, -do Senado Federal,
encontra-se extrapolado o limífe relativo ao
dispêndio anual máximo permitido.
A desobediên_çia do parâmetro acima referido foí, evidentemente, objeto de aprovação
por esta Casa_Legislativa, em face da sua .
competência constitucional para dispor sobre

poSitivos da norma, em particular sobre o
que determina a origem doS recursos a serem
destinados à liquidação dos títulos que, não
se tendo materializado, impedem o cumprimento do mandamento do Senado Federal.
Em face do exposto, somos pelo acolhimento do pedido, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
. N•77, DE f990'

os limites à dívida pública (art. 52, VII e
IX; da Constitu,iÇão Federal.)
De se destacar, por outro lado, que a Resolução n~ 94/89, do Senado· Federal, perdeu
vigência. por decurso de prazo, no dia 7

Autoriza o Gover-no do Estado do Rio
de Janeiro a eiiiitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro- LFfR).

a

de dezembro passado e _que o texto recente-

mente aprovado para regular a matéria, ainda
não entrou em vigor por nos ter sido publicado.
Na hipótese em exame, autorizado pela
Resolução n"'70/89, o Estado do Rio de Janeiro emitiu 270.000.000-de Letras Financeiras
do Tesouro. Estadual- LFTRJ que, na forma estipulada no art, 2~ da referida Resoluçâb, 'deveriam ser "liquidadas quando do ingresso de receitas do Imposto sobre Circulação de Merca:Oorjas_ e Serviços - ~CMS,
vencidas e devidas ao Estado do Rio de Janei-

ro".

.

-

Foi portanto o próprio texto autorizativo
da emissão que vinculou a liqüidação dos
compromissos ao pagamento do ICMS devi!:!Q. ~q~.__Q_ora a mesma Resolução n9 7_0/89 lh~
atribua Ciráfe!"CXCepcional e improrrogável".
---xlffiprorrogabítTc:lã.de d3emissão, a nosso
ver, não pode prevalecer sobre os demais dis-

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio
d~ Janeiro autorizado a_ernitir e_ a colocar
no rilercãdo, através de ofertas públicas, -Le~~as Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro- LFTRJ no montante neceSsário ao giro de 270.000.000 LFTR.
Parágr.af~ único. A emissão e colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada_ com observância às seguintes condições:
a)) qua,ntidade: _a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substit1;1ídos;
b) modalidade:' nominativa-tr-ansferível;
c) rendimentq: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional ~mesma taxa ;referencial);
·
d) prazo: até 1.081 dias;
e) Valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substi·
tufdos:

Dezembro de 1990

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~ 565,
de 20-9-79, do _Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Leis n?" 1.389 e
1.555, de 28- ~1-88 e 30-10-89, respectivamente.
Art. 29 A autorização de que trata esta
resolução será exercida até o dia 31 de dezembro__d_e 1990.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4? revogam-se as disposições em
contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.
o

O SR. PRESIDENTE (Ne!son Carneiro)
- O parecer conclui pela aprovaçã"o.
Passa-se, agora, à discussão do projeto, em
turno único~ (Pausa.) Não havendo quem
peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
.
Os S.rs . .Senaçlores que o aprovam ·queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
. Aprovado.
O projeto irá à ·comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE _(Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, redação final da matéria
que Será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
É lida segu~nte:
Comissão Diretora

a

PARECER

N~

475, DE 1990

Redaçio final do Projeto de Resolnçio
n' 77, de 1990.
A Comissão Diretora aprese:O.ta a redação
fina] do Projeto de Resolução n9 77, de 1990,

VENCIMENTO'

QUANTIDADE:

VALOR DOS TfTULOS
EH 15ci0.90 (Cr$ HILHÕES)

270.000.000-

6.410,5

~ previsão de C?\ocação e vencimento d(!S 'títulos a serc;mt eftUtl.doS':

que autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e Colocar no mercado
270.000.000 de Letras F'manceiras do Teseu-·
rodo Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ.)
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - ·Men~
des Canale- Nabor JúnJor.
ANEXO AO PARECER N' 475, DE 1990

Vencimento:

Colocação:
15-12-90

~

15-12-90

15-12-90

15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12;-90

15-12-90
15'-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90·
15-12-90.
1&-12-UO

15-12-90
15-1!C'90
15-12-90
>5-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90

\lD!l-01-92
ctl--02-92

llll!-00-92

1DtHJ4-92

tDtl-05-92
.

~06-92

-~\-07-9'2

lln-08-92
. :l00-09-92

'!!ll1-·10•92.

·01-'11-92
1ll1-·12-92
100-01-93
(11-02-93

01-03-93'
D1-G4-93

lliF<>9·~9

Dl-06-93
·EI1-07-9:f
:m-oa-93

...m:-cs..-93
:o1-·1o-s3
<01-U-93
\01-12-93

oata:.aase:
15-12-90
15-12-90
15-J2:..90

15-12-90
15-12-90
15-12-90

15...:.12-9015-12-90
15-12-90

15-12-90
15-12-90
15'-12-90
15-12-90
15-'12-90
15-12-90

15-l2-90

Jg: ~=~~
15-12-90

15-12-90
15-12-90
15'-12-90
15-12-90
15-12-SO

Redação fin~ do Projeto de Resolução
n' 77, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos terinoS dó art. 52, inciso VII da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE !990
o Governo do Estadõ- do Rio
de Jalieiio a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro - LFTRj;

-~-Autoriza

O Senado Federal resolve:
1~ É o- Goverllo do -Estado do Rio

Ali.

de Janeiro autorizado a emitir e a colocar
no_mercac;lo,- através de ofertas públicas, Letras FinanCeiras do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro - LFTRJ, no montante necessáriõ ao ·girO de 270.000.000 LFTRJ.
·
Parágrafo único. A eniissão e colocação
dos títulos a que ~ refere este artiRo ;!Crá ·
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-- 15·12-90 ~ 15c12-90 -- 15-12-90 -efetuada com observância_às._s~gumtes condi15--12-90 _: 15-12-90--15-12-90 :__ 15-12-90
ções:
.
,.
-- 15-12-90-- 15--12-90- 15-12-90-a) quantidade: a ser defiQida na data de
15-12-90 -- 15-i2-90 --'- 15-12-90 -- 15-12-90 resgate dos títulos a serem substituídos;
h) forma de colocação: através de oferta~
b) modalidade: nomjnati_v:Hransferível;
públicas, nos t~rmos _da Resolução n~ 565,
c) rendimento; igUal ao das Letras Finande 20 de setembro de 1979, do Banco Central
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refedo Brasil;
rencial);
I) autorização legislativa: Leis n~s 1.389 e
d) prazo: até 1.081 dias;
1.555, de 28 de novembro de 1988 e 30 _de
'e) valor nominal: Cr$ 1,00;'
outubro de 1989, respectivamente.
f) características dos títulos a serem substiAr L 2? =A aUtorização de que trata esta
tUídos;
resolução será exercida até o di~ 3_!_ ~~_dezemVencimento: 15-12--90 -:-_Quantidade.:
-bro de 1990.
270~0_00.'000 ..,......-Valor dos Títulos, em
Art. 3? =Est~ res~ução entta em vigor na
15-10-90 (Cr$ Milhões): 6.410,5
g) previsão de colocação e vencimento dos . data-d:e sua publicação.
títulos a serem emitídos:
Coloc_ação: 15-12-90.-'-.15-12-90 ~
c · )
15-12-90 --15-12-90-'-'- 15-12-90 __ 15 _12_90
O SR .. PRE~JPENTE _(Nelson.( a<net)ro
-15-12-90-15-12-90 -15-1 2 _90__
-EIJldiscussaoaredaçaofinal. Paus~
15-12-90 _ 15-12-90 ,....,...15.,_u.90 _ 15 _~2_ 90
I"!ão ha;endo quem peça a palavra, en erro
-- 15-12-90 - 15-l2-90 -- 15'12-09-0 =...;-a dtscussao.15-12-90 --15-12-90---15-12-90 --'15-12-90
-Em vota_çao.
.
- 15-12-90 _ 15-12-90 _ 15-1 2 _90 _
Os Srs_. _Senadores que a aprovam queiram
15-12-90
permanecer sentado_s. (Pausa.)
VenCimento: H-1~>-92 -1'-2-92- 2-3-92Ap~ava~a. .
_
i~>-4-92 _ 19-5-92 --=. 1'-6-92 _ 1 ~_7 _ 92 _
A; maténa vai à promulgaçao.

}9-8-92.--11'-9-92- 1'·10-92-

A- matéri~ a que se refere este requerimento será incluída na Ordem do Dia da segun~a sesão ordinária subseaüente._

O SR. PRESIDENTE (N~Ison Carneiro)
A Presidência convoca sessão extraordi~
nária, a reaHzar-se hoj.e às 19 horas e 55 minuw
tos, com a seguinte
·

-

ORDEM DO DIA
-I-

':Dis_cussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n9 191, de 199õ, -áe ffiicíatíva
do Governador_ do EstaOo_ ci_e _Roraima, que
autoriza o Poder Exe.cutiVo ·à abrir créditos
adiciOO.aíS ~dé--(_l- ITmrr:e de C i-$
1.544.00CY.OOO,UO (wn bilhão e quinhentos e
quarenta e quatro milhões de cruzeiros), tendo PARECER FAVORÁVEL, sob n• 416,
de 1990, âa Comissão do Distrito Federal.
-2Discussão, em turno único, do Projeto d~
Resolução n~ 74, de 1990 (apresentado pela
Comissão d"e Assuntos Económicos como
conclusão de seu parecer n~ 455/90), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo (SP)
a emitir 'Letras Financeiras do Tesouro do,
Estado de São .!'auJo (LfTI')0 SR. PRESIPENTE (Nelson Carne!ro)
-Está encerrada a sessão. ____ _
(Levanta-se a sesSão_àS 19 horas e 54
minutos.)

1~>-11-92-

1•-12-92-- 1'-1•-93 -- 1•-2-9i -- to-3-93 ~ __: ()SR. PRllsiDENTÊ(Ne!son Carneiro)-Passa-se votação do RequerinlelltO n? 510,
1•-4-93 --.1•-5-93 ~ 1'-6-3 -- J•-7-93 -de 129_0, de urgência, liâo no Expediente,
1•-8-93-- 1'-9-93 -+ 1•40-93 -- 1•-!1-93-1•-12-93 .
para. o Ofício n? S-49, de 1990.
.
. Os -Srs. Senadores que o aprovam queiram
Data-Base: 15-12-90--15-12-90 -15-i2~9o
...: 15-12-90 --=·15>12-9D-- 15-i2-90-- - .~perrilãn-ecer sentados._ (Pausa)
15-12-90--15-12-90 --15-12-90--15-12-90
Aprovado.

Ata da
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ren

Sessão, em 13 de dezembro de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, dà 48• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPrr!sidência do .Sr. Nelson Carneiro·
- Ronan Tito.....:_ Severo Gomes- Fernan-·
do Henrique C~doso Mário Cov:is . - Aluízio Bezerra Nabor Júnior Mam.:_o Borges- Iran Saraiva- Antonio
Alves- Pompeu de Sousa- Meira Filho
Carlos De'Carli- Aureo Mello- Odacir
....-- Roberto Campos -- Louremberg Nunes
Soares- Ronaldo Aragão- João Menezes
Almir Gabriel Oziel Carneiro~~ --- R(!Cha----: Márcio Lacerda- MendesCanale
· Derzi- Wilson Martins
Moisés Abrão- Carlos Patrodriio - Antl)- --- Ra.Chlà_Saldanha
nio Luiz Maya JoãO Castefo João
Leite_ CI:taves Affonso Camargo Jorge
Bornbausen - Mareio Berezoski Lobo-- Chagas Rodrigues- Hugo NapoN
leão - Afonso Sancho Cid Sabóia de
elson Wedekin - .José Paulo Bispl Carvalho Mauro Benevides Carlos
José Fogaça..
Alberto Lavoisier Maia_- Marcondes
0 SR - PRESIDENTE (Ne 1oon C arne!Io
· )
Gadelha'- HumbertQ Lucena...:....._ Raimundo
_ A lista de presença acusa 0 compareciLira ...:..__ Marco Maciel Ney MaraD.hãO
menta de 68 Srs. Senadores. Havendo núme- Luiz PiaU.hylino - Mansueto de Lavor
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Carlos Lyra·:...... João NascimentoSob a proteção de Deus, íniciamos nossos
Albano Franco- FranCisco Rellembergtrit.balhos.
__
Lourival Baptista -- Luiz Viana Neto ·.Jutahy ~~g~lhães -- Ruy Bacelar - José
Sobre a mesa, requerimentos que serão IiIgnácio Ferreira- Gerson Camata- João
dos pelo Sr. !~.secretário.
Çalmon - Jamil Haddad - Nelson Car. São li~~ e aprovados _os seguin,ndro - Mata Machado - Alfredo Campos
tes:
A$19 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAMSE-PRESENtES OS-SRS. SENADORES:

REQUERIMENTO N• 511, DE 1J9Q
Nos termos do art. 281 do RcgirD.cntO

Iil~-

terno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos pare3: o Projeto de
Resoluçãd n!' 73, de 1990, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Bónus
do Tesouro"do Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, i3 dt! dezembro de 1990.
-·Pompeu de Sousa.
REQUERIMENTO N• 512, DE 1990

_ Nos. termos do art. 281 do Regimento Inw
temo, requeil"' disp_ensa de interstfcio e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de·
Lei do DF n9 64, de 199Q, de iriiciativã do
Governador do Í>istritci Federal, que- auto~
riza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
do Distrito Federal créditos suplementares
até o liinite de Cr$ 11.824.000,00 (onze milhões., oitocentos e vinte __e quatro mil Cruzeiros).
Sala das Sessões, 13 de dezembro d~ 1~0 .
- Mauro Ben_~vides.
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~EQUERJ:MENTO N~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-As matéiias constantes dos requerimentos
que vêm de ser aprovados, figurarão na Or·
dem do Dia da sessão seguinte.
Sobre a mesa, requerimentos que· vão ser
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguinte!>.
REqUERIMENTO N• 513, DE 1990
Requeremos ·uJgência, nos termos do art.
336, alíneac,do Regimento Interno, pára o
Ofício S/68, autorização para que o Estado
do Rio Grande do Sul possa emitir e colocar
no mercado letras financeiras do Rio Grande

do Sul.
-sã"Ià' das Sessões, em 13 de deÚ:mbro de
1990. -Fernando Henrique Cardoso- José
Ignáclo Ferreira- Ronan Tito- Iram Saraiva -

Mauro Benevi.des -

do Governador do Estado de Roraima,
que autoriza o Poder Executivo a atirir
créditos adicionais até o liniite de 1 bilhão, 544 milhões de cruzeirOs, tendo pa---recer favorável da Comissão do Distrito
Federal.
-Em discussão O projeto, -em tU:tno Uilicõ.
(Pausa)

514, DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art
336, alínea c, do Regimento Interno, para
o Oficio S-74, de 1990. .
Sala das Sessões~ 13 de dezembro de 1990.
,_. Jamil :A8ddad - Marco Macief- Fernando Henrique Cardoso - Ronan Tito.

·ó SR .. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os re(JUerimen'fOs lidos se.rão
apreciados depois da Ordem do Dia, nos ter. mos-regimentais.
O SR~ PRESlDENTE (Nelson Carneíro)
-Passa-se à

Não hayenào quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação .
Os-srs. Si:nadOtes -que O·aptOVain queíi-3m
permanecer sentados. (Pausa)

ORDEM DO DIA*

Aprovado.
A matéria vai ã Comissão Diretora, para
a redação final.
- - -.
_ E o seguinte o projeto aproVado:

-rtem I:
Discussão, em tbmo único, do Projeto
de Lei do Senado ne191,_de iniciativa

Marco Maciel.

Dezembro de 1990
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O SR. PRESIDENTE (Nelsop Carneiro)
-Item 2:

Discussão, em tur:no único, do Projeto
de Resolução n~ 74, que autoriza o Governo do Estado de_ São Paulo a emitir
Letras Financeiras do T~souro de São
Paulo.
maténa foi incluída na Ordem do ora
em virtude da aprovação do requerimento
de dispensa de interstíco na sessão anterior.
DiscUssão do projeto, em turno único.
(Pausa)
A

.Não havendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
Em votação

.--8

218...000.0::0-

oK A .. -.---

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer Sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai ã Comis~âo" Diretora, para
·a redaç;,io íi_nal.
É o seguinte ó projeto aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÁO
N9 74, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de
São Paulo (SP) a emitir Letras Finan~
- Céiras do Tesouro do Estado de São Paulo
- LITP.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1" I:: o GOverno do Estado de SãQ
Pauto (SP), nos termos do art. 33, parágrafo

único, do AtO das Disposições Constitucionais Transitórias e do art. 9~ da Resoluç~o
n" 94, de 15 de dezembro de 1989. do Senado
Federal, autorizcido _a _emü_ir e a colocar no
mercado, através d-e ofertas Púb-licas.
3..306. 719.82LLetras Financeiras do Tesouro
do E~tado de São Paulo (LFfP), destinadas
ao pagamento da z~ parcela do total cte precatórios judiciais pendentes, de sua rewonsabilidade.
Art.

2~

A operação obedecerá às seguintes

condiçõ~:

-a) quantidade: 3.306.719.821 LFT-P;
b) modalidade: nominativa-transferível;
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c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazO: 2.510 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1.00;
f) previsão de colocação e vencimento dos
· títulos a serem emitidos:-

Colocação: Dezembro/90- Vencimento:
.15-9-97- Data-Base: 1-11-90- Quantidade: 3.306.719.821
g) forma de colocação: através de _aferias
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
de 20-9-79. do.Banco Central do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei no 5.684, de
28-5-87, Decretos n"" 29.463, 29.526 e 30.261,
de 29-12-88, 18-1-89 e 16-8-89; e Resoluções
SF n• 5 e 42, de 19-1-89 e 14-9-90.
Art. 39 A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exerCida até o dia 31
de dezembro de 1990.
Art. 4'' Esta resolução entra em .vigor na
data, de sua publicação.
Art. sa Revogam-se as disposições em
contrário.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Diá.
Passa-se- à votação do Requerimento n~
514, de 1990, de urgência, lido no Expediente,_ para o Ofício- 0:"S774, -ae -1990.
Em votação. (Pausa)
Os -srs. Senadofes que o aprovam queiram
permanecer sentados.
·
Aprovado o requerimento.
A matéria objeto do requerimerito figurará
na Ordem do Dia da segunda sessão subseqiiente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Passa-se à apreciação do Requerimento
n"' 513, de 1990, de urgência, lido 09 Expediente, para o Ofício S/68, de 1990, de autoria
do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul para emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do EMado.
Em votação o requerimento.
·.Os Srs. Senadores-que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
·
Aprovado o requerimento.
A matéria objeto do requerimento que acaba de ser aprovado figurará na segunda sess~o ·_
subseqüente.
-

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMD\l- MG. Pela
Ordem. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente, antes de V. Ex§. encerrar a ·sessão.
eu gostaria de dizer o seguinte: tínhamos,
·aqui, na rolagem da dívida do Estado de São
Paulo, dois projetos q1,1e deveriam ter, sido
votados.
-Gostaria de saber de V. Ex§ se foram vota·
dos, porque estou riluito preocupado com a
.feitura da pauta.
O SR. PRESIDENTE" {Nelson Carneiro)
- Um foi. Acabo de aprovar. Não_ sei se
é sobre a rolagem d~ dí~ida.

O SR. RONAN TITO - São dois: um é
sobre a·emissão de letr~s, de precatórias;ou
seja, para o Governo atender a precatórias;
e o outro é sobre a questão da ro!agem da
dívida.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) --:--Acaba de ser aprovado o projeto sobre
emissão das letras para o E?tado de São
Paulo. Vou ler para V. Ex§. E. autorização
para emitii letras fmanceiras.
O SR. RONAN TITO ---.. Verifique para
mini, por favor: Sr. Presidente, se não houve
outra, porque temos matéria bastante para
amanhã,e_ para segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--A Outra será objeto de exame na próxima
_sessão. Já está pronta para ser votada na próXima -sessão.
A outra foi um crédito para Roraima.
O SR. Ronan Tito- Estou falando de São
P3.ulo: dois créditos. Estou atento ao de Roraima.
.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está aqui, para ser examinado na próxima
sessão.
O SR. RONAN TITO- Não pode V. Ex o .
convOcar màis uma sessão. para que vo"temos
hoje?
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, EX e, porque senão, retardaremos in. definidamente a sessão do Congresso N acional. Amanhã, pela manhã, às 10 horas será
exarrrinado.
.
O SR. RONAN TITO- Obrigado. Sr. Presidente.
. .
-Sr. Presidente_, "amanhã, àS 10 horas da manhã, haverá urna sessão extraordinária?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- EXtraordinária.
O SR. RONAN TITO ......:... Então, podemos
votar?
_ O SR. PRESIDENTE (NelsQn Cã.rneiro)
- Podemos votar.
. O SR. RONAN TITO - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O ·sR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
- A Mesa retifica: amanhã haverá uma ses·
sãÔ ordinária, que começará às 9. horas da
manhã. Amanhã é sexta-feira, a sess<io é ordinária, começa às. 9 horas, com uma pa_uta
exiensíssima. Lembro aos Srs. Senadores que
haverá, em seguida, uma sessão do CongreSso Nacional, para votarmos o Orçamento da
Uniáo.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro)"
-.Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte
·

-ª--

ORDEM DO DIA

Projeto_ de Decreto Legislativo
n" 10, de 1990
(Ipcluído em Ordem do Dia nos terrhos
do art. 353. parágrafo único do
Regimento Interno)
DiscusSão, énúu!ão úniCo, do Proj-eto de
DecretO Legislativo no 10, de 1990 (n\· 148/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova· ó

Dezembro de 1990

ato que renova a-conCessão à Râdio Heróis
do Jenipapo Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora, em onde média, na cidade de Campo Maior, Estado do Piauí (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

i
Projeto de Decreto Legislativo
n" 11, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termoS __ _
do art. 353. parágrafo único do
Regimento Interno)
DiscuSsão, em turno únic"o·, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 11, de 1990 (nu 149/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato de renovação de concessão outorgada à
Rede Eldorado de :Rádio Ltda., para explorar. serviço de radiodifusão sonóra, em onda
média, na cidade de Eldorado, Estado de
Mato GrossO do Sul (dependendo de parecer
da Comissão de Educação).
3

Projeto de Decreto Legislativo
n" 12. de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)

DiscussãO; em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 12, de 1990 (n" 154/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga concessão à SPC -Sistema
Paranaíba de Comunicações Ltda., para exploração de sons e imagens (televisão), na
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás (dependendo de parecer da Comissão de Educação).
4

Projeto de Decreto Legislativo
n" 13, de 1990
(InCluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 13, de 1990 (n'' 117/89,
na Câmara dos Deputado). que aprova o ato
que- renova a concessão outorgada à Rádio
Gaurama Ltda .• para exp·torar serviço de ra- .
diodifusão sonora, em onda média, na cidade
de Gaurama, Estado do Rio Grande do Sul
(dependendo de parecer da Comissão çle
Educaç?o).
5

Projeto de Decr~to LegislativO
n" 14, de !990
(COncluído em Ordem qo" Día nos-tei-riiõS
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Intern<;>)
Discussão, em turno único. do Projeto de
Decreto Legislativo n" 14. de 1990 (n'·' 121189,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Várzea Alegre Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em
onde média, na cidade de Várzea Alegre,

.

'
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Estado do Ceará (dependendo de parecer da
Comissão de Educação).
6

Projeto de Decreto Legislativo
n' 15, de 199()
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turnO úniCCI, do Projeto de
Decreto Legislativo no 15, de 1990 (n~ 118/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concess-ão__ outorgada à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar

serviço de radiodifll$.!i_Q sonora na cidade de
Açu, Estado do Rio- Giande _do Norte, (dependendo de parecer da Comissão de Ed!lcação).
7

Projeto de Decreto Legislativo
n' 16, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos teJID.OS
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
De;creto Legislativo n? 16, de 1990 (no 126/89,
na Câmara dos Deputados). que-aprova o
ato que outorga concessão à Rádio e Tele~
visão Imagem Ltda., para explorar, pelo prazo de l_?_(quinze) anos. sem direito Qe exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão). na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná (dependendo de_ parecer da
Comiss_ão de Educa_çj-º).

m
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· Projeto de Decreto Legislativo
n" 19, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termQs
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)

Projeto" de Decreto Legíslativo
n' 25, de 1990
(Incluído em Ordem do Diã nos fe-i1hos
do art. 353, parágrafo Unico, do
Regimento Interno)

Discussão, em turnci úilico, do Pi'ojeto de
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Leg1Siatívo -Õ" 25, de 1990 (n~ 152!89":
Decreto Legislativo no 19, de 1990 (n~ 144/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o . na: Câmara dos Deputados), que aprova ó"
ato que outo.rgã perrilíssão à FM Sudoes_te._
ato-que outorga concessão_ à TelecomunicaRadiodifusão Ltda., para explorar, pelo prações Campos Dourados Ltda., para explorar
zo de 10 (de~) anos, sem direito de_ exclusiserviço de radiodifusão sonora, na cidade de
Vidade, serviço de iiidiodifusão de sons e tma~
Cascavel, Estado do Paraná (dependendo de
gens (televisão), na cidade de Caruaru, Esta~·
parecer da Comissão de Educação).
do. de Pernambuco (dependendo de parecer
da Comissão de Educação).
11
Projeto de Decreto Legislativo
n• 21, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
- · Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreta Legislativo n~ 21, de 1990 (n9160/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato _que outorga permissão â Rádio FM ltab;iiana Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodíiUsão sonora em freqüência
modulada,- na- cidade-de _Itabaiana, .Estado
de Sergipe (dependendo de parecer da Co- .
missão de Educação).

12

8
Projeto de Decreto Legislativo
n• 17, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos tei:mos
do an. 353, parágrafO úriico do
Regimento Interno)

Projeto de Decreto Legislativo
n' 22, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art, ..353, pãfágtafO único do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~> 17, de 1990 (n~ 137/89,
,na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Çidade
FM de Laura Müller Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de
Laura Müller, Estado de Santa Catarina (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

Díscussáo,_em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~22, de 1990 (n~ 165/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Televisão Uruguaiana Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Uruguaiana, Estado do
Rio Grande do Sul (dependendo parecer da
Comissão de Educação).

15

Projeto de Decreto Legislativo
n~ 27, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único dO
Regimento Iriterno)
Dis-cussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo o? 27, de 1990 (n~ 151/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que-·outorga concessão à Televisão fi-ª-:.
nalto Central Ltda.~ para exploração de sons
e imagens (televisão), na cidade de Poran·
gatu, Estado de Goiás-(dependendo de parecer da Comissão de Educação).
16
Projeto de Decreto Legislativo
n' 28, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único doRegimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 28, de 1990 (no 146/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova O
ato que outorga permissão â Rede GeraiSde Comunicação Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de iadiodi(usão sonora em'
freqüência modulada, na cidade de Coro-mandei, Estado de Minas Gerais (dependen·
do de parecer da Comissão de Educa_çã.o).

9

Projeto de Decreto Legislativo
n• 18, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos tennos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
DiscUssão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 18, de 1990 (n~ 142/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à SISFRAN Sistema de Comunicação Alto São Francisco
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de _exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pompeu, Estado de Minas
Gerais (dependendo de parecer da Comissão
de Educação).

13

17

Projeto de Decreto Legislativo
Nã 23, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
- do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turno -único, do Projeto de
-Decreto Legislativo Q9 23, de 1990 (n~ 145/89,
na Câmara dos Depu~ados), que aprova o
ato que outorga permissão à Melodia -Siste·
ma Capelinhense de Radiodifusão Ltda., pa_ra _explorar serviço de radiodifusão sonora~
na cidade de Capelinha, Estado de Minas
Gerais (dependendo de parecer da Comissão
de Educação).

Projeto de 'Dec_teto Legislativo
n'29, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do PrOjeto de
Decreto Legislativo n• 29, de 1990 (n" 155189,
na Câmara dos Deputados), que aprova O_
ato_ que outorga permissão ao Sistema Rainha
de ComuniCações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em _freqüência mo::
d_ulada, na cidade dç: Campil,la Grande, Esta:
do da Paraíba (dependendo de parecer da
Comissão de Educação).
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18

22

26

Projeto de Decreto Legislativo

Projeto de Decreto Legislativo

Projeto de_ Decreto Legislativo

n• 30, de 1990

n• 66, de 1990

no 71, de 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, paiágrafo único do
Regimento Interno)

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)

(Incluído e-m Ordem do Dia nos termos
dO art. 353, parágrafo úllico do
Reg-imento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nn 30, de 1990 (n?156/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo no 66, de 1990 (n• 228/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Fundação lsaec de Comunicação, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na Cidade de Novo Hamburgo,
Est<idó do Rio Grande do Sul (dependendo
de parecer da Comissão de Educação).

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto LegislativO n~ 71, de _1990_ (no 214/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora de Itapetininga Ltda., para explorar, na Cidade de ltapetininga, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada (dependendo de parecer da Coinissao de Educação).

ato que outorga permissão à Sociedade Rádio

Sinuelo Ltda., para explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusâo sonora em freqüéncia

modulada, na Cidade de Carazinho, Estado
do Rio Grande do Sul (dependendo de parecer da Comissão_de Educação}.

27

19

23

Pfojeto de Decreto Legislativo
n• 63, 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)

Projeto de De:creto Legislativo
n" 67, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
_do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 67, de 1990 (n• 227/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova permissão à A Gazeta doEspíritO Santo Rádio e TV Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia
modulada, na Cidade de Vitória, Estado do
Espírito Santo (dependendo de parecer da
Comissão de Educação).

Discussão; ·em-tiirno único, do Projeto de
Decreto Legislativo ne 63, de 1990 (n~ 230/90.,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Tropical de Blumenau Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina (dependendo de
parecer da Comissão de Educação).

20
Projeto dr;: Decreto Legislativo
n" 64, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos ferni05
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, .em tUi:no tí.nicO, do Projeto de
Decreto Legislativo n~' 64, de 1990 (n~ 23l{g-o;
na Câmara dos Deputados), qu~ aprova'o
ato que renova a c-onc-es-são à Rádio Progresso
de São Carlos Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão s.onora em freqüéncia modu,
!ada, na Cidada de São Carlos, Estado de
São Paulo (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

21
Projeto de Decreto Legislativo
n• 65, de 1990
(Incluíao em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Reginiento Interno)

Discussão, em turrio único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 65, de 1990 (n" 22979"0,
na Câmara dds Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Educadora de São João da Urtiga Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em orida
média de âmbito local, na Cidade de São
João da Urtiga, Estado do Rio Grande do
Sul (dependendo de parecer da Comissão de
Educação).

~~24

Projeto de Decreto Legislativo
n" 68, de 1990

- - --(TnCltlia<Yem Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento !~terno)
Discussão, em turno único, do Projeto_ de
Decreto Legisla,tivO n\' 68, de 1990 (n" 221190,
nã Câmara doS Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio FM Esperança de Guadalupe Ltda., para explorar, pclo prazo de 10 (dez)' anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
emfreqüência modulada, na Cidade de Gua~
dalupe, Estado do Piauí (dependendo de parecer da Comissão de Educação).

25

Projeto de Decreto Legislativo

n• 69, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
DiScussão, em turno único, do Péojeto de
Decreto Legislativo n" 69, de 1990 (no 219/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à _Rádio Imperial
FM de Pedro II Üda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüênCía modulada, na Cidade de Pedro II, Estado do Piauí
(dependendo de parecer da Comissão de
Educação).

Projeto de Decreto Legislativo
n• 72, de 1990
(Incluído em Ordem dO Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
.Regimento Interno)
Discussão, em turno úpico, do Projeto de
Decreto--LegíslatTvO n"72; de
1990 (n~ 213/90, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio e TV Vale do Mogi-Guaçu Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na Cidade de Mogi·
Guaçu, Estado de São Paulo.
28

PfO}eto de -DeCreto Legislativo
n•73, de 1990

(Inclu(do em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 73, de 1990 (no 212,
90, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga concessão à Rádio Educadora de Campinas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidáde de Campinas, Estado de São
Paulo (dependendo de parecer da Comissão
de Educação).
29
Projeto de Decreto Legislativo
n" 74, de 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regiment9 Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 74, de 1990 (n" 210/90,
na Câmara dos Deputados),_que aprova o
ato que renova a concessão à Rádio Jornal
de João Pessoa Ltda., para explorar serviços
de radiodifusão sonora na Cidade de João
Pessoa, Estado da Para1ba (d~pendendo de
parecer da Comissão de Educ8.ção).
30
Projeto de Decreto Legislativo
n" 75. de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único do
Regimento Interno)
Discussão, cm turno Unico, do Projeto de
Decreto Legislativo n" 75, de 1990 (n" 208(90.
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ria Cámara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro
- FECAP, para executar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência
modulada, com fms exclusivamente educativos, na Cidade de Pinh~_jrO, Estado do Maranhão (dependendo de parecer da Comissão
de Educação).
·
31

Projeto de Decreto Legislativo
n'76, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo 6nico do
Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 76, de 1990 (no 207/90,

na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Pataxós
Ltda., para explqrar serviço <ie radiodifusão
sonorà, na Ci4ade de !tabela, Estado da Ba'hia (dependendo de parecer da Comis.são de
Educação) ..

32
Projeto de Decreto Legislativo
n~ 77, de 1990
(Incluído em Ordem dQ Dia nos termos
do art. 353, parágrafo llnico, do
RegimentO Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto LegislativQ n 9 77, del990 (n9 206/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio FM Jóia
Ltda., par~ explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direitO de exclusividade, serviço
, de radiodifuSão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Pérola, Estado do Paraná,
(dependendo de parecei' da Comissão de
Educação).
·

na Câinarã dos Deputados), que aprova o
ato que outorga concessão à Rádio Arapoti
~Ltda., para explOrai, pelo p~a~o de 10 (d~)
'anos, sero direlto de excluSIVIdade, semço
de radiodifusão sonora em freqüência modu~
iada, na Cidade de Arapoti, Estado do Par-!lná (dependendo de paracer da Comissão de
Educação).
.

. 35
,Projeto de Decreto _Legislativo
'
nl' 80, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos term_os
do art. 351, do_ parágrafo único do
· Regimento Interno)
:DiscUssão, em turno único, do Projeto!f~e
Decreto Legislativo n~ 80, d~ ~990 (n? 202/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova pennissão à Rádio FM Folha
de Londrina Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na Cidade de Londrina, Estado d? Paraná
(dependendo de parecer da Comissão de
Educaç;jci).
36
P.rojeto de Decreto Legislativo
n9 81, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nõs termos
no-art. 353., parágrafo único do
Regimento Interno}
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 81, de 1990 (n~ 201/90,
na Câmara dos Deputados), qu,e aprova o
ato que outorga concessão à Rádio Difusora
de Ivinhema Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na Cida~
de de I.vinhema, Estado do Mato Grosso da
Sul (dependendo de parecer da Comi,ssão Pe
Educação).

37
ProjetO de

Decre~o

Legislativo
.
(Inc!u(do em Ordem do Dia n~s termos
·
do art. 353, parágrafo úniCo do
·
Regímento Interno)

n• 82, de 199o

33
ProjetO de Decreto Legislativo
n• 78, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, pai"ágfafo único do
Regimento lotei-no)
Discussão, em ttifno líriico, do Projeto de
Decreto Legislativo no78, de 1990 (n9 204/90,
na Câmara dos Deputados), que aproya o
ato que renova pennissão .â Rádio Setrána
de Bepto Gonçalves Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez).anos, serviço de radipdifusâo sonóra em freqüência modulada, na Cidade de Bento Gonçalves, Estado do Rio
Grande do Sul (dependendo de parecer da
. Comissiío.de Educação).

34 .
Projeto de Decreto Legi,slativo
n~ 79, de 1990
(Incluído em· Ordem do Pia nos termos
do an. 353, parágrafo úníéO do
'Regilnentó Interno)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de
DeCreto Legislativo n9 79~ de 1990 (n~ 203/90,

-Disc~sSão, em turno único do Projeto de
Decreto Legislativo n9 82, de 1990 (n~ 200/90,
na Câmara dos Depptados), que aprova o
ato que renova a permissão outôrgada à Tele-visão Rio Grande S.A., para explorar, na
Cidade de Rio Grande, Esta.do do Rio Qrande do Sul, serviço de radiodifusão qe sons
e imagens (televisão) (depenôendo de pare:cer da Comissão de Ed.ucação).
38.
PrOjeto de DeCreto· Legislativo
n9 83. de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
·do art. 353, paiágrafo único do
_ Regimento Interno)

Dis~~ssão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislati"o 0.9 83, de 1990 (n~ 197/90,.
na Câmara dQs Deputados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio e Televisão Campina Gran9-e Ltda., para
e:t:plorar serviç~ de radio.difusão sonora em
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freqüência modulada, na Cidade de Campi_na
Grande, Estado da Paraíba (dependendo de
parecer da Com~ssão de Educação).

39
Projeto de Decreto Legislativo
n9 84, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia D9S tennos
do.art. 353, parágrafo único do
Regimento Inte~no)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativ.o n9 84, de 1990 (o" 192190,
na Câmara dOs Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio FM 102
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüêncía modulada, na Cidade
de Cariacica, Estado do Espírito Santo (dependendo de parecer da Comissão de Educação).
40

Projeto de DeCreta Legislativo
n9 85, de 1990
(Iricluído em Ordei'l) do Dia nos termos
do art. 3.53, patágrafo únicó do
Regimento Interno)
Discussão, ein turno l.Íll.iCO, do Projeto de ,
Decr~to Legislativo n~_ss, de 1990 (n".186/90,,
na Câm~ra dos Deputados), que aprova o
ato que outorga concessão à Rede .Integração
de Comunicação Ltda., p,ara explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
Cidade de Toledo, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer ~a Comissão de Educação).
.

41
Projeto de Decreto Legisla.tivo
) fi9 86, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo única do
RegimentQ Interno)
DiscUssão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 86, de 1990 (n 9 220/90,
na Câmara dq·s Deputa.dos), que aprova o
ato que renova por lO (dez) anos, a partir
de 28 de fevereiro d~ 1989, a permissão outorga-da à 8 A FM JacareíLtda., através da Portaria O' 152, de 12 de setembro de 1989, para
explorar serv.iÇP- de radiodifusão sonora em
freqtiência modulada na Cidade de Jacaref,
Estado de São Paulo. (Dependendo de p3recer da Comissão de Edu.cação).

.

42

PtojCto de Decreto. Legislativo

..
»'.87. de 1990
(Incluída em Ordem do Dia nos te'rmos
· do art. 353; parágràfo únic'O do
Regimentt? Interno)
Discussão, em turno único, do PJ:ojeto de
Decreto Legislativo n9 87, de 1990 (n 9 205/90,
na Câmara dos D~putados), que aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Liderson de Orlândia Ltda., para explorar serviço de radiodífusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Orlândia,
Estado de São Paulo. (pependendo de parecer da Comissão de Educação).
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43
Projeto de De.creto Legislativo
n" 88, de 1990

(Incluído em Ordem do Dia nos termos
' do art. 353, parágrafo único_do
Regimento Interno)

Discussão, em tLtmo UniCb. Projeto_ de De~
creto Legislativo n" 88, de 1990 (n\' 211190,
na Câmara dos D_eputados), que aprova o
ato· que renova a permissão outorgada à Rádio Cultura de Santa Maria Ltda., para explo-

rar serviço de radiodifu_~ão__!!onora em .fl::e_~
qüência modulada, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio.Grande do Sul. (Dependendo de parecer da .Comissão de Educação).
44
Projeto de Lei da Câmara
n" 47, de 1988
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n? 74, de 1988 (n~ 682/88,
na Casa de__origem), que profbe a utilização
de clorofluoca:rbonetos cOmo propelentes em
aerosol do tipo splray e dá outras providências, tendo
PARECERES,sob n• 138, de 1989 e 394,
de 1990;das ConiisS.óes; _
- de Constituíç3o, Justiça e Cidadania, favorável; e
~de Assuntos Sociais, favOráVel ao projeto
nos termos do substitutivo aprese-ntado em
Plenário.
45

Projeto de Lei da Cám~a
· n"45, de 1989
Discussão, em turno -único, do Projeto de
Lei da Câmara nl' 45, de 1989 (o~ 560/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República •. que concede pensão especial à Dolores Drummond de Andrade,
tendo
PARECER, sob n" 395, de 1990, da Co·
missão
-de Assuntos Sociais, favorável ao projeto
com a Emenda de_n~ 1-CAS, que apresenta.
46

Projeto de Lei da Câmara
n" 68, de 1989
Discussão, ein turno únko, do Projeto de
Lei da .Câmara n" 68, de 1989 (n·.> 2.648/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência
auditiva, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 396,
de 1990, da Comissão
- de Assuntos Sociais..
47
Projeto de Lei da Câniara ··
n• 74, de 1990
Discussão, em tUrno único do Projeto de
Lei da Câmara n• 74, de 1990 (n" 1.871/89,
na Casa de origem), que revoga· o art. 508
da Consolidação das Leis d_o Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 19 de maio de 1943,.tendo
·

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 397,
de 1990 da Comissão
- de Assuntos Sociais.
48
Projeto de Lei do Senado
no 94, de 1988- COmplementar
Discuss:io; em turrio único, do Projeto de
Lei do Senado no 94, d~_1988-Complementar,
de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre 'a relação de emprego
protegida contra despedida arbitraria ou sem
justa causa e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n" 398, de 1990, da Co·
missão
;.::. de Assuntos Sociais, favorável ao projeto
nos termos de substitutivo· que oferece.

52
Projeto de Lei do Senado
no 88, de 1989- Complementar
Discussão, em--turno único, do Projeto d~
Lei Oo Senado n9 _88, de 1989 - Complen1entar, de autoria do Senador João Menezes, _que regula o direito de greve dos se:r:vidores Públicos Civis e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob nos 193, de 1989, e 399,
de 1990, da Comissão
-de Assuntos Sociais, favoráyel ao projeto
nos termos do substitutivo que ciferece.
53
ProjetO de Lei do Senado
n• 335; del989

49
Projeto de Lei do Senado
n~ 214, de 1989- Complementar
(_Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senã.do n? 94, de 1988
-Complementar)
Discussão, em turno únic(l, do Projeto de
Lei do Senado o? 214, cte 1989 - Compleme_.ntar, de iniciativa da Comissão Diretora,
que disp6e sobre a proteção da relação de
emprego contra a dispensa arbitrária ou sem
justa causa e dá oUtras prOvidências, tendo
PARECER; Sob n" 398, de 1990, da Comissáo
- deAssuntosSoclais, favorável ao projeto
n~s termos de substit~tivo que oferece.

Discu-ssão, em turno único, do ProjetO de
Lei do Senado n~ 335, de 1989, de autoria
do Senador Iylarcio Lacerda, que regulamenta o art..227,. § 6?_da Co~tititai~ 'Federal,
da_ndo nova redação ao item .-.i~··do art. 52
e 79 do art. 54 da Lei no 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, tendo
PARECER, sob n" 360, de 1990,. da Comissão
- de Constituição, .T~stiça e Cidadania, favorável com Emenóa que apresenta de n?
1-CCJ, ccim voto vencido, em separado, do
Senador Ney Maranhão, e voto vencido do
Senador João Menezes.
54

50

Projeto _de Lei do Senado
- -- o• 344,-del989
(Inclufdo em· Ordem dó Dia nos termos
do art. 172, I, ·do Regimento Interno)
(Traniítahdo em conjunw com Projeto
de Lei do Senado o? 38, de 1990)
Discussão, em turno único, dO Projeto de
Lei do Senado o? 344; de 1989, de· autoria
do Senador Ney Maranhão, que regulamenta
o art. 23, inciso III, da Constituição Federal,
que trata da competência da Uniao em organizar o abastecimento alimentar e dá outras
providências. (Dependendo de parecer de
Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania).

SI
Projeto de Lei do Senado
n' 38, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
·do art. 172, I, do RegiemO.to Interno)
(i:ramitariifo em conjunto coin o Projeto
de Lei do Se~ado no 344, de 1989)
Discussão, em turno· único, do Projeto de
Lei do Senado no _38, de 1990, de autoria
do Senador Ney Maranhão, que dispõe com
fundamenm no incisO VIII do art. 23 da COnstituição Federal, sobre a obrigatoriedade de
órgãOs da Adminis"tú1Ção Pública Fe9eral
reali~arem suas compras na Companhm Nacional de Abastecimento - CONAB e dá
outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, JUstiça e
Cidadania).

n~

Projeto çle Lei do Senado
22, de 1990 -::-::_Çompl~mentar

DiSCussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado o? 22, de 1990 - Comple.mentar, de_ autoria do Senador Olavo Pires,
que altera o art. 36 da Lei Complementar
no 41, de 22 de dezembro de 1981, tendo
PARECER; sob n" 363, de 1990, da Co·
missão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, pela rejeição do projeto.
55
Projeto de Lei do DF
n• 61, de 1990
Discussão, em turno único do Projeto dé
Lei do DF no 61, de 1990, de iniciativa do
Governador do Distrito Federal, que dispõe
sobre a alteração de denominação dos cargos
de Assistente Jurídico, de que trata a Lei
no ~4_,_de 14 de dezembro de 1989, para DefenSor Público do Distrito Federal. tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n" 414,
de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.
56
Projeto de Lei do DF
n' 64. de 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do_ art. 281, do Regimento Interno)
Discussão~

em turno ú!Jko, do Projeto de

Lei do DF no 64, de 1990. de itiiciativa do
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Governador do Distrito Federal, que autoriza o Poder Executivo ao abrir a Orçamento
do Distrito Federal, créditos suplementares
até o limite de Cr$ 11.824.000,00 (onze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros), tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 450,
de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.

57

Projeto de Resolução
n, 73, de 1990
(Incluído em Ordem do Dia ·nos termos
do art. 281, do Regimento Interno)
.
Discussão, em turno únko, do Projeto de
Resolução no 73, de 1990 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Económicos como
conclusão de seu Parecer n'l 454, de 1990)
-q-ue autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Bónus do Tesouro do Estado

de São Paulo_.

Sexta-feira 14 8239
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Matéria a ser declarada
prejudicada

Projeto de Resolução__ n" 51, de 1990, de
autoria do Senador Carlos Patrocínio, que
revoga o art. 370 do Regimento Interno do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE( Nelson Carneiro)-

Está encerrada a sessão.
(Le~·anta-se

a sessão às 20 horas.)

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SÁBADO, 15 DE DEZEMBRO DE 1990

ANO XLVI - N° 176

BRAslLrA DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA 'DA 212' SESSÁO, EM 14
DE DEZEMBRO DE 1990
LI -

ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Governador do
Distrito Federal

- N• 148190-DF (n• 121190-GAG, na
origem), submetendo à deliberação do
Senado Projeto de Lei do DF n 9- 68/90,
que autoriza a Fundação Hospitalar do
Distrito Federal a compensar dias de serviço não prestados em função de greve .
e dá outras_providências.
1.2.2 - Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do DF n~ 68/90, lido
na presente sessão.

1.2.3 --Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senaéo n 9 251190,
de autoria do Senador Márcio Berezoski,
que altera o art. 39 da Lei n" 7.256, de
27-11-84 (Estatuto da Microempresa).
1.2.4 -

Discurso do Expediente

- SENADOR NABOR JÚNIOR Análise da legislatura que ora termiha.
1.2.5 -

Comunicações da Presidência

-Recebimento de Mensagem n..s 236

a 238190 (n~ 909 a 91!190 na origem), do
Presidente da República, solicitando autorização para que sejam autorizados

a União, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social- BNDES~
e _o Ministério da Ação SoCial a contratarem operação de crédito externo, nos
valores de US$ 135,000,000.00, US$
250,000.000.00 e US$ 350,000.000.00 respectivamente, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, para
os fins que• especifica.
--- Recebimento de ofício, do Governador do Estado do Amapá, solicitando
que sejam procedidas alterações nos ane::Xos do Projeto de Lei do Senado n9227/90,
de interesse daquele estado.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 9 horas e 32 minutos, com Orçlem do Dia que designa.

1.3_- ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 213• SESSÁO, El)J !4
DE DEZEMBRO DE !990
2.1- ABERTURA
2.2-EXPEDIENTE
2.2.1- Ofício do Sr. 19 Secretário da
Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado·autógiafos· dos seguintes projetas:·
- Projeto de Lei da Câmara n~ 119,
de 1990 (n• 5.995190, na Casa de origem),
que dispõe sobre a participaÇão çla comunidade na gestão do Sistema Unico de
Saúde- SUS, e sobre as transferências.
intergovernamentais de recursos financei-

ros na área da saúde e dá outras providências.
- Projeto de Lei da Câmara n~> 120,
de 1990 (n~> 5.284/90, na Casa de origem),
que dispõe sobre ~armas I?arti~árias.

2.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n~> 5/83
(n9 5.356-B, de· 1981, -na origem), queregulamenta as profissões da área de processamento eletrônico de dados e dá_ outras
providéncias.
- Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado n~ 256, de 1989- Complementar,
que dispõe sobre a declaração de nulidade
dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, ou exploração das riquezas do solo
_e dos lagos nelas existentes, e dá outras
providéncias, (Redação do vencido para
o turno suplementar).
- Emendas nY' 1 e 2 ao Projeto de
Resolução do Senado n~ 25, de 1990, que
dispõe sobre o iegiSfro de freqüência dos
servidores do Senado Federal, e dá outras
providências.
- Emendas n9" 1 e 2, ao Projeto de
Resolução do Senado n~' 'S7, de 1990, que
dispõe sobre a e_xtinção de _20 (vinte) cargos, em Co_miss.ãJJ, de Assessor Legislativo do Grupo Dir-eção e Assessoramento
Superior do Quadro Permanente do Senado Fed_eral~ e dá outras providências.
-Sobre decisão da Presidência do Senado Federal acerca de questão de ordem
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÃFICO 00 SENAOO RDEIIAL

DIA- OOCOOIGIIESSO - A L

PASSOS PORTO
biretor-Geral do Seno~do Federal

Impresso sob • responubddade doi Meu do Sen.SO Federoll

AGAC1EL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

ASSINATURAS

~Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DI; BASTOS
D1retor Industrial

Semestral

·········~················~·-_,. •... ---···········;:···"·

.FLORIAN AUGUSTO COUTINHO I\IIAORUGA
Duetor Adjunto

suscitada pelo Senador Cid Sabóia de Ca~
valho na Sessão Ordinária do Senado Fe·
deral do dia 5 de novembro do corrente

ano.
-

Projeto de _Lei _d_ª Câmara n9 6,

_de

1990 (Projeto de Lei n• 827-B, de 1988,
na Câmara dos Deputados), que autoriza.
a reversão ao Município de Poconé, Estado de Mato Grosso, do terreno que men·
ciona.
-Projeto de Lei do Senado n~ 219,
de 1989, que concede reparação de natureza económica ao cidadão impedido de
exercer, na vida civil, atividade_específici,
em decorrência das Portarias Reservadas
n,s S-SOGM-5 e S-285GM,5, do MinistériO
da Aeronáutica.

2.2.3 - Discursos do Expediente

SENADOR JAMIL HADDAD AnáHse da resposta ao requerimentO de
informações do confisco do Plano de Estabilização Económica do Governo Fern?ndo Collor, gerando retírada de numerário
por pessoas jurídicas. Necessidade de fiscalização pelo Senado Federal do Podxr
Executivo. Resumo de sua atuação parlamentar, no momento em que apresenta
suas despedidas à Casa.
SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Nota
oficial do Governador do Estado do Rio
Grande do Sul sobre a vacinação infantil
no estado.
SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA - Homenagein. ao Sr. Jamil
Haddad no momento em que o parlamen·
tardo Estado do Rio de Janeiro apresenta
suas despedidas à Casa.
SENADOR RACHID SALDANHA
DERZI -Noticiário Sobre abcirici e·s-tiecial ganho por senadores, publicado no
jornal Folha de S. Paulo.
SENADOR ROBERTO CAMPOS Efeitos desastrosos da poHtica de infOrmática do Governo. Apresentando à Casa
as suas despedidas.

Cr$ 3.519,65

Tuagem 2.200-exemp&ares.

SENADOR MARCONDES GADELHA --Ãnálise da atuação do Congresso
Nacio11al de -1964 até 9s dias de hoje.
~presenta~do à CaSa as suas despedidas.
SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA - Desenvolvimento da
biotecnologia no 'País como forma de
combater a fome,

nador_RJt_imundo Lira, que proíbe a con·
cess:ão _de 1ncéntivos fiscais- a empresas de
propriedade de membros do'Poder LegislatiVo Federal, Estadual e Municipal, de
Presidente e de Vice~Presídente da Repú~
blica, de governador de estado ou do Distrito Federal.
2.2.5- Apreciação de Matérias

SENADOR MÁRCIO LACERDASituação do menor abandonado no Brasil.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - An_álise dos artigos do Dr.
André Lara Resende sob o título Uma
ponta de angústia e do Dr. Paulo Rabelo
Castro sob o titulo, Corte! Vamos rodar
omme do plano detrás para frente, ambos
sobre a ineficiência do Plano de Estabilização do Governo.

- Redação final do Projeto de Lei do
Senado n" 191/90, que autoriza o Governo
do Estado de Roraima a abrir créditoS
adicionais até o limite de Cr$
1.544,000.000,00. Aprovada,nos termos
do Requerimento n? 515, de 1990. À sartção do Governador de Roraima.
- Redação finai do Projeto de Resolução n9 74/90, que autoriza o Goyemo
do Estado de São Paulo a emitir Letras
Fínanceiras do Tesouro do Estado de São
Paulo (LFTP). Aprovada, nos tennos do
Requerimento n" 516/90. A promulgação-.

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA
- Lançamento do livro do Embaixador
Aluísio Napoleão intitulado Interpreta-

çóes.
="S~NAÍJOR MARCO MACIEL Inauguração do Memorial T~credo ~e
ves.

SENADOR NELSON WEPEKIN Divulgação pela Associação Brasileira de
Química Fina sobre as conclusões dos trabalhos do IV Congresso de Química Fina
do Brasil.
SENADOR MÁRIO COVAS - E_m
questão de ordem - Cumprimento do
art. 187 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE -Resposta ao
Senador Mário Covas.

2.2.4 - Leitura de Pl.'ojetos

Projeto de Lei do ~enado n9 252, de
1990» de autoria do Senador Raimundo
Lira, que altera à redação do art. 70 da
Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966
- Código Nacional de TrânsitO - que
dispõe sobre idade mínima para obtenção
da carteira Nacional de Habilitação.
Projeto de Lei do Senado n9 253, de
1990-Complementar, de autoria do Se~

2.2.6 - Oficio
N? 106/90, do Presidente da Comis-são de C<mstituição, Justiça e Cidadania,
cõmunicãi:t3ú 3.(nejudicialidade do Projeto de Lei do Senado n? 21~/89, que concede reparação de natureza económica ao
cidadão impedido de exercer na vida civil
atividade específica em decorrência das
portarias reservadas n9s S-5QGM·5e S-285
GM-5 do Ministério da Aeronáutica.
~

2.2. 7 -

Comunicações da Presidência

-Prazo para apresentação _de emendas
ãos--projetos de Lei da Câmara n..s 5/83
e 6/90, respectivamente.
_ _
- Recebimento do Ofício n" SJ76jg0
(n? 198/90, na origem), do Governador
do Estado do Maranhão, solicitando retifi.cação da Resolução n~ 215/86.
-Recebimento das Mensagens n.,.s 236
a 238/90 (n•' 909 a 911/90, na origem),
pelas quais o Senhor Presidente da República, solicita autorização para que sejam
autorizados a União, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social
e o Ministério da Ação Social a contratarem operação d6 crédito externo, nos
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valores de US$ 135,000,000.00, US$
250,000,000.00 e US$ 350,000,000.00,
respeCtivamente, junto ao Banco Intera~
mericano de_ Desenvolvimento -- BTD,
para os fins que especifíca.
2.2.8 - Requerimentos

- N~ 517/90, de autoria do Senador
Mendes Canale, solicitando dispensa .de
interstício e prévia distribuição de avulsos
para o Projeto de Lei do DF n9 59/90,
que aprova a pauta de valores imobiliá~;ios
do Distrito Federal, para efeito de lançamento do IPTU no exercício de 199l,a~te
ra dispositivos da legislação tributária e
dá outras providências, a fim de que figUre
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovado.
- N~ 518/90, de autoria dQ_ Senador
Pompeu de Sousa, _solicitando dispensa
de interstício eprévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n9
42/90 (n\' 3.107/89, na Casa_ de origem),
- que au_to.riza a doação do imóvel que men~
ciona.Aprovado.
·
- N~ 519/90, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei.da Câmara n"
41/90 (n9 262187, na Casa de origem), que
autoriza a União_Federal e o Instituto de
Administração Financeira da Previdência
e Assistência Soci_al- lAPAS, a pennu~
tarem frações ideais de imóveis que menciona, situados nos Municípios de Caxias
do Sul e de Pelotas, Estado do Rio Gran~
de do Sul.Aprovado.
- N 9 520/90, de autoria do Senadox
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 57/90,
que dispõe sobre a extinção de vinte car~
gos, em Comissão, de Assessor Legisla~
tivo do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores do Quadro Perman_ente do Se- .
nado Federal e dá outras providências.Aprovado.
- N9 521/90, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução _i19 25/90,
que dispõe sobre o registro de freqüência
dos servidores do Senado Federal, e dá
outras providências. Declarado prejudicado, em virtude da falta de quorum, após
usare'm da palavra os Srs- Nelson Car~
neiro, Ronan Tito, Marco Maciel, Leurival Baptista e Jamil Haddad.
2.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei do DF n? 64, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito
Federal, que autoriza o Poder- Executivo
a abrir ao OrÇamento do Distrito Federal
créditos suplementares até o limite de Cr$
11.824.000,00.Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta dequorum.

Projeto de Resolução n9 73, de 1990,
que autoriza o G_ovemadOr do Estado. de
~ São Paulo a emitir Bónus do Tesouro do
Es.tado de São Paulo. Disctl$São encerrada, ficando a votação- adiada por falta de
quorum.
2.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA
- Encerramento das atividades da Co~
missão Parlamentar de Inquérito, desti~
nada a apurar as excessivas demissões e
disponibilidades de servidores: públicos.
Incidentes ocorridos em Brasília, entre as
Polícias Civil e Militar. Vetos Presiden_dats ao PrOjeto de Re-gime )uiídico Úrii~
co.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
- Con_stituição de blocos parlamentares,
suas lide_r_~nç_ªs e vice~lideranças.
SENADOR JOSÉ IGNÁCIO FER·
REIRA- Considerações sobre o assunto
tratado pelo Senador Humberto Lucena.
S!'NADOR IRAM SARAIVA- NeceSSiCfa"de de uma politica-'agr(cola nacio-·
nal estável.
2.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de Sessão Extraordinária
a,;r~iz___ar:.:s_e hoje às 17 hOQS e 40 minutos 1
com__Qrd~m- do Dia que designa.
2.4 ~ENCERRAMENTO.

3- ATA DA 214' SESSÃO, EM 14 de
DEZEMBRO DE 1!190
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Ofícios do Sr. 1~ Secretário da
Câulara rJos Depubdos.
Encaminh;:mdo à revisão do Senado au~
tógrafos das seguintes matérías:
~
-Projeto de ~i da Câmara n9 121190
(n~ 1.169/88, na Casã de origem), que dispõe sobre a retirada e transpla.nte de tecidos, órgãos e partes do corpo humano,
com fins terapêuticos e ·científicos, e dá
outras providências.
~Projeto de Lei da Câmara n9122f90
(n? 5.976/90, na Câmara dos Deputados),
que institui a Taxa de Conservação Rodo~
viária e dá outras providências.
- Projeto de Decreto Legislativo n9
129/90 (no:<274/90, na Câmara dos Deputados), q_ue_aprova o ato que outorga permissão à Rádio Rarreto Ltda., para explorar, pelo prazo_de dez anos, ·sem direito"
de exclusividade, serviço de radiodifusão"
sonora em freqüência mOdulada, na cidade de COlina~ )3stado de São Paulo.
- Projetei- de Deci'eto LegislativO n?
130/90 (no 284/90, na Câm!ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema CAF de Radiodifusão
Ltda., para explorar; pelo prazo de .dez
ailos, sem direfto de exclusividade, servi~
ço c;te ~dlodifusão sonora em freqüência
modulaãa; na cidade de Pi!ãpora, Estado
de Minas Gerais:
..:_ Projeto de Decfeto Legislativo n?
131190 (n? 285/90, na Câmara dos D~puta-

\ \
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dos), que aprova o ato que outorga concessão à Sociedade de Televisão Manauara Ltda., para explorar, pelo prazo d-e .dez
anos, sem direito Oe exclusividade_,__servi~
ço de radiodifusão sonora em onda média,
na :cidade de Boca do Acre, Estado do
Amazonas.
-.
-Projeto de Decreto Legislativo D9'
132190, (n? 287/90 ,na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou_torga con~
cessão ao__Sistema Poti_guar de Informação
. Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãO sonora em onda média,
"ria cidade de Calcó, Estado do Rio Grande do Norte,
-Projeto de Decreto Legislativo no
133/90 (n? 288190, na .Câmara dos Deputa~·
dos), que aprova o ato que outorga per~
missão à Universidade do Oeste Paulista
- UNOESTE, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exch,Isividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre~
qüência modulada, com fins ex.clusivamente·educativos, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo.
-Projeto de D_ecreto Legislativo n~
134/90 (n' 291/90, na Câmara dos Deputados), -que aprova o ato que outorga per~·
missão à Global Comunicação Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade_, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulad<\, na
cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
-PrOjeto de Decreto Legislativo n»
135!90 (n~ 293/9Q, na Câmara dos Deputados), que aproVa O ato_ que outorga permissão à Rádio Semanário Folha de Ar~
thur Nogueir~ Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos sem direitO de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade ·de Arthor Nog~eira, Estado de São Pauto.
-Projeto de Decreto Legislativo n~
136/90 (n" 297190, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga con~
cessão ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, &erviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de São Miguol, Estado do Rio
Grande do Norte.
-·Projeto de Decreto J_.egislati_vo n~
137/90 (n9 298/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ã Rádio Jornai Cidade Juiz de Fo_ra
Ltda., para explorar, pelo prazo de- dez
anos, sem direito de exclusividade, servi~
ço de radiodifusào SOnora em onda média,
na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Ge-raiS.
-Projeto de Decreto_ Legislativo n"
138/90 (no 300/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão â Rádio Ferreirense Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem di-
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réito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

cidade de Porto Ferreira, Estado de São
Paulo.
-Projeto de Decreto Legislativo z19
139/90 (n? 308/9lf,- ria Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o ato que outorga permissão à Furiaação CriStã Educativa, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclqsividade serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, ná
cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás~

-Projeto de Decreto Legislativo

n~'

140/90 (n? 310/90, na Câmara dos Deputa-

dos), que aprova o ato que outorga. permissão à Fundação Cultural EducaCional
e de Radiodifusão Cafedrai São Sebastião.
do Rio de Janeiro, para explorar, pelo
prazo de dez anos, sém direito de exclusiM
vidade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de São
GOnçalo, Estado do Rio de Janeiro.
-Projeto de Decreto Legislativo n~"
141/90 (n9 317/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Santo António de Posse
Stéreo Som Ltda., para explorar, pelo
prazo ·de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santo
António de Posse, Estado de São Paulo.
-Projeto de Decreto Legislativo- n~
142/90 (n9 322/90, na Câmara dos DeputaM
dos), que aprova os atos que outorgam
pennissão às Rádio Sombrio FM Ltd<!-.,
e Mampituba FM Estério Ltda., para explorarem serviço de radiodifusão sonora,
na cidade de Sombrio, Estado de Santa
Catarina.
-Projeto de _Decreto Legislativo n 9
143/90 (n~ 329/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova, a_pa_r- _
tir de 23 de agosto de 1989, a .l!emnssao
outorgada à Brasília Super Rádi? F!"l Ltda., para explorar serviço de rad_1o~ifusão
sonora, na cidade de Brasília, D1stnto Federal.
-Projeto de Decreto Legislativo n~
144190 (n~ 331/90, na Câmara dos Deputados), que aprova os atos que ~ut~rgam
permissão à Sociedade de RadiOdifusão
Manaus Ltda., e à Sociedade de Televisã_o
Manauara Ltda., para explorarem serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
.
-Projeto de Decreto Legislativo n~
145/90 (n• 333/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Capital de Fortaleza Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora, na cidade de Aquiraz, Estado do
Ceará.
-Substitutivo da Câmara dos DepuK
tados ao Projeto de Lei do Senado n9
163/89-Complementar, que define-na forma da alíneaado incíS-o X, do art. 155,
da ConstituiÇão Federal, os produtos se-

mi-elaborados que podem ser tributados
pelos estados e biStfito Federal, quando
de sua exportação para o exterior.
3.2.2 - Parecer referente à seguinte
matéria:
-Projeto de Lei do Senado n9 73/90,
que veda aos empregados ou dirigentes
de entidades da administração federal indireta a percepção de retribuição mensal
superior ao valor da remuneração mensal
fixada para miilistrõs de Estado.
3.2.3 - -COmuniCaÇões da Presidência
-Prazos para tramitação e apresentação de emendas ao ProjetO de Lei da
Câinara h9122/90 e aos Projetes de Decreto Legislativo n?S 129 a 145/90, lidos no
Expediente.
-Recebimento da Mensagem n'
239/90 (n? 915/90, na origem), pela qual
o Senhor Presidente dã. Repúólicã. solicita
autOrização para que a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. EMBRATEL, possa contratar quatro operações de crédito externo, no valor global
deUS$ 311,895,000.00, para os·nns que
especifica.
-Recebimento do Ofício n 9 Sn7190
(n9l8.179/90, na origem), através do qual
o presidente do Banco Central solicita autorização para que a prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro possa emitir e Colocar
no mercado, através de ofertas públicas,
14.000.000.000, de Letras Financeiras do
Tesouro Municipal-LFfM-Rio).
-Recebimento das lideranças dos no~
mes dos candidatos à Comissão Representativa do Congresso Nacional. Aprovados.
_ -Término do trá.balho da Comissão
Pailai.Oentar de Inquérito criada através
do Requerimento n? 178, de 1990, com
apresentação do Relatório n? 5, de 1990.
3.2.4 - Ofício
~ N9 105/90, do Presidente da Comis~
são de Constituição, Justiça e Cidadania,
comunicando a rejeição do Projeto de Lei
do Senado n? 73/90, que veda aos empre~
gados ou dirigentes de entidades da admi~
nistração federal indireta a percepção de_
retribuição mensal superior ao valor da
remuneração mensal fixada para minis~
tros de Estado.
3.2.5 -Comunicação da Presidêncht
-Abertura de prazo para interposição
de__ recurso, para que o Projeto de Lei
do Senado n? 73, de 1990, seja apreciado
pelo Plenário:
3.2.6 - Leitura de proposta de emenda
à Constituição
- N9 3, de 1990, de autoria do Senador
Alfredo Campos e outros Srs. Senadores,
que altera a redação do § 3o do art, 57,
do § 49 do art. 66, do § 39 do art. 68 e
do art. 166 caput seus §§ lo e 29 da Constí~
tuição Federal.
3:.2.7 - Discurso$. çlo Expediente --

SENADOR MAURÍCIO CORR.êA
---=Conclusões da Comissão Parlamentar
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de InquéritO criada para examinar os critérios e os efeitos sóCiOMeconômicos da•
dispensa e colocação em disponibilidade
de servidores públicos e da ex.tinção de
entidades no âmbito da administração púK
blica da União.

SENADOR ROBERTO CAMPOSPríllcij)ais temas das atividades parlamenM
tare intelectual de S. Ex~ durante o mandato de senador pelo Estado de Mato
Grosso: comentários e análise sobre a poM
lítiCa nacional de informática e referências
aos ·avanços das tecnologias de ponta no
mundo e à sua lenta introdução em nosso
País.

SENADOR NELSON CARNEIRO
-Reivindicações da Comissão Municipal
das Mulheres Trabalhadoras Rurais de
Bento Gonçalves, RS, no sentido do reconhecimento dos direitos da "mulher da
roça".
·

SENADOR LOUREMBERG NUNES ROCHA - Criaçãci da Divisão de
Doenças Cardiovasculares, em substituÍM
ção aci PrOgrama Nacional de EducaçãO
e Controle da Hipertensão Arterial.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Legalidade dos reajustes normativos que vêm sendo concedidos aos
prestadores de serviço e foi-necedores de
bens à administração pública.
3.2.8- Requerimento
N~ 522/90, de autoria do Senador Nelson Carneiro, de dispensa de ínterstícío
e prévia distribuição de avulsos para o
Projeto de Resolução n 9 25190, a fim de
que figure na ·ordem do Dia da sessão
seguinte.Declarado Prejudicado,após
usarem da palavra os Srs. Nelson CarM
neiro, Rachid Saldanha Derzi e Lourival
Baptista.

3.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do DF n~ 64/90, que
autoriza o Poder Executivo-a abrir ao OrM
çamento do Distrito Federal créditos suplementares até o limite de Cr$
11.824.000,00. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n~ 73/90, que
autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Bônus do Tesouro do EstaM
do de São Paulo. Votação Adiada por falta
de quorum.
3.3.1 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão ex~raordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 29 minutos,
com Ordem do Dia qué designa.
3.4 -ENCERRAMENTO
4- ATA DA 215•SESSÁO, EM 14DE
DEZEMBRO DE 1990
4.1- ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Discursos do Expediente
.:._SENADOR NELSON CARNEIRO _- Considerações sobre projeto de
resolução que institui o registro de fre-
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qUência dos servidores do Senado por
meio" de equipamento eletrônico.

~

-SENADOR NEY MARANHAO
- Aprovação. pelo Senado Fec;ieral, .do
Projeto de Resolução n~ 66/90, que dispõe
·sobre os limites e condições para o endivi~

damento interno e externo dos ~stados
e municípios.
4.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Çâm_ara _n~ 47, de
1988 (n"' 682188",-·n:aCasa de oiigeni), que
proíbe a utilização de clorl)fluorcarbonetos_ como propelentes em aerossol do tipo spray e dá outras providéncias. Aprovado. Comi*>âO Diretora para o turno suplementar.
Projeto de Lei da Câmara n" 45, de
1989 (no 560/88, na Casa de origem), da
iniciativa do Presidente da República, que
concede pensão especial a Dolores Drummund de Andrade. Aprovado com
emenda. À Comissão Diretora para redação final.
Projeto de Lei da Câmãra n9 68, de
1989 (n' 2.648/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas·.portaaoras de deficiência auditiva.
Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n~ 74~ de
1990 (n' 1.871/89, na Casa de origem),
que revoga o art. 508 .da Consolidação
das Leis do Trabalho-CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei n~ ~A 52. de V de maio
de 1Y4~. Aprovado. À sanção.
4.3.1- Comunicação da Presidência
Convocação de sess?o extraordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 56 mínutos
com Ordem do Dia que _designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5- ATA DA 216'SESSÃO, EM 14DE
DEZEMBRO DE 1990
5.1- ABERTURA
5.2-EXPEDIENTE
5.2.1 ...... Ofícios do Sr. 1' Secretário da
Câmara dos Deputados
-Nç 350/90, comunicando a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 0°
49/90 (n9257/90, naquela Casa), que retifica, nos termos do art. 36 do A~o das Disposições ConstituCioriais Transitórias, os
fundos que menciona.
- N~ 351/90, comunicando a aprovação do Projeto do Decreto Legislativo n 9
61/89 (n9$ 616/8_6, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
CooperaÇão mútua entre os Governos da
República Federativa do Brasil e dos Estados Unidos d_a._ América para a reduÇãO
de demanda, prevenção de uso indevido
e combate à produção e ao tráfico de drogas, assinado em Brasília, em 3 de dezembro de 1986.
5.2.2 -Ofícios
- N9 649/90, do Presidente da Câmara
dos Deputados, encaminhando ao Senado
Federàl, para os fins constitucionais o pro-

jeto de decreto legislativo, que aprova o
texto do acordo de cooperação mútua entre os Governos da República Federativa
do Brasil e dos Estados Unidos da América para a redução-de demanda, prevenção do uso indevido e combate ã produção
e. ao tráfico de drogas, assinado em Brasília, em 3 de setembro de 1986.
N~ 656/90, do Presidente da Câmara d.os
Deputados, encamínhando ao Senado Federal, para os fins constitucionais, o projeto de decreto legislativo, que ratifica,
nos termos do a_r_t. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os
fundos que menciona.
5.2.3 -.Requerimentos
- N~ 523/90, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~' 115/90, que altera
a denominação da Fundação Centro de
Formação do Servidor Público - FUN-

CEPE. .
- N 9 524190, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~ 119/90, que- dispõe
sobre a participaçãO da comunidade na
gestão do SUS e sobre as transferências
intragovernamentais de recursos financeiros na área de sa!Jpe, e· dá outras providências.
-- - -

5.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n~' 86, de
·1989 (n' 2.013/89, na Casa de origem),
de iniciativa do Minístério Público Federal, que cria a Procuradoria Regional do
Trabalho da 17' Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. Aprovado. A Sanção.
Projeto de Lei da Câmara n~ 41 de 1990
(n9 262187, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a União Feder~l e o Instituto de
Administração Financeira da Previdência
e AsSistência Social -- IAP AS, a pennutarem frações ideais de imóveis que mencioóa, situados nos municípios de Caxias
do Sul e de Pelotas, E_s!ado do Rio Grande do Sul. Aprovado. À Sanção.
Projeto de Lei da Câmara Õ9 42, de
1990 (n' 3.107/85, na Casa de Origem),
de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a doaç_a:o do imóvel que menciona. Aprovado. A Sanção.
ProJeto de Lei do Senado n9 15U, de
1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe, nos termos do inciso III do art. 161
da CoD.stifuição Federal, sobre o acompanhaffiento, pelos benefícios;- do cálculo
das quotas e da liberação das participac6eS previstas nos arts. 157, 158 e 159
da mes10a Carta. Aprovado o substitutiVo.
A Comissão Direto'ra para redação do
vencido.
Projeto de Lei do Senado n~" 161, de
1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define os set.vjços de qualquer natureza su-
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jeitos ao imposto de competência dos munic:fpios, previsto no inciso rv do art. 156
da Constituição. Aprovado o substitutivo.
À Comissão Diretora para redação do
vencido.
Projeto de Lei do Senado n9 164, de
1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta a competência para instituição
do_ imposto sobre herança e doação, nas
condições previstas no inciso III do_§ 19
do artigo 155 da Constituição Federai.Discussãõ adiada nos termos do Reque_rimento n9 525/90, após usarem da palavra os
Srs. Nelson Wedekin, Jutahy Magalhães,
José Fogaça e Arnir Lando.
Projeto de Lei do Senado n9 1_65, de
1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que estabelece nonnas sobre a entrega aos estados e municípios dos recursos previstos
no art. 161, inciso II, da Constituição Federal, especialmente sobre os critérios de
rateiO do fundo de participação dos estados e do Distrito Federal, fundo de participação dos municípios e fundo para progr~s de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.Discussão adiada nos tennos do
Requerimento n9 526/90.
Projeto de Lei do Senado n 9 16_8, de
1989;Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que· regula as limitações constitucionais ao poder de tributar, nos termos do inciSO II
do art. 146 da Constituicão Federai.Dfs..
cussáo adiada nowermos do Requerimento

to n' 527/90.
Projeto de Leí do Senado n9 170, de
1990-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre conflítos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os estados,- o Distrito Federal e oS municípios,
nos tennos do inciso I do artigo 146 da
Constituição Federai.Discussão adiadanos termos do Requerimento n9 528/90.
Projeto de Lei do Senado n'~' 171, de
1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do ittciso I do art. 161
da Constituição Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da participação
dos municípios na receita do imposto sobre operações retau vasa circu.laçao de merca'dorias e sobre prestação de serviços
de transporte interestadual e inte:rmunicipal e de comunicação.Discussão adiadanos termos dO Requerimento n'~' 529/90. .
Projeto de Lei da DF n~ 59. de 1990,
de iniciativa- do Governador ·do Distrito
Federal, que aprova a pauta de valores
imobiliários d_o Distrito Feder~l, para
efeito de lançamento do IPTU no exercício-de 1991, altera dispositivos da legislação tributária, e dá outras próvidênciais.
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Aprovado com emenda. À Comissão Di·
retora para redação finaL
.Projeto ae Resolução n~ 57/90, que dispõe sobre a extinção de vinte cargos, _em
comissão, de Assessor Legislativo do
Grupo Direção _e ASsesS_oramento Superiores, do Quadro-Permanente do Senado
Federal, e dá outras providêncías.Discus·
são encerrada,após usarem da palavra os
Srs: Rachid Saldanha Derzi e Nelson Car·
neiro, fiCan~o- ã votação adiada por falta
de quorum.
5.3.1 -Comunicações da Presidência
- Prejudicialidade _dos RequerimenR
tos n'~' 523 e 524/90, lidos no Expediente
da presente sessão, em virtude da falta
de quorum.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 20 horas e 10
minutos, com Ordem- do Dia que designa.

Ata da
4~

212~

municípios, previsto no inciso IV do art.

dos)' que aprova o texto da convenção
destinada a evitar a dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal em matéria de
imposto sobre a rénda firmada entre o
Governo da República Federativa doBrasil e o Governo da República da Índia,
em_ Nova Delhi, a 2ó de- abril de 1988.
6.2.2 - PacOCer
-Referente à seguinte matéria:
-Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado n~ 161/89-Complementar, que define os serviços de qualquer natureza sujeitos ao imposto de competê_pçia dos municípios, preVisto no inciso IV do art. 156
da Constituição. (Redação do vencido pa·
ra·o turno suplementar).

5.4 -ENCERRAMENTO
6- TATA DA 217• SESSÃO, EM 14
DE DEZEMBRO DE 1990
6.1 -ABERTURA
6.2. EXPEDIENTE
6.2.1. Ofícios dei Si. lo Secretário da
Câmara dos Deputados
Su~"'metendo 'à deliberação do Senado
autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara nP 123/90
_ (n~ 4.434/90, na Casa de origem), que autoriza o repasse, aos estados e municípios,
de percentual de arrecadação da taxa_àe
ocupação de imóveis da União, dispõe so~
bre foros, taxas e laudêmios, e dá outras
providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n'·'
146/90 (ng 76/89, na Câmara dos Deputa-
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156 da Constitu_ição.Aprovado.

6.2.6 - Discurso do Expediente
SENADOR MÁRCIO BEREZOSKI
- A saúde bucal em nosso País. Democracia social.
6.3- ORDEM DO DIA
Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n•176190 (n" 4.086189, naquela Casa), que dispõe sobre a política

agrícola.Aprovado,após parecer da comissão competeri.fe, tend_o usado da pala-

vra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho, MarGadelha,_Roberto Campos, Ronan Títo, Leite ·chaves e Chagas Rodrigues. À Comissão Díretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei

-~co__!!des

6.2.3 - Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo n9
146/90, lido ml:teriormente.
6.2.4 - Apreciação de matéria
- Redação final do Projeto de Lei
do DF n9 59190, que aprova a pauta de
valores imobiliários do Distrito Federal,
para efeito de lançamento do IPTU no
exercício de 1991, altera dispositivos da
legislação tributária, e dá outras providências.Apcovada,nos termos do Requerimento n9 530/90. À san~ão do Gover·
nadar do Distrito Federal.
6.2.5 - Requerimento
- NP 531/90, de autoria do Senador
Pompeu de Sousa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 161/89-Complementar, que
defii:ie- os serviÇos de qualquer natureza
sujeitos aQ imposto de competência dos

do Senado

n~

176/89.Aprovado,nos ter-

mos do Requerimento u~ 536/90. A sanção.
6.3.1- Comunicações da Presidência
Convocação de sessão conjunta do
Congresso Nacional a realizar·se amanhã,
às 10 horas, e extraordinária do Senado
a realizar·se amanhã, às 15 horas, com
Ordem do Dia que designa.
6.4- ENCERRAMENTO
-7 ~INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS CONGRESSISTAS .
-Resoluções ngs 16 e 18/90 (republi·
cações) e n? 28/90.
Ata da 19~ Reunião Ordinária, realizada em 14·11-90.
8- MESA ffiRETORA
9- LÍDERES E VICE - LÍDERES
DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr.Jrgm Saraiva
As 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
Nabor Júnior- Afonso Sanchocisco Rollemberg -

Jamil

H~ddad

rício Corrêa -Iram Sa_raiva Sousa -

Mendes Canale -

Fran~

PRESIDE~E

Pompeu de
Leite Chaves

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL

(Iram

Sa~aiva)

-

A

lista de presença acusa o comparecimento de
10 ~rs. SeD.adores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSOS
trabalhos.

É lido o seguinte

-Mau-

Affonso_Camargo.

O SR.

O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do

_Expediente.

OS'SRS. SENADORES:

MENSAGEM N• 148, DE 1990-DF
(N~ 121/90-GAG, na origem)
Brasília-DF, 11 de dezembro de 1990.
Excelentíssimo Seilhor Presidente do Senado Federal,
l'enho a minra de dirigir-me a Vossa Excelência para apresentar, na forma do anexo,
projeto de lei que autoriza a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a compensar Os dias

de serviço não prestados em função de greves
ha"'rla<:. p.o presente _exercício.
~proposição consubstanciada no projeto,
tem por escopo evitar prejuízos funcionais
aos servidores, sem contudo constituir:.Se em
ato de liberalidade administrativa, mas, em
verdade, convert~ndo-se_ em b~efício para_
a própria comunidade, pois que fica condicio·
nada à efetiva prestação daqueles serviços
não executados, em função dos movimentos
grevistas, serviços estes de interesse direto
da população, mormente a menos favorecida.
Para garantia deste objetiVo social, consta
do projeto condicionante específica, vínculando a execução da medida ao interesse público.
Na salvaguarda dos dinheiros públicoS, há
ainda a previsão do ressarcimento daquelas
quantias eventualmente pagas, relativas a
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serviços não executados e não compensados.
Rogando a compreensão de V. Ex• e de
seus ilustres e dignos· pares, ao tempo em
que requeiro a aprovação do projeto ora
apresentado a essa Câmara Alta, em sua fu~~
ção legislativa para o Distrito Federal e const~
derando o alcance e relevância de seu teor,
solícito c-om fulcro ilo art. 4~, da Resolução
n" 157, de 1988, a adoção do regime de urgência para sua apreciação.
Colho a oportunidade para renovar a V~
Ex', os meus protestos de admiração e respeito. - W_anded~y Vallim da Silva, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DF
N' 68, DE 1990
Autoriza a Fundação Hospitalar do
Distrito Federal a compensar dias de serviço não prestados em função de greve
e dá outras providências.
O Senado Federal, decreta:
Art 1" Fica a Fundação Hospitalar do DiStrito Federal autorizada a proceder a compensação dos dias de serviço não prestados
por seus servidores, em função de greves realizadas no ano de 1990, por igual número
de dias que forem prestados à entidade, em
horário distinto daquele regulamentar.
Parágrafo único. Para efeito da co_mpensação, os dias de serviço não prestados poderão ser computados em horas e estas compensadas em tantas forem _aquelas.
·
Art. 29 Na execução do disposto no artigo anterior, serão observados:
I - o interesse público;
I I - o interesse administrativo;
III- as normas específicas que regem a
prestaçãO de serviços e, em especial quanto
· à carga horária de_ trabalho diária·.
Art. 3~ Efetivada a compensação· de que
trata esta lei, os dias de serviço não prestados,
e compensados, serão Gonsiderados de efetivo exercício, para toâõs. os efeitos.
Art. 49 O serv"ido.r-=que ·não efétivar a
compensação autorizada por esta lei, d_ev~rá
devolver à Fundação :tiospitalar do D1stnto
Federal as quantias que haja recebido, rel.ativas aos dias de serviço não prestados à entidade, em função de greve.
Parágrafo único. . A devolução poderá ser
feita em até dez parcelas mensais consecutivas, através de descontQ feito em sua remu:
neração.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.

(À Comissão do_Dis.trito .Federal.)
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-: Do
expediente lido, consta o Projeto de Le1 do
DF 0 9 68, 'de 1990, que será despachado à
Comissão do Distrito Federal, onde poderá
receber emendas, após sua publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo de 5 dias
úteis. (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
·
pelo Sr. 19-Secretário:

(Seç~o

É lído o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 251, DE 1990

Altera o art. 3~ da Lei n• 7 .256,
de 27-11-84 (Estatuto da Microempresa).
(Do Senador Márcio Berezoski)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Acrescente-se ao art. 39 da L~i no
7..256, de 27 de novembro de 1984, o seguinte
parágrafo, renumerando o anterior:
"P:lrágrafo 2~ O disposto no item VI
deste artigo não se aplica aos laboratórios de próteses dentárias."
Art. 2~· Esta lei "entra em vigor na dat~
de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as dispoSições em
contrário.
Justificação
Dispõe o Estatuto da Microempresa (Lei
7.256!84) que não_ sejam incluídos no reg~
me desta lei .as empresas que prestem "servlços profissionais de médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, economista,
despachante e outros serviços que se lhe. possam assemelhar" (art. 3a, VI).
D..a relação citada, permite-se inferir que
é do espírito da lei excluir do "regime do
estatuto" as empresas (pessoas jurídicas) que
prestain serViços profissionais diretos a terceiros - seus clientes - , característica da
prática liberal daquelas profissões.
Ora, os laboratórios de.prótese dentária
não apresentam esta característica na su·a relação com seus "clientes". Jamais um labo.ratório de prótese dentário presta serviço direto
a um cliente semelhante ao do médico, do
advogado ou do despachante, mas sim confecciona uma peçã (prótese), a partir de matéria-prirrffi, por so~icitação de um deJ;ltista .
clínico ou de um cirurgião buco-maxilo-facial, para utilização em cií.J por um ciíente
deste último.
As características do trabalho e do funcionáriO- dos laborat6rios de prótese dentária
perfQitem caracterizá-los não como exercício
de profissão liberal mas como microempresas.
É rieste sentido que apresento este projeto
de lei que, espero, seja acatado e aperfeiço.ado.
n~

Sala das Sessões, 14 de dezemb~o de 1990.
-Senador Márcio Berezoski, PSDB - SC.

LEGISLAÇÂO CITADA
LEI N' 7.256, DE 27 DE
NOVEMBRO DE 1984
Estabelece normas integrantes do Esta·
tuto da Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e ravo- recido, nos· campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, ~di
tício e de desenvolvimento empresarial.

···--··~·-·-·····-·-···--··--·-~--··"""'"'':·····--·
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II)

Art. 3 ~ Não se inclui Uo regime desta lei
a empresa:
I - constituída sob a forma de soci\::dade
por ações;
·
·
II -em que o titular ou sócio seja pessoa
juridíca ou aind?., pessoa física domiciliada
no exterior;
que páft"kipe do capital de o~tra pes:- - oa juridíca ressalvados os investimentos pro»
. venientes de incentivos fisCais efetuados antes da v"igência desta lei;

l ln-

IV- cujo titular ou s~cio participe: com
mais de 5% (cinco por cento), do capttal de
outra empresa. desde que a receita bruta
anual global das empresas interligadas ultra~
passe o limite fixado no artigo anterior;
V- que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros,
salvo se estiver situada em área da Zona Franca de Manaus ou da Amazónia Ocidental,
a que se referem os Decretos-Leis n~s 2"88,
de 28 de fevereiro de 1967, e 356, de 15 de
·
agosto de 1968;
b) compra e venda, loteamento, incOrporação, locação e administração de imóveis;
c) armazenamento. e depósito de produtos
de terceiros;
d) câmbio, seguro e distribuição de títulos
e valores mobiliáfios;
e) publicidade e propaganda, excluídos os
veículos de comunicação;
VI -que preste serviços profissionais de
médico, engenheiro. ad~ogado, dentista, ve·
terinário, ·e.conomista, despachante e outros
serviços que se lhes possam assemelhar.
"Párá~âfo único. O díspost? nos ·itens III
e IV deste artigo não se aplica .. à participação
de microempresas em centrais de compras,
bolsas de subcontratação, consórcio de ex·porül.Ção e outras associações assemelhadas.

(À ComiSSão de Assuntos Económicos
- decísão terfninativa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
projeto será publicado e remetido à comissão
·
competente.
Há orador inscrito.
C5Jncedo a palavra ao nobre Senador Na»
bor Júnio".t.
·

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC.
Pronuncia o seguinte discursõ.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a legislatura que se
aproxima do término certamente será consagrada, nos Anais desta Casa, como uma das
mais fecundas e contraditórias dos tempos
recentes.
• Começamos sob a égide do Poder Constituinte outorgado diretamente pelo povo, nas
urnas de 1986, após o período do arbítrio
e de. sufocamento das franquias democráticas, que se prolongou por duas décàdas.
A promulgação da Carta Magna, que ora
nos preside, concluiu a pri~e}~ fa~~ ~o.~t_ual
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quadriénio, em 1988. A pai-tir de então, devolvidos ao trato específico de nossos man~
datas legislativos rotineiros, procuramos desenvolver as tarefas pertinentes das quais,
sem dúvidas, a prioridade número um estaria

na

reg~lamentação

da Constituição recém-

implantada e na revisão legal que removeria,
definitivamente, aquele ''entulho arbitrário"
a que s:e referiu o -saudoso Presidente Taucredo Neves.

Devemos, por questão de lucidez política
e honestidade pessoal, reconhecer, todavia,
que em niuitos pontos estivemos longe do
que deveríamos ter realizado. A questão do
quorum,dramatizada pelos apelos públicos
· dos Presidentes de ambas as Casas do Con:.
gresso e, também, de s~us :uderes, foi um
fator que trabalhou contra o bom nome da
·instituição, abrin_do-lh~ q_ flanco para os eternos inimigos da democracia e dos postulados
da representatividade popular.
NãO é hora de fazer cobran_ças nrm de individualizar eventuais falhas, mesmo porque
o defeito, se efetívamente existe, está na própria sistemática de trabalho no Congresso e
em cada uma de suas Câmaras.
O fatO é que a redução da "semana útil"
legislativa, para pouco mais de 48 horas, praticamente confinou as votações e as decisões
importantes à tarde de terça-fefra, à quartafeira e início da tarde de quinta-feira; ascomissões técnicas tiveram seu trabalho tumultuado com o agravante de inúmeras CPis,
depoimentos de autoridades do nOvo governo, centenas de sucessivas e simultâneas medidas provisórias etc., tudo, é importante frisar, comprimido naquelas 48 horas que mencionei.
- À medida que o final do ano legislativo
se aproxima, com o término da própria legislatura, esse acúmulo de projetes c assuntos
pendentes se torna ainda mais dramático_ e
exaustivo, raiando ao desespero em face do
calendário e às cobranças da sociedade.

Na semana que finda, temos tido dias típicos desse turbilhão sufocante: minha agenda
de compromissos registrou, quarta-feira, 11
itens, a maioria dos quais, obviamente, não
pude cumprir, por absoluta incompatibilidade de horários. Isso, Sr. Presidente, Srs. Se·
nadores,--falando-apenas -dos--compr-omissos
internos, no Plenário e nas comissões técnicas
~porque outras audiências e outros atendi·
mentes externos, decorrentes_ das necessidades do meu estado e de meus conterrâneos,
sequer foram cOnsiderados ou agend~rto!'
Tivemos ou acompánhã.mos, dire~amente
sessões do Congresso,•do Sena·
do, da Câmara, reuniões de comissões per~
manentes, comissões mistas, comíSsões de in~
quérito e de lideranças: quem participa, sobretudo, de órgãos paralelos como o IPC;
também viu-se compelido a n~les prestar con·
· tribuição; e os colegas do PSDB se ausen~
taram dos trabalhos legislativos pata parti#
cipar de reuniões nas respectivas bancadas.
interessados~

E notemos que até agora não falei n-o Orçamento da União ·para· õ ·próxímo exercício,
tarefa que é .uma das mais importantes de
todo o processtl..; muitos, aliás,. consideram
essa a_ obrigação máxima .da.rotina congressual.

O quadro de quarta-feira se repetiu ontem,
com sessões e reuniões que consumiram mais
de 18 horas, entre debates e votações; e a
agenda de hoje segue no mesmo diapasão,
pois continuam cheg~ndo _ofícioS, co~vites e
convocações para _as mais conflitantes atividades em Plenário ~ nos órgãos técnicos.
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a-

toiização para que sejam autoiizad"o-s
União, O BancO Nacional de Desenvolvimento Ecoriômico e Social- BNDES e o MinistériO da Ação Social a contratarem operação
de crédito eJC:terno, nos valores de US$
135.000,000.00, US$ 250.000,000.00 e ÚSS
350.000,000.00,- resp·ectiVamehte, juntO ·ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento
-- BJD. para os fins que especifica. ·
·
As matérias serão despachadas à Comissão
de Assuntos Económicos.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência recebeu, dO GoveTnador do EstaNossos pais nos ensinaram que errar é hudo do Amapá, ofício solicitando sej~ procemano, mas··persistii" Ílo erro não condiz com
didas alter~ç{í_e~_ nos anexQs _do Projeto de_
· Lei do Senado n~' 227,"de 1990, de interesse
a inteligência que Deus nos propiciou: ·
Mesmo amarrados no torvelinho de comdaquele Estado.
promissos, na roda-viva de reuniões e sesO expéi:liente lido se.rá ericaminhado à Cosões, é importante que paremos, hoje, por
missão do Distrito Federal, que examinará
alguns segundos, para refletir sobre as causas
a matéria.
e as conseqüências desse acúmulo desesperador, que impede qualquer trabalho racioO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
nal, conseqüen~~· .co~sciente e _produtivo.
Presidência informa que, como não há deliberações nas sessões ordinárias de sexta e de.
Agora, hoje, já o importante é cumprirmos
segunda-feira, vai enCerrar a presente sessão,.
a extensa paUta pendente- com a consciênconvocando outra para 9 horas e 32 minutos.
cia alerta para a necessidade de, no futuro,
com a seguinte
evitãr esse acúmulo, preju.dicial por todos os
tftutos e condicionamentos.
ORDEM DO DIA
Cumprida essa obrigação e aceita essa ne1
cessidade reflexiva, poderemos c-omeçar a
busca de solução e novos- caminhos para a
PROJETO DE LEI i:>O DF
rotina legislativa, a construção diária e incanN• 64, DE 1990
sável da solidez democrática que todos dese(Incluído em Ordem do Dia nos ·
jamos. E que passa, inevitavelmente, pela
termos do art. 281
racionalização dos horários, das sistemáticas
do Regimento In,temo)
e dos índices de freqüéncia, nos trâmites das
comissões e nos Plenários, sob pena de coDiscussão, em turno único·, ao Projeto de
brança justa, severa e irrespondível por parte
Lei do DF, n9 64, de 1990, de iniciRtiva do ·
da nacionalidade postergada.
Governador do Distrito Federal, que auto~
Era õ qUe titihã qtie dizer, Sr. Presidente.
riza o Poder ExecUtivo a abrir ao Orçamento
(Muito beml)
do DistritO Fede_ral créditos suplementares

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Cid Sab6ia de Carvalho - Mauro Berrevides -Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - R3.imundo Lira
-Marco Maciel- Ney Maranhão_ -1\f_ansuito_d_e Lavor- João Nascimento- Albano Franco -Francisco Rollelllberg- Leurival Baptista- Luiz Viana Neto - Jutahy
M-agalhães-~ José Ignácio Ferreira - Ger~
son Camata- JoãÓ Calmon -Jamil Haddad
- Nelson Carneíi-_o_.::..... Ronan Tito -Maurício Corrêa - Severo Gomes -Mário Co~
vas- Mauro Borges.:..... Iram Saraiva- Pom}eU de Sousa - Meira Filho - Roberto
Campos - Mendes, Canale - Rachid Salda~
nha Derzi - Leite Chaves - Affonso Çamargo - Márcio Berezoski - J o~ Paulo
Bisol--=- José Fogaça.
O SR. PRFSIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência, recebeu as Mensagens n\'5 236
a 238, de 1990 (n's 909 a 911190, na origem},
de 13 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52,
Inciso V, da· constituição Federal, solicita au-

até o limite de Cr$ 1L824.000,00 (oqze milhões, oitocentOs e vinte e quatro mil cruzeiros).
~

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 73, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 281
do Regim~nto Internó)
Discussão, em turno Uníco, do Projeto de_
Resolução n~' 73, de 1990, (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer n'i' 454, de 1990},
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir bônus do tesouro do Estado
de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es-~
lá encerrada a sessão.
(Levanta~se

minutos.)

a sessão às 9 horas e 31
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Sessão, em 14 de dezembro de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura.
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. Nelson Carnetro, Iram Saraiva,
Pompeu de Sousa e Antônio Luiz Maya

der Legislativo, com as seguintes instâncias
colegiadas: ___ _
__ 1-a Confer~ticiade Saúde; e
I I - o Conselho de SaUde'.§ 19 A Conferência de_Siúde reunir-se-á
a -cada quatro anos com a representação dos
cínio - Antonio Luiz Maya ~ João Lobo
v~ios se_gmentos sociais, para avaliar a sifua- Chagas Rodrigqes - Afonso Sancho ~_ção ae s.aú_g._e e pfopor as diretrizes para a
fOrmUlação da p"Ofítlca-- de- Saúde nos níveis
Cid Sabóia de Carya\ho - Mauro Benevides
correspondentes; convócãda pdo Poder Exe-Carlos Alberto-:- Lavoisier Maia- Mar·
condes Gadelha- Humberto Lucena- Rai·
cutivo ou extraordinariamente, por este ou
mundo Lira -Marco Macíel - Ney Marapelo Consel!lo_de Sa4de.
nhão - Mansueto de ,Lavor- Carlos Lyra
_ § 2.~ O Conselho .de Saúde, em caráter
-João Nascim~n.tQ - Albano Franco _p~rnianente e &liberatiVO, '6tg"ão cOlegiado
Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
composto por representantes do governo,
- Luiz Viana Neto- Jutahy Magalhães- - prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estraté·
José Ignácio Ferreira - Gerson Camata gias e no· controle da execução da política
João Calmon - Jamil Haddad ~-Nelson
Carneiro - Alfredo Campos - Ronman Ti- -de saúde na instância corresPondente, inclusive- nos ãSpeCtõs--ecotrômicos e financeiros,
to -Maurício Corrêa - Sev~rç GQil].~~ Mário Covas -_Mauro B()rges -Iram Saraicujas-decisões serão homologadas- pelo" chefe
do poder legalmente constituído em cada es·
va - Pompeu de Sousa - Mejra Filho Roberto Campos- Louremberg Nunes Rofera do GOverno.
cha - Márcio Lacerda_ - Mendes Canale
§ 3~-- O Con$elho NacíOnal de Secretários
- Rachid Saldanha Derzi - Leite Chaves
de Saúde- CONASS e o CoilSelho Naciõnal
- Affonso Camargo - Márcio Berezoski
de Secretários Municipais de Saúde --CO~
- Nelson Wedekin - José Paulo Biso! NASEMS terão representação no Conselho
José Fogaça.
Nacional de Salide.
·-§-4~. A representaÇã:O dos usuários nos
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Conselhos de Saúde e_Co_nferências será parilista de presença acusa o coffiparecimento de
56 Srs. Senadores. Havendo número regi· --tana em relação-ao conjunto dos demais segmentos.
mental, declaro aberta a sessão.
§ 59 As Conferências de Saúde e os ConSobre a mesa, expediente que será lido peselhos de_Sa_úde terão sua organização e norlo Sr. 1" Secretário.
mas de funcionamento definidas em regimenÉ lido o seguinte:
-tO -próprio aprovadas pelo respectivo Conselho.
EXPEDIENTE
Art. z~ Os recursos do Fundo Nacional
OFÍCIO
de Saúde.- FNS, serã9 alocados como:
DO SR.J• SECRETÁRIO DA CÂMARA
1- despesas de custeio e de capital do MiDOS DEPUTADOS,
nistério da Saúde, seus órgãos e entidades,
Encaminhando à revisão do Senado Autóda administração direta e indireta;
grafos dos seguintes projetos:
U- investimentos previstos em lei orça. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
mentária, de iniciativa do Poder Legislativo
e aprovado pelo Congresso Nacional;
N• 119, DE 1990
III- investimentos previstos no Plano
(N' 5.995/90,
na Casa de origem)
Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
IV- cobertura das ações e serviços de saúDispõe sobre a participação da comunide a serem implementados pelos municípios,
dade na gestão do Sistema Unico de Saúde
estados e Distrito FederaL
- SUS, e sobre as transferências intergoParágrafo único. Os recursos referidos
vernamentais de recursos financeiros na
no inciso IV deste artigo destinar-se-ão a in·
área da saúde e dá outras providências.
vestimentos na rede de serviços, à cobertura
O Congresso Naciopal decret.a:
assis_tçnçial ambulatorial e hospitalar e às deArt. 1" O Sistema Único de Saúde p:rais ações de sáude.
SUS, de que trata a Lei JJ" 8.080, de 19 de
Art. 3u _Os recursos referidos no inciso
setembro de 1990, contará, em cada esfera
IV do art. 2", desta lei, serão iepassadóS de
d~ governo, sei_Il prejuízo das funç_ões do Poforma regular e automática para os municí-

ÀS 9 HORAS E 32 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra - Nabor Júnior- Carlos
De'Carli - Aureo Mello - Odacir Soares
-=--Amir LandÕ - João_ Menezes - Almir
Gabriel - Oziel Ca.t:neiro:- Carlos .Patro-

pios, ~.stados e Distrito Feder~!, __ de ~cordo
com os critérios previstos no ai:t. 35 da lei
n9 8.080, de 19 de setembro de 1990~- ·
§ 1 ~ Enquanto não for regulaffient:ida a
a-plicaÇão dos critérios previstos rio art. 35
da Lei n9 8.080, de 19 de setembro de 1990,
será utilizado, para o repasse de reCurSo!:!,
exclusivamente o critério estabelecido no §
19 do mesmo artigo.
§ 2? Os recursos referidos ·neste arigo serão destinados, pelo menos 70% (setenta por
cento), aos municípios, afetando-se o restante aos estados, § 39 Os municfPios "PÓderãO estabeleci!
consórcio para execução de ações_ e serviços
de saúde, remanejando, entre si, parcelas de
recUrsos previstos no inciso IV do art. 2~ desta
lei.- -Art. 4~ Para re_ceberem os rf;Cursos, de
que trata o art. 3" desta lei, os municfpios,
os estados e o Distrito Federal devel_'<!Q contar
com:
I - FUndo de Saúde;
- II ....2 COnselhO- de Saúde, com composição
paritárfá ae acÓrdo. cOm-o Decreto n9 99'.438,
de 7 de agosto de _1~90;
III- plano de saúde;
IV..:.._ relatórios de gestão que permitam o
controle de que trata o § 4g do art. 33 da
Lei n9 8.080, de 19 de setembro c:te _1990;
V- contrapartida de recursOs para a saúde no respectivo orçamento;
VI - Comissão de elaboração do Plano de
Carreira, Cargos: e -SalárioS- PCCS, previsto o prazo de_doiS ãnos para sUa -implanfação.
Parágrafo único. ~ O não atendimento pe·
los municípios, ou pelos estados, ou pelo Distrito Federal, dos requisitos estabeleci__dos
neste artig-o~ implicará em que os recursos
concerne-ntes sejam ãdmihistràdos, respecti·
vamente, pelos estados ou pela União.
Art. 5? Fica o Mirlistérío da Saúde, mediante Portaria do Ministro de Estado, auto·
rizado a estabelecer condições para aplicaçB:o
desta lei.
Art. 6~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.
-MENSAGEM N• 897, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nlicionat:
_
Nós termos do artigo 61 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter ã elevada
deliberação -de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
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Ministro de Estad.o-da Saú.d.e, o anexq projeto

VIII - a fiscalização e a fuspeção de alimentos, água e -bebidas para consumo humano;
IX- a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de suhs,tâncias e prod11tos psícoativos,
tóxicos e radioativos;
X--o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico;
XI- a formulação e execução da política
de sangue e seus derivados.
§ 19 Enten.deMse por vigilância sanitária
um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens
e da prestação de serviços de interesse da
saúde 1 abrangendo:
I.....:.;. ó cóiltrole de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com
a saúde, compreendidas todas as etapas e proM
cessas, da produção ao consumo; e
II - o controle da prestação de serviços
que se relacionam direta ou indiretamente
com a saúde.
§ 29 Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de aç.ões que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores deterCi\.l'ÍTULO I
minantes e-condicionantes_ de saúde indiviDos Objetivos e Atribuições
dual ou coletiva, com a finã.lidade de recoArt. 59 -São_ objetivos do Sistema Único
mendar e adotar as medidi:ts de prevenç3o
de Saúde (SUS)'
e controle das doenças ou agravos.
_
I - a identificação e divulgação dos fatores
§ 39 EntendeMse por saúde do trabalhacondicionantes e determinantes da saúde;
dor, para fins desta lei, um conjurito de ativiII - a formulação de política de saúde des- dades que se destina, através das ações de
tinada a promover, nos campos económico
vigilância epidemiológica e vigilância sanitáM
e social, a observância do disposto no § 1~
ria, à promoção e proteção da saúde dos trado art. 2? desta lei;
balhadores,, assim como visa à recuperação
Ill - a assistência às pessoas por intermé- e reabilitação da saúde dos trabalhadores
dio de ações de: promoção, proteção e: recupesubmetidos aos riscos e agravos advindos das
ração ·da Saúde, com a realização integrada
condições de trabalho, abrangendo:
das ações assistenciais e das ativjdades preI - assistência ao trabalhador vítima de
ventivas.
acidente de trabalho ou portador de doença
Art. 69 Estão incluídas ainda no campo
profissional e do trabalho;
de atuação do Sistema Único de Satí-de
II- participação, no âmbíto de com.petênM
(SUS),
cia do Sistema Único de Saúde (SJJS), em
I - a execução de ações:
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos
a) de vigilância sanitária;
riscos e·agraVos potenciais à ·saúde existentes
b) de .vigilância epidemiológica;
no processo de trabalho;
c) de saúde do trab_alhador; e
Ill- partiCipaÇãO~ no âmbito de comped) de assistência terapêutica integral, intência do Sistema Unico de Saúde (SUS),
clusive farmacêutica;
da normatização, fiscalização e controle das
..II...,....- a participação na formulação da polícondições de produção, extração, armazenatica e na execução de ações de saneamento
mento, transporte, distribuição e manuseio
básico;
de substâncias, de produtos, de máquinas e
III - a ordenação da formação de recUrsos
de equipamentos que apresentam riscos à
humanos na área de saúde;
saúde do trabalhador;
IV - a vigilância nutricional e a orientação
alimentar;
IV - avaliação do irripacto que as tecno_V - a colaboração na proteção do meio logias provocam à saúde;
ambiente, nele compreendido o do trabalho; ·
V -informaÇãO ·ao tiabalhador e à suaresVI - a formulação da política de medica- pectiva entidade sindical e às empresas sobre
mentos, equipamentos, imunobiológicos e os risC-Os de acidente de trabalho, doença proO!ltros insumos de interesse para à saúde e fissional e do trabalho, bem como os resultaa participação na sua produção;
dos de fiscalizações, avaliações ambientais e
"VII- o controle e a fiscalização de servi- exames de saúde, de admissão, periódicos
ços, produtos e substâncias de interesse para e de demissão, respeitados os preceitos da
a saúde~
ética profissional;
a educação,

0

_transPorte, o Jazer e o acesso

de lei que "dispõe sobre_ a participação da
aos bens e serviços _essenciais; os níveis de
comunidade na gestão do SUS e sobre as
saúde da população expressam a organização
transferências intergovemamentais de recursocial e económica do País.
sos fmanceir.os na área da saúde e dá outra_s
Paràgiafo único. Dizem respeito também
providências".
_
â saúde as ações que, por força do disposto
Brasília, 11 de dezembro de 1990. - Ferno artigo anterior, se destinam a garantir às
nando Collor.
____ pessoas e à coletividade condições de bemE.M. N~ 62/GM
estar físico, mental e sociaL
Em 11 de dezembro de 1990.
Excelentíssimo Senhor Presidente da ReM
TÍTULO II
pública:
_ .
.
Do Sistema Único d~ Saúde
Tenho a honra .de submeter a Vossa ~xce
I)ispi:tsfção Prelbninar
lência o incluso anteprojeto de lei que dispõe
Art.
49
O conjunto de ações e serviços
sobre a participação da comunidade na gestão
de saúde, prestados por órgãos e instituições
do SUS e.sobre as transferências intergoverpúblicas federais, estaduais e municipais, da
namentais de recursos financeiros na área da
administração direta e indireta e das fundasaúde e dá outras providências.
ções mantidas pelo Poder Público, constitui
A versão proposta resultou de discussões
_
com vários segmentos envolvidos e se revela o Sistema Único de Saúde (SUS).
§ 1? Estão incluídas no disposto neste arprioritária para dar curso a importantes ações
e serviços de saúde ~m tod9 o território ·nacioM tigo as instituiÇões públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade,
nal em face da reorganização constitucional
pesquisa e produção de insumos, medicamenaprovada.
tos, inclusive de sangue e hemoderivados, e
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senha~ Presidente, m~ll:S de equipamentos para saúde.
§ -'1.9 A iniciativa privada poderá participrotestos de elevada consideraçãQ e re.speito.
par do Sistema ÚnicO de Saúde (SUS), em
- Alceni Guerra, Ministro da Saúde._
.
Cátãte'r complementar.

LEGISLAÇÃO ciTADA
LEI N• 8.080,
DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da ,saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1o Esta lei regula, em todo P- território nacional, as ações e serviços_ de saúde,
executados isolada ou conjuntamente,_ em caráter permanente ou eventual, por pessoas
naturais ou jurídicas de direito público ou
privado.
TÍTULO l
Das Dispot~lções Gerais
Art. 29 A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o-Estado prover
as condições indispensáveis ao !leu pleno
exercício.
§ 19 O dever @_Es.taçl_p de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas económicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos
e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universa:l. e igualitário às ações
e aos serviços para a sua promoção, proteção
e recuperação.
§ 2~' O dever do Estado não .exclui o das
pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
.
, ,
Art. 3Y A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básiM
_co, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
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VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e empresas públi-

cas e privadas;
VII -revisão periódica da listagem oficial
de doenças originadas no processo de traba~
lho, tendo na sua elaboração a colaboração

CAPITULO 111
Da Organização, da Direção

e da Gestão

Art:- s~ -ÀsãÇões eserviços de saúde, exe--

cutados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
seja diretamente ou mediante participação
das .entidades sindicais;. e_
_ complementar da iniciativa privãda, Serão organiZados de ·rorma regionalizada e hierarVIII- a garantia ao sindicato dos trabaquizada em níveis áe complexidade crescenlhadore_s de requerer ao órgão competente
te.
a interdição de máquina, de setor de serviço
Art. 2~ _A direção do Sistema Único. de
ou de todo o ambiente de trabalho, quando
houver exposição a rísCo iiriiiieDte para -a vida- Saúde (SUS) e.única, de acordo com o inciso
I do art. 198 da Constituição Federal, sendo
ou saúde _dos trabalhadores.
exercida em cada esfera -de gt>Verno pelos
seguintes _órgãos:
CAPÍTULO II
I -no âmbito da União, pelo Ministério
Dos Princípios e Diretrizes
da Saúde;
II - no âmbito dos estados e do Disfrito
Art. 7~ As açóes e _serviços públicOs de
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
saúde_e os_ serviços privados contratados ou
oU o-rgão- equivalente; e
conveniados que integram o Sistema Único
III- no âmbito dos municípios, peta resde Saúde_ (SUS)_ são desenvolvidos de acordo
com as diretrizes_previstas no art. 198 da pectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Co_nstituição F~deral, obede~Xndo ainda aos
· Art. 10. -Os niuniCípiOs Põderão conStiseguintes princípios:
tuir c_onsórcios para desenvolver em conjunto
I -universalidade de acesso ao.s servi_ços
as aç6es e os Serviços de saúde que lhes corR
de saúde em todos os níveis de assistência;
respondam.
II - integralidade de assistênCia, entendi§ 19 Aplica-se aos consórcios administrada romo um conjunto articulado e contínuo
tivos intefmunicípais o princípio da direção
das aç6es-e serviços preventivos e curativos,
única, e os r~spectivos atos constitutivos disindividuais e coletivos, exigidos para cada caporão sobre sua ·observândà:
so em todos os níveis de complexidade do
§ 29 No n(yel_municipál, o Sistema Único
sistema;
de Saúde (SUS) poderá organizar-se em disIll- preservação da autonomia das pes- _tritos de forma ~ inte_grar .e articular recursos,
soas na defesa de _sua iil.tegrlaaae físfca e mo- técnicas e práticas voltadas para a cobertura
~;
total das ações de saúde.
IV- igualdade da assistência à saúde, sem
Art. 11. (VETADO).
preconceitos ou privilégios de qualquer espéArL 12. -Serão criadas comissões intersecie;
toriais de_ âmbito naciona1, subordinadas ao
V - direito à informação, ãs pessoas assisConselho Nacional_ de Saúde, integradas petidas, sobre sua _saúde;
los ministériOs e órgãos cdmpetentes e por
VI -divulgação de informações quanto ao
entidades representativas da s.ociedade civil.
potencial dos serviços de saúde e a sua utilizaParágrafo único. -AS comissões intersetoção pelo usuário;
-·
riais ·terãO a finalidade de articular poUticas
e programas de interesse para a saúde, cuja
VII - utílização da epidemiologia para o
exec~,tção envolva áre~s não compreendidas
estabelecimento .Oe prioridades, a alocação
no-"âmbito do Sistema Unico de Saúde (SUS). _
de recursos e a oiientaç!lo programática;
VIII- participação da comunidade;
Art. 13. A articulação das política-s e
IX- descentralização político-admiprogramas, a cargo das comissões intersetonistrativa, t:om direção única em cada esfera riais, abrangerá, em especial, as seguintes atide governo:
vidades:
I - alimeD.tação e nutrição-;
a) ênfase na descentralização dos servixos
l i - saneamento e meio ambiente;
para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da ;rede
lU- vigilância sanitária e farl'!lacoepid~
miologia;
de serviços de saúde;
__
-lV-recursos humanos;
X- integração em nível ex.e_cutivo das
V- ciência e tecnologia; e
ações de saúde, meio ambíei_lte e s~neaJ?~nto
VI -saúde do trabalhador.
básico;
XI- conjugação dos recursos financeiros,
Art. 14. Deverão ser criadas comissões
tecnológicos, materiais e humanos da União, permanentes de integração entre os serviços
dos estados, do Distrito Federal e dos muni- de saúde e as instituições de ensino profiscípios na prestação de serviços de assistência sional e superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas comisà saúde da população;
XII- capacidade de resolução dos servi~ sões terá por fínalidade propor prioridades,
ços em todos os níveis de assistência; e
métOdos e estratégia~_para a formação e eduXIII- organização dos serviços públicos cação continuada dos recursos humanos do
de modo a evitar duplicidade de meios para Sistexfia Único de Saúde (SUS), na esfera·-correspondente, assim como em relação ã
fins idênticos.
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pesquisa e à oo_operação técnica entre essas
instituições. · - - CAI'ITULO IV
Da Competência e
das Atribuições

SEÇÃO I
Das Atribuições Coxnuruo
Art. 15. A União, os estados, o Dis.trito
Federal e os muniCípios exercerão, em seu
âmbito· administratiVo, as seguintes atribuições:
_
I - definiçãô dàs instâncias e mecanismos
de coni:.role, avaliação e de fiscalização das
ações e serviços de saúde;
II- administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano,
à sa11de;
III- acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das
condiçõés ambientais;
IV - organização e ooordenação do siStema de informação em 'sci.ú&; . . .
V- elci.boraçãõ de narinas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde;
VI- elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para
promóção da saúde do trabalhador;
VIl -:-.participação de formulação da política_ e da execução das ações de saneamento
bás~c9 e,-colaboração. na proteção e recuperação do meio ambiente;
Vlll- elaboração e atualização periódica
•
do plano de s3úde;IX - participci.ção na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde;
X- elaboração· da proposta orçamentária
do Sistema Único de Saúde (SUS), de conformidade com o plano de saúde;
XI -·elaboração de normas para regular
as atividades de serviços priVados de saúde,
tendo em vista a sua relevância pública;
XII -realização de operações externas de
-natureza ffnanceira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
XIII -para atendimento .de necessidades
coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes
de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção cte- epiâemiaS,a autoridade competente da esfera administrativã. -cOtreospOndente poderá requisitar
bens e serviÇos, tanto de pessoas naturais como de fuiídkas, sendo~ lhes assegurada jUsta
indenização;
XIV- implementar o Sistema Nacional
de Sangue, Componentes e Derivados;
XV- propor a celebração de convênios,
acordos e protoColoS intérnaclo1ia1s relativos
à saúde, saneamento e meio ambiente;
XVI .:.._elaborar normas técnico-científicas
de promoção, proteção e recuperação da saúde;
XVII'"""":" promover articulação com oS órgãos de fiscalização do exercício profiSsional
e outras entidades representativas da sacie-
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dade civil para a definição e controle dos pa~
drões éticõs para pesquisa, ações e serviços
de saúde;

XVIII- promover a articulação da política e dos planos de saúde;
_
XIX- realizar pesquisas e estudos na á!:ea
de saúde;
XX -definir as ins_tâncias e mecanismos

de controle e fiscalização inerentes -ao poder
de polícia sanitária;

XXI- fomentar, coordenar e executar
programas _e projetas estratégicos e de ate_n_di:
menta emergencial.
SEÇÃOU

Da Competência
Art. 16. À direção nacional do Sistema
Único de Saúde {SUS) compete:
I -formular, avaliar e apoiar políticas de
alimentação e- nutrição;
II- participar na formulação e na implementação das polCticas:
a) de controle das agJ:e_ssõ.es ao meio ambiente;
b) de saneamento básico; e
c) relativos às condições e aos ambientes
de trabalho;
III- definir e coordenar os sistemas:
a) de redes integradas de _assistência de alta complexidade;
b) de rede de laboratórios de saúde pública;
c) de vigilância epidemiológica; e
d) vigilância sanita:ria;
IV - participar da definição de normas e
mecanismos de controle, com órgãos afins,
de agravo sobre o meio ambiente ou dele
decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana;
V~ participar da definiÇão de normas, critérios e padrões para o controle das condições
e dos ambientes de trabalho e coordenar a
política de saúde do trabalhador;
VI -coordenar e participar na execução
das ações de vigilância epidemiológica;
VII -estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos_ e
fronteiras, podendo a execução _ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios;
VIII- estabelecer critérios, parâmetros e
métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano;
IX- promover articulação com os órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos
na área de saúde;
X- formular, avaliar, elaborar normas e
participar na execução da política nacional
e produção de insumos e equipamentos para
a saúde, em articulação com os demais órgãos
governamentais;
XI- identificar os sei-Viços- estaduais ~
municipais de referência nacional para o estabelecimento de padr6es técnicos de assistência à saú~e;
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XII- controlar e fiscalizar procedimen- de alta complexidade:· de referênÇia estadual
tos, produtos e substâncias de. interesse para 'e regional;
a saúde;
X.:__ coordenar a rede estadual de laboraXIII -prestar cooperação técnica e finan- tórios de saúde pública e hemocentros, e gerir
ceira aos Estados, ao Distrito Fedral e aos._ as unidades que permaneçam em sua organiMunicípios para o aperfeiçoamento da suâ zação l!dministrativa;
, · -atuação institUcional;
·
XI- estabelecer noínias, em caráter suXIV- elaborar normas para regular as re- plementar, para· o eontrole e avaliaÇão das
lações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) aç6es e serviçOs de saúde; -· ·
e os serviços priv-ados contratados. de assisXII''-:__ fonmilãr norm115 e ,e_stã.beleC!!r p~
tência à saúde;
drões, em car~ter ~uplementar, cj.e_ procedi-·
XV- promover a descentralização para as
mentes de controle de qua,lidaÇe para produUnidades Federadas__ e para os_ Municípios, tos e substâncias ~e c,ons~o_ h_tl!Q.a.nç.; - dos serviços e ações de saúde, respectivamenXIII -colaborar com a União na execute, de abrangência estadual e municipal;
XVI - normatizar e coordenar nacional- ção da vigilância sanitãria: de portos, aeromente o Sistema Nacional de Sangue, Com~ portos e fronteiras;
ponentes e Derivados;
XIV- o acompanhamento, a avaliaçãO e
divulgação dos· indiCadores de_ morbid~de, ~
XVII -acompanhar, controlar e avaliar
mortalidade no âmbito·cta·unidade federada.
as ações e aos servi_çoS de saúde, respeitadas
as Competências estaduais e municipais;
Art. , 18. À d,ireçã,o,municiPa_l9-o ~iStC~a·
XVIII - elabor~r o :Pianejamento Estraté- Único de Saúde (SUS).compete:
gico Nacional no âmbito do SUS, em coope_I - planejar, organizar, .controlar e avaliar
ração técnica com os Estados, Municípios e
as ações e os serviços de saúde e gerire exech~
Distrito Federal;
tar os serviços- públicos de saúde;
-XIX- estabelecer o Sistema Nacional de
II-participar dO planejamento, pro,Sra- ~
Auditoria e coordenar a avaliação técnica e mação e organização da iede regionalizada
financeira do SUS em todo o Território Nae hierarquização do Sistema Ünicp de 's3iíde
cional, em cooperação técnica com õs Esta(SUS), -em articulação com sua direÇão esta-·
dual;
·
· '
dos, Municípios e DistiffO-Féderal.
- -P"ãrágrafo única·.- 'A Ulliãà poderá execuIII- participar da e:l[ecução, ,conti'ole e
tar ações de vigilância epidemiológica e sani- :avaliação daS aÇões referentes às condiç6ey;
táriâ em circunstânCias especi8.ís-; Cófuo na e aOs ambientes- .de traP~lho;
ocorrép.cia de agravos inusitados à saúde 1 que
IV - e'teCl.ltar serviço_s:.
possam escapar do controle da direção estaa) de vigilância ePidemiológica;
dual do Sistema Único de_ Saúde (SUS) OU
b) de vigilânCia sanitária;
que representem risco de disseminação naciOc) de alimentação e nutrição;
nal.
d) de saneamento básico; e
e) de saúde do trabalhador;
Art. 17. À direção_ estadual do~ Sistema
. V- dar execução, im âmbito municipal,
Único de_Saú_d_e__(SUS) _compete:
à política de insumos e equipãrilientos para
I -promover a descentralização para os
a saúde;
Municípios dos sery~-ços e das ações de saúde;
VI- colaborar na fiscalização das agresI I - acompanhar, controlar~ avaliar as redes hierárquizadas do Sistema Unico de Saúsões aO: me_io_ ílmbiente que te11~am repercussão Sobre a saúde humana e atuar; jUnto
de (SUS);
aos órgãos municipais, estaduais e federais
III -prestar apoio técnico e financeiro aos
competentes, para controlá-las;
Municípios e executar supletivamente ações
VII -formar consórcio~ administr"ativõs
e serviçOs de saúde;
intermunidpais:
IV- coordenar e, em caráter complemenVIII -gerir laboratórios públicos de saútar, executar ações e serviços:
. de e hemoceritro~;
·
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
IX- colaborar com a União e os Estados
c) de alimentação e nutrição; e
na execução dsa vigilância sanitária de pord) de saúde do trabalhador;
tos, aeroportos e fronteiras;
V_- participar, junto com os órgãoS afins, .
X- observado o disposto no art. 26 desta
do controle dos agravos do meio ambiente
lei, celebrar contratos e convênios com entique tenham repercussão na saúde human~;
dades prestadoras de serviços privados de
VI -participar da formulação da política
saúde, bem como controlar e avaliar sua exee da execução de ações de saneamento bácução;
sico;
XI ..:.... Controlar e fiscalizar os procedimenVII- participar das ações de cont_role e tos dos serviços privados de saúde;
avaliação das condições e dos ambientes de
XII - normatizar complementarmente as
trabalho;
açóes e serviços públicos de saúde no seu
VIII -em caráter suplementar, formular,
âmbito de atuação.
executar, acompan-har e avaliar a política de
Art. 19. Ao Distrito Federal competem
insumos e equipamentos para a saúde;
as atribuições reservad_as aos Estados e aos
IX- identificar estabelecimentos hospitaMunicípios.
-lares de re(erê!lcia e geris sistemas públicos
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rtTULO III
Dos Serviços Privados
de Assistência' à Saúde
CAPÍTULO!.
Do Funcionamento

.os·

§ 29 Os _serviÇos contratados submeterse-ão às nQrrnas técnicas e administrãtiyas- e
aos princfpios e díretrizes do Sistema Unico
de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio ~conô
miCo e financeirO' do contrato.
§ 3• (VETADO).
§ 49 Aos proprietários, ·administradores
e dirigerites das entidades o_u_serviços contratados é__ vedado exercer cargo de c~efia oU
função de corifiança no Sistema Único de
Saúde (SUS).
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estabelecidas n_a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

prioridad~s

, Art. 3f,: São consideradoS de outras fon~
tesos recursos provenientes de:
I -'-(VETADO.)
I I - serviços ·que possam ser prestados
sem prejuízo da assistência à saúde;
III - ajuda, contribuições, doações e donativos; __
IV- ãiienações patrímoni~is e·reàdimentos de capital;
. V -taXas, multas, emolumentoS preços
públicos arrecadados no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS); e
.
VI -rendas eventuais, inclusive comerciais e industriai5.
§ P Aó Sistema Único de Saúde -(SUS)
caberá metade da receita de que trata o incisO
I deste artigo, apUrada mensalmente, ·a qual
será destinada à recuperação de viciados.
§
As receítas geradas h o -âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) Serão credi~
tadas diretamente em contas eSpectais, rilÇ!Vi-.:
mentadas peta·sua direção, na esfera de poder
onde forem arrecadadas.
§ 3? As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo
-Sistema Único de Saúde (SUS), serão financiada~ por recurs·os tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Mu·
nic{pios e, em pa!ticular, do Sistema-Finan~.
ceiro da Habitação (SFH).
§ 4• (VETADO.)
§ s~ As atiyidad~s- de pesqUisa -e desen·
volvimento científico ·e tecnológico em saúde
serão co·financiadas Pelo Sistema ÚnicO _de
-.Saúde_(SUS)_, pelas ijll.Íversidades e pelo orçament.o fiscal, além 'de recursos de instituiM
ções de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições
executoras.
• § 6• (VETADO.)

Art. 20.
Se"i-víçóS privados de assistência ã Saúd~Caracterizatn.-se pela atilação,
por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilítados, e de pessoas jurídicas de dinbito- privado na promoção, pro. TlTuLO IV
teção e·reeuperaÇão-da'saúde.
·Dos Recursos Humanos
Art. 21.' A'asSiStêricia à s<iúd!!: é liVre à
iniciativa privada.
Art. 27 .-_ A política de recursos humanos
Art. 22.'- Na prestação de serviços privana área da sadde será fonnalizada e execudos de assistência à saúde, serão observados
tada, articuladamente, pelas diferenteS' esfeos princípios éticos e as nonnas__expedidas
ras de governo, em cumprimento dos seguinpelo órgão de direção_ dO Sistéffia Único de
tes objeti'vos:
Saúde (SUS)_ quanto às condiçõe-s p-ara Seu
I ...::_ orgãnização de um sistema de formafuncionamento.
, ção de recursos huma{los em todos os níveis
Art. -z3~ É vedada_ a participação diretá
de-ensino, inclusive de pós-graduação, além
ou indireta de empresas. ou de capitais estran- da elaboração de programas de permanente
geiros na assist8p:da à" saúde, salvo através
aperfeiçoamento de pessoal;
de doações de_ organismos internacionais vin·n- (VETADO)
culados à organização_das Nações Unidas,,
III- (VETADO)
de entidades de cooperação técnica e de fiIV- valorização da dedicação exclusiva
nanciamento e ~mpréstimos.
aos setvl.ÇoS do Sistema Único de Saúde
§ 19 E~ qualquer caso é_o_brigatória a au(SOS).
torização do .órgão de_ dire.ção nacional do
Parágrafo único. Os serviços públicos
Sistema Único de Saúde (SUS), submentenque integram o Sistema Único de Saúde
do-se a seu controle_ as atividacfes que forem
(SUS) constituem ca.mpo de prática para ensidesenvolv~d!lS, e õs instrumentos que forem
no e pesquisa, mediante normas ~specfficas,
firmados.
,
.
elaboradas c~:mjuntamente coqr o sistema
§ 29 Excetuam-se do disposto neste arti- educacional.
go os serviços de saúde m:;tntidQs,_sem finaliArt. 28. Os. cargos e funções de _chefia,
dade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, direção e assessoramento, no ámbito do Sis·
tema Único de-.Saúde (SUS), só poderão ser
sem qualquer ónus para a seguridade social.
exei-Cidos em regime de tempo integral.
CAPÍTULO II
§ 19 Osservidoresquelegamenteacumu·
Da Participação Complementar
Iam dois cargos ou empregos poderão exercer
Art. 24. Quaildo aS 5:uas d.isponibilida· suas atividades em mais de um._ estabeleci~
des forem insuficientes para gar311:tir a cober- menta do Sistema Único de Saúde (SUS). _
CAPÍTULO II
§ 29 O· disposto no parágrafo anterior
tura assistencial à populacional de uma deter-.
Da Gestão Fin8.nceira
minada área, o Sistema ÚniCo -de Saúde aplica-se também aos servidores em regime
{SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados de tempo integral, com exceção dos ocupan·
Art. 33. Os J;eCI}ISOS úilanceiros- dó Sistes de cargos ou função de chefia, direção tama Único de Saúde (SUS) serão deposiM
pela inJciãti.Va privada.
Parágrafo úriico. A participação comple- ou assessoramento.
tados em COIJ.ta especial, em cada esfera de
Art. 29. (VETADO)
mentar dos serviços privados será formalisua atuação, e movimentadas sob fiscalização
zada mediante contrato ou convênio,- obser·
Art. 30. As especializações na forma de dos respectivos Conselhos de Saúde.
vadas, a respeito, as normas de direito pútreinamento em serviço sob supervisão serão - § 19 Na eSfera federal, os recursos finanblico.
_ __
regulamentadas por Comis!>ão-Nacional, ins· ceiros, originários do Orçamento da Seguri-•
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior,
tituída de acordo com o art. 12 desta lei, dade Social, de outros Orçamentos da União,
as entidades filantrópicas e as sem fins lucragarantida a participação das eritidades profi5- além de outras fontes, serão administrados
tivos terão preferência para participar do Sispelo Ministério da. Saúde, através do Fundo
sioriais correspõndentes.
tema Único de Saúde _(_SUS).
.
NaCional de S3úde.
·-TÍTULO
V
Art. 26. Os critédQs_e valores para a re·
§ 2• (VETADO).
Do
Financiamento
muneração de serviços e os parâmetros de
§ 3• (VETADO).
cobe;rtura assistencial serão estabelecidos pe§ 4? O Ministério da Saúde acompanhaCAPÍTULO I
la direção nacional do Sistema :Único de Saú- rá, através de seu sistema de auditoria, a conDos Recursos
de (SUS), aprovados no Conselho Nacional
formidade ~ programação aprovada da aplide Saúde.
Art. 3i. --0 orçamento da seguridade so- cação dos recursos repassados a estados e
§ 1~ Na fixação dos critérios, valores, forcial destinará ao Sistema Único de Saúde municípios. Constatada a malversaçãO, desmas de reajuste e de pagamento da remune(SUS_), de acordo com a receita estimada, vio ou não aplicação dos recursos,' caberá ao
ração aludida neste artigo, a direção nacional
os recursos _necessários à realização de suas Ministério da Saúde aplicar as medidas predo Sistema ÚnicO de S:iúde (SUS) deverá
finalidades, previ~tos em proposta elaborada vistas em lei.
fundamentar seu ato em demonstrativo ecopela sua direção nacional, com a participação
Àrt. 34. As autorídades responsáveis penômico·financeiro que garanta a efetiva quados órgãos da Previdência Social e da Admi- la distribuição da receita efetivamente arrecalidade de execução dos serviços contratados.
nistração Social, tendo em vista as metas e dada transferirão automaticamente ao Furido
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Nacional de Saúde (fNS), observado o critério do parágrafo único_deste artigo, os recursos financeiros cotrespõildentes às dotações
consignadas no Orçamento da Seguridade
Social, a projetas e atividades a serem executados no âmbito do Sistema Úiiico de Saúde
(SUS).
Parágrafo único, -Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social será
observada a mesma proporção da despesa
prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.
Art. 35. Para O estabeleCimento-de valo-

res a serem transferidos a estados, Distifto

nos planos de satlde, exceto em situações
emergenCiais ou de calamidade pública, na
área de_saúde.
Art. 37. O Conselho Nacional de Saúde
estabelecerá as diretrizes a serem observadas
na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da
organização dos serviços em cada jurisdição
administrativa.
Art. 38. Não será permitida a destinação
de subvenções e auxl1ios a instituições pre~ta
doras de serviços de saúde com finalidade
lucrativa.

Federal e municípios, será utilizada a combiDAS DISPOSIÇÓES FINAIS
nação dos seguintescótérioS,-Segundo análise
E TRANSITÓRIAS
técnica de programas e projetas:
Art. 39. (VETADO).
I - perfil demográfico da região;
§ 1' (VETADO).
II -perfil epidemiológico da população a
§ 2• (VETADO).
ser coberta;
§ 3" (VETADO).
III- características quantitativas e qualiR
§ 4' (VETADO).
tativas da rede de saúde na área;
§ 59 A cessão de uso dos imóveis de proIV- desempenho técnico, económico e fiR
Priedade do -INAMPS para órgãos integran.nanceiro no período anterior;
_
tes do Sistema Único de Saúde (SUS) será
V- níveis de participaÇão do setor saúde
feita de iriodo a preservá-los como patrímônos orçamentos estaduais e municipai!t;
nio da Seguridade SociaL
· VI-previsão do plano qüinqüenal de in§ 6° Os imóveis de que trata o parágrafo
vestimentos da rede;
anterior serão inventariados com todos os"
VII- ressarcimento do atendimerito aserR
seus acessórios, equipamentos e outros bens
viços prestados para outras esferas de govermóveis e ficarão disponíveis para utilização
no.
~elo órgão de direção municipal do Sistema
§ 1~ Metade dos recursos destinados a esUnico de Saúde (SUS) ou, eventualmente,
tados e municípiOs --serã distribuída segundo
pelo estadual, em cuja circunscrição adminiso quociente de sua divisão pelo número- de
trativa se encontrem, mediante simples termo
habitantes, independentemente de qualquer
de recebfm.ento.
procedimento prévio.
§ 7• (VETADO).
.
§ 2~' Nos casos "de estados e municípios
§ -s~ O acesso aos serviços de informálica
sujeitOs a notório proce...,so de migração, os
e base-s -de dados, mantidos pelo Ministério
critérios demográficos meri.cicinado-s nesta lei
da Saúd~ _t::_pelo Ministério do T!a)?alhO e
serão ponderados por outros indicadores de
crescimento populacional, em especial o nú-- da P-revidência Social, será assegurado às secretãrias estaduais e municipais de saúde ou
mero de eleitores registrados.
órg-ãos c~ngêneres, c:omo suporte ao processo
§ 3' (VETADO).
__de_g_estão, de forma a permitir a gerência
§ 4' (VETADO).
-fuformatizada das contas e a disseminação
§ 5• (VETADO).
de- ê:Statísticas sanitárias e epidemiológicas
§ 6~' O disposto no parágrafo anteriOJ,"
médicO· hospitalares.
não prejudica a atuação dos órgãos de conArt. 40. (VETADO).
trole interno e externo e nem a aplicação
Art. 41. As ações desenvolvidas pela
de penalidades previstas em lei, em caso d~
Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instiirregularidades verificadas na gestão dos retuto Nacional do Câncer, supervisionadas- pe·
cursos transferidos._
la direção nacional do Sistema Único de SaúCAPÍTULO III
de (SUS), permanecerão como referencial de
Do Planejamento
prestação de serviçOs, formação de recursos
e do Orçamento
humanos e para transferéncia de tecnologia.
Art. 42. (VETADO). . .
Art. 36. O processp de planejamento e
orçamento do Sistema Unico de Saúde (SUS)
Art. 43. A gratuidade das ações e serviserá ascendente, do nível local até o federal,
ços de saúde fica preservada nos serviços púouvidos seus órgãos deliberativos, compatibiblicos e privados contratados, ressalvando·se
as cláusulas dos contratos ou convênios esta·
lizando-se as necessidades da política de saú~
de com a disponibilidade de recursos em plabelecidos com as entidades privadas.
nos de saúde dos municíp"ios, dos estados,
Art. 44. (VETADO).
Art. 45. Os serviços de saúde dos hospido Distrito Federal e da União.
tais universitários e de ensino integramRse ao
§ 19 Os planos de saúde serão a base das
atividades e programações de cada nível de
Sistema Único de Saúde (SUS), mediante
convênio, preservada a sua autonomia admi·
direção do Sistema Único de Saúde (SUS),
e seu financiamento será previsto na respec- nistrativa, em relação ao património, aos re·
tiva proposta orçamentária.
cursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa-e cxtenção ó.õs limites coiifei-idos pelas
§ 2~ É vedada a transferência de recursos
iÕ.stituições a que estejam vinculados.
para o financiamento de ai;:ões não previstas

§ 1o Os serviços de saúde de sistemas estaduais e muniCipais de previdência social deverão integrar-se à direção correspondente
do Sistema Único de Saúde (SUS); conforme
seu âmbito de atuação, bem como quaisquer
outros órgãos e serviços de saúde.
§ 2~ Em tempo de paz e havendo i~t~e
resse recfprOCo, os serViÇoS-de saúde das For~s Armadas poderão integrar-se ao Sistema
Único de Sàúde (SUS), conforme se dispuser
em convênio que, para esse fim, for firmado.
Art. 46. O Sistema Único de Saúde
(SUS), estabelecerá mecanismos _de incentivos à participação do setor privado no investimento em. ciência e tecnologia e_ estimulará
a transiüencra-de teciicilOgía dãS universidaR
des e inStitU:to'S de pesq-Uisa aoS ==~tViÇo_s de
saúde nos estados, Distrito Federal e niluiícípios, e às empresas nacionais.
_
MiníSt~fio da Saúde,
a-rtiR
Art. 47.
colação com os níveis estaduais municipais
do Sistema Único de- Salíde (SUS), organiR
zará, no prazo de dois anos, um sistema na·
cional de informações em saúde, integrado
em todo o território nacional; abrangendo
questões epidemiológicas e de prestação de
serviços.
Art. 48. (VETADO).
An. 49. (VETÂ!JO).
Art. 50. Os convénios eritfé a 'União, os
estados e os municipios, celebradoS para implantação dos Sistemas Unificados e D_e"s~_en_-
tralizados de Saúde, ficarão rescindidoS à
proporção que seu objeto for sendo absorR
vida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Art. 51. (VETADO).
- .
Art. $2. Sem prejuízo de outras sanções
cabíveis-, constitui crime de emprego irregular
de verbas as rendas públicas (Código Penal,
art. 315) a utilização de recursos financeiros
do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das pre:vistas nesta lei.
Art. 53. (VETADO).
Art. 54. ESta-lei entra em vigor na data
de sua publicação;
_ _
Art. 55. Sáo revogadas a Lei nP 2.3U,
de 3 de setembro de 1954, a Lei n~ 6.229,de 17 de julho de 1975, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 19 de setembro de 1990; 1699 da
Independência e 1029 da República. - Fernando Collor. .
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(A Comissão de Assuntos So·
ciais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N? 120, DE 1990
(N~ 5.284/90, na Casa de origem)
Dispõe sobre normas partidárias.
O Congresso Nac:~onal d~creta:
Art. 19 As convenções dos partidos políticos com registro definitivo, que se realiz-arem para eleição dos diretórios ou escolha
dos candidatos ao pleito eleitoral, serão cpn~
voe adas. e se realizarão na forma dos estatutOs
partidários -e das normas baixadas pela CoR
missão Executiva.
§ 19 Poder:ão sêt prorrogados os mandatos dos órgãos partidários municipais para
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se fazerem representar à Convenção Regional, por deliberação da Comissão_ Executiva
Nacional ou segundo o que dispuserosestatu-

Do _que se constata nesse projeto, em face
da nova Constituição, temos a destacar:
1) No que ·se refere aQsaJário_ mínimo:
No art. 17 do projeto é estabelecido um

tos do partido.
§ 2~' A presettça do observador eleitoral
critério que não condiz com o que -consta
só ocorrerá se solicitada pela direção do ór- do título II, Capítulo II, dos Direitos Sociais,
gão partidário intereSsadO ou pelo primeiro art. 7'~~ íriciso IV, da Constituição.
subscritor de chapa que concorrer às eleições
2) No que se refere às jornadas de trabapartidárias.
lho:
§ 3~ Registrado- eni definitivo no 1)ibuNos arts. 18 e 19 do projeto, as jornadas
nal Superiof Eleitoral, o partido político, na de trabalho propostas não correspondem ao
forma que determina a Constituição Fede-ral, que consta do citado título II, capítulo II,
os demais atos partidários serão anotados pe- art. 7~, incisos XIII e XIV.
lo órgãQ da Justiça Eleitoral para fundamento
3) No que se refere a hora extra:
de suas decis_ões, quandd provocado por parNo art. 20, §§ 29 e 3~ do projeto, as propote interessada, seja impugnando ou recorren- siçóes constantes contrariam o que consagrou
do, segundo o que dispuser os estatutos do a Constituição, no já mencionado título II,
partido e as normas partidárias mencionadas capftulo II, art. ~.incisos IX e XVI.
no art. 1~' desta lei.
Em sua justificação, o autor ressalta: "Tal
§ 4° A Comissão Executiva Nacional disé a importância do processamento de dados
ciplinará ou complementará através de nor- e da informática na atualidade que não se
mas, os dispositivos dos estatudos dos parti- pQde realmente conceber o funcionamento
dos referentes à intervenção nos dírctóríos, de organizações complexas sem a contribuià fidelidade partidária, à substituição de ção_Qesses equipamentos e dos profissionais
membros nos órgãos partídáríos, às coliga- que os operam. Apesar dessa importância
ções, à propaganda eleitoral, às finanças par- evidente, não cuidou até agora o poder públitidárias, à filiação, penalidades partidárias e co da regulamentação da profissão ou profisrespectivo processo, garantidos sempre as sões que são cotidianamente exercidas por
prerrogativas e o direito de defesa e recurso milhões de brasileiros dedicados e extremapara o órgão hieratqtiicaliiente superior; res--- m.~te preparados em termos educacionais.
peitados os atos havidos nestas matérias.
Pesta.forma, não tem sido possível o efetivo
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data controle da qualificação e da formação profisde sua publicação.
sional destes técnicos, com reais perdas para
Art. 3~ Revogam-se as disposições em a economia".
contrário.
~- Dispensável é_ dizer-se, portanto, de real
(A Comissão de Constftu[ÇãQ, JUstiça irnp~rtâncta desse p~oj.eto_ de lei, m~rmente
e Cidadaníã.)
considerando-se a evidencia da a;:u~çao desse.
campo de processamento eletromco de dados.
PARECERES
Em face do exposto, e considerando mexisPARECER N• 476, DE 1990
tentes óbices de natureza constitucional, juríDa Comissão de Constituição~ Justiça dica e técnica legislativa a transição da matéria, somos pela aprovação deste projeto de
e Cidadania, sobre o Projeto da Câ111ara
lei, com as modificações decorrentes das sen~ 5, de 1983 n~ 5.356-B, de 1981), que
"regulamenta as profissões da área de guintes emendas:
processamento elelrónico de dados e dá
outras providências''
EMENDA N• 1 (CCJ)
Relator: Senador Alufzio Bezerra
Trata o referido ·projeto de lei, do ilustre
Deputado ViCtor FaCCioni, da regulamentação do ex_ercício das profissões de analista
de ~istemas em processamento de dados, programador de computadores, operador de dados, digitador de dados, preparador de dados
ern processamento eletrónico de dados e controlador de qualidade em processamento eletrónico de dados.
A iniciativa do ilustre deputado tem o mérito de contemplar em sua proposta a valorização das diversas profissões" ·exercidas na
área de processamento eletrónk:o de dados
que embora já tenham se integrado no rol
das ocupações especializadas, não se credenciaram ainda, legalmente, como as demais
profissões. Essa pretensão acalanta, portanto, um desejo de muitos anos por todos que
militam nesse campo tão importante_ da eco.nomia nacional, que não tiveram sua ativi.dade laborativa regulamentada.

EMENDA N' 4 (CCJ)
$ubstitua-se no art. 20 do Projeto de Lei
n9 5.356-B/1981, onde se lê Hserá de 100%-(cem por cento) do sa!ário-hora nos dias
úteis, nas primeiras duas horas após a jornada
de trabalho normal" por "será no mínimo,
em 50% (cinqüenta por cento) a do normal,
nãs duas primeiras horas após a jornada de
trabalho normal''.
EMENDA No 5 (CCJ)
Substitua-se no art. 20, § ?-o, do Projeto
de Lei n~ 5._356-B/1981, onde se lê ''a remuneração das horas excedentes será de 200% (duzentos por cento)" por "a remuneração dãs
horas excedentes deverá ser determinada por
acordo ou convenção coletiva de trabalho".
EMENDA N• 6 (CCJ)
Substitua-Si-no art. 20, § 39, do Projeto
de Lei n9 5.356-B/1981, onde se lê "a remuneração será acrescida de 30% (trinta p-or Cento)
por "a remuneração do trabalho noturno será
de no míilimo de 30% (trinta por cento) superior a do diurno".
Sala das Comissões, 13 de dezembro de
Cid Sabóia de Carvalho - Presidente Ronaldo Aragão - Relator - Ronan
"Tito - Nabor Júnior- - Humberto Lucena
- Jutahy Mag81hães- João Castelo- Chagas Rodrigues - Oziel Carneiro - Antônio
Alves - Mauro Benevides - João Menezes
- Lourival Baptista --- M~rcio Lacerda Mansueto de Lavor- Afonso Sancho-- Maurício Corrêa.

1990. -

PARECER No 477, DE 1990
Da Comissão Díretora
Redação do l'encido para o turno-suplementar do Substitutivo ao Proje!o de Lei
do Senado n• 256, de l989 - Comple·
m.entar.

A Comissão Díretóra apresenta a redação
do venCido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n\' 256,
de 1989- Complementar, que dispõe sobre
Subs_titu_a-se no art. 17 do Projeto de Lei a declaração de nulldade dos atos que tenham
n?-5,356-B/1981, onde se lê "salário mínimo por objeto a ocupação, o domínio e a posse
rcgiofial"jJOr "salárió-mffiimo, fixado em lei, • das terras indígenas, ou exploração das rique~
nacíonaJmente unificado'',
zas do solo e dos lagos nelas existentes, e
d~ outras providências.
EMENDA N" 2 (CCJ)
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de deSubstitua·se no art. 18 do Projeto de Lei zembro de 1990.- Ir-am Saraiva, Presidente
- Pompeu de Sousa~ Relator- Antônio Li·
n~ 5.356-B/1981, onde se lé "será de no máximo 8 (oito) horas diárias, em 5 (cinco) dias ma Maya - Lavoisier Maia.
pOr semana" por ''não será superior a 8 (oito)
ANEXO AO PARECER
horas diárias, e 44 (quarenta e quatro) horas
N• 477, DE 1990
s-emanais, facultada a compensação de horá-

rios e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalh?".
EMENDA No 3 (CCJ)
Substitua-se no artigo 19 do Projeto de Lei
onde de lê "será no·máximo
.de_6 (seis) horas diárias" por "será de 6 (seis)
horas para o trabalho _realizado em turnos
ininterruptas de revezamento".
n~> 5.356-B/1981,

Redação do vencido pa\"8 o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 256, de 1989 - Comple·
mentar, que dispõe sobre a declaração
de nulidade dos atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e- a posse das
terras indígenas, ou a el(ploração das ri·
quezas do solo e dos lagos nelas existentes,
e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O Ministério Público, no exercício da função que lhe confere o art.l29, inciso
V da Constituição, promoverâ a.~ a:ções visando à declaração de nulidade de todos os atas
que tenham por Objeto a ocupação, o domí-

nio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, ou a exploração das rique-

zas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas

..-§ 39 ·os servidores lotados nos gabinetes dos senadores, na Secretária Oei-ai da Mesa, na Secretaria Legislativa
e nas Subsecretarias de Comissões, -Taquigrafia e Ata registrarão sua freqüênda em livro próprio, em cada órgão, sob
a direta supervisã:o do Di!ifof respectivo, obrigado à pi-estação de 40 horas
~eman~ fi§: trabalho".

existentes, reintegrando-as ao pleno domíniO

da União e à posse dos

(náios~

A Emen-da n9 2 pretende a alteração do
artigo 1~ do projeto, nos s_eguintes termos:

§ 1~ A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e demais órgãos competentes remete''Art. 1"
rão ao Ministério Público, no prazo de trinta
Art. 434.
dias, as informações e documentos necessários à propositura das ações a que se refere
§ 19 Ficam isentos do registro de freeste artigo.
qüência os dir~tores de órgãos de direção
§ 2~ Recebidas as informações e os doeu~
e assessonuilento superiores, bem como
mentos, as ações serão aju1zá.das no prazo
os assessores lêgislativos a que se refere
máximo de trinta dias.
o § 59 do artigo 602 deste Regulamento,
com a redação dada pelo Resolução n9
§ 3~ Findo o prazO fixado no § 19 deste_
artigo, os índíos, suas comunidades e organi210/88, os assessores parlamentares; nos
termos do Ato n9 26/87 da Comissão Dizações poderão, a qualquer tempo, remeter
informações e documentos ou indicar o local
retora, e os técnicos em legislação e orça~
onde consegui-los para a propositura da ação.
menta em efetivo exercício na assessoria
Art. 2? Observados os pressupostos lenesta.data
gais e processuais pertinentes, o juiz, a reque§ 2• ······•·····••·····•·•·················
rimento da parte ou ex-officio, deverá reintegrar, liminarmente, a comunidade interessaA Emenda n? 1 visa a garantir situação
da e determinar a reconstituição ecológica
diferenciada para os servidores na área legisda área, sempre que--necessário.
Art. 3" Qmiildo derivadas de ocupação lativa, os quais passariam a gozar de trata~
de boa-fé, as benfeitorias úteis c necessárias _menta espeCial em confro-nto com os demais
existentes nas terras referidas no art. 1? serão servidores da Casa, lotados na área adminisindenizadas pela União.
trativa.
Parágrafo único. Para os fins desta lei,
A Emenda n9 2 propõe a isençãO do registro
considera-se ocupação de boa-fé aquela que de freqüência para duas categorias de serviimplique a posse de área imprCscíndível à dores lotados na Assessoria.
subsistência do seu titular e da sua farm1ia.
Art. 4o É a União iitVestída de direito de
Como se observa, ambas as emendas peação regressiva paf3 haver as quantias pagas cam pela discriminação que pretendem estana forma do art. 29 contra todos aqueles que, belecer em relação a determinados setores
com culpa ou dolo, induziram ou promove- da administração do Senado, para garantirram a ocupação irregular de terras indígenas lhes situação priviligiada em detrimento dos
ou a concessão ilegal de direito de lavra de demais servidores da Casa, os quais, embora
suas riquezas naturais, sem prejuíz-o de outras abrangidos por análogas_ razões, não lograsanções aplicáveis à espécie.
riam idêntico tratamento.
Art. 5o O Orçamento da União contemAlém do mais, as emendas, se acolhidas,
plará o volume total de recursos necessários
para fazer face à indenização de que trata produziriam, no âmbito do funcionalismo da
Casa, um permanente estado de descontenesta lei.
Art. 6? Esta lei entra em -vigor na data tamento que, certamente, extrapolaria as desejáveis reservas de tratamento da matéria,
de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em ensejando polêmicas externas, com reflexos
negativos para esta instituição legislativa.
contrário.
A questão consubstanciada no presente
projeto admite, pela complexidade de que
PAREC!>RN• 478, DE 1990
se reveste, exceções, as quais, contudo, devem estar condicionadas ãs situações pe.cuDa Comissão Diretora sobre às Emen·
liares da administração legislativa, sem amdas n.s 1 e 2, de 1990, ao Projeto de Resopliações que desnaturem os objetivos prátilução do Senado n? 25, de 1990, que "discos, fusitos na proposição sob análise. ·põe sobre o registro de freqüência dos ,
Assim sendo, julgamos oportuna, à vista
servidores dt> Senado Federal, e dá outras das circunstâncias especiais que caracterizam
providências".
a administração do Senado, a introdução, no
projeto, de algumas alterações, consubstanA Emenda n" 1 sugere o acréscimo do § ciadas no substitutivç que apresentamos.
39 ao artigo 434 do Regulamento AdminisEm face do exposto opinamos pela rejeição
trativo do Senado Federal, com a seguinte das Emendas noS 1 e 2e pela adoção do seguinredação:
te substitutivo:

Dezembro de 199o

EMENDÁ (SUBSTITUTIV A)
AO P!õJeto de Resolução
·
N• 25, de 1990
Dê-se ao Projeto de Resolução n9 25, de
1990, a seguinte redação:
Altera diSpoSitivOs -dO--Regulamento
Administrativo do Senado Federal, e dá
outras providências.

O Senado Federal resolve:
Art. lo, Os artigos 433, 434, 435 e 436
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 433. Os servíáores dO Seiiade
Federal estâo sujeitos ã jornada de quarenta horas semanais de trabalho, ressalvados os que têm jornada de trabalho
específica, estabelecida em lei. ·
Parágrafo único. Para os fins deste
artigo, não são coiisiderados dias úteis
os sábados, domingos e feriados, além
de outros em que não haja expediente.
Art. 434. A carga horária non_nal dç
trabalho terá por base uma jornada diária de 8 (oito) horas, que deverá ser cumprida entre 8:00 e 22:00 horas, atendida
a cohVefiiência do serviço, excetuados
ds servidores sujeitos a horáríos espeR
ciaiS ou escalas de serviço.
Parágrafo único. Para os servidores
sujeitos a escala de serviço ÇlU jornada
de trabalho específica, estabelecida em
lei, o horário será fixado pelo diretor
respectivo.
Art. 435. A freqüência dos servidores do Senado Federal será registrada,
diariamente, por meio de equipamento
adequado, instalado em locais determinados pelo Primeiro Secretário.
§ 19 Ficam isentos do registro de freqüência os diretores de órgãos de Direção de Assessoramento Superiores.
§ 29 Para os servidores lotados em
gabinete, o horário será fix'ado pelos respectivos titulares, obedecida a carga de
8 (oito) horas diárias e a jornada de 40
(quarenta) horas semanais:
§ 39 O controle da freqüência dos
servidores lotados nos gabinetes será feito diariamente poi meio de formulário
distribuído peta Subsecretaria de Administração de Pessoal, sob a responsabilidade dos respectivos superiores hierárquicos, devendo indicar, quanto a cada
servidor:
I - entràdas depois da hora regulamentar com a especificação do tempo
de atraso;
I I - saídas antecipadas, com registro
do tempo de ante<:lpação; e
-III__:_ lkenças, férias, nojo, gala e outros casos de ausência previsto no Regulamento Administrativo do Senado Fe·
dera L
Art. 436. Cabe à Subsecretaria de
Administração de Pessoal encaminhar,
a todas as unidades adrriinistrativas relatórios de apuração das ocorrências nã.
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freqüência dos servidQres nelas lotados,

ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos 19, z.,.. e 39 do artigo 435."

Senado Federal, e dá outras providências.
-

tir da publicação desta resolução, as atribuições e ãs eXígêiiciãS para provimento dos cargos resultantes da transformação de que trata
este artigo.
_
_
Art, 4~ Os cargos tesultantes das transformações determinadas por esta resolução
são privativos de servidores portadores de
diploma de curso superior e pertencentes ao
Quadro Ferinanente do Senado Federal.
Art. s~ A Subsecretaria de Administração de_ Pessoal republicará o RegulamentO
Administrativo do Senado Federal, com as
altera.ções constantes desta resolução."
O Projeto de Resolução n~ 57, de 1990,
da Comissão Diretora, prevê a extinção de
20 cargos em comissão de Assessor Legisla_- tivo, código SF-DAS-1ÇI2.3, do Qua_dro Permanente do Se_nado FederaL
O Senado Federal conta, atualmente, com
128 (cento e vinte e oito) Assessores Legislativos SF-AS-102.3, efetivos, no Quadro de
Pessoal -Parte Espécial, lotados na _Assessoria, que_executam as suas atividades de assessoraroento técnico à Comissãp Diretóra,
à Mesa, às Comissôes_Permanentes e Tempo·
rárias, aos Senadores e às Lideranças, consistindo_na preparação de minutas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios;
na elaboração çle estudos opinativos e informativos e na prestação de esclarecimentos
técnicos, atinentes ao exercício das funções
constitucionais específicas do Senado Federal.
Esses servidores prestam serviços a todos
os Gabinetes do Senhores Senadores, aos
Membros da Mesa Diretora, às Lideranças
de Partidos Políticos, às Comissões Permanentes e Te:rpporárias e aos demais órgãos
da Casa.
Além dos Assessores Legislativos efetivos,
em número de 123, o Senado Federal conta
com 9 (nove) Assessores Parlamentares, ocupantes de empregos em comissão, código SFAS-3, que ocupam a parte Suplementar do
Quadro de PessoaL

O Senado Federal resolve:
Art. 2.,.. Esta resolução será Objeto de reArt. ~ ~ Ficam extintos todos os cargos e
gulamentação, mediante Ato da ComissãQ _ cn:ipregos periniiheiltes~ dos Quadros de PesDfretora do Senado Federal, que estabele- soal do Senãâõ- Fedf;!ral, vagos ou que vecerá os dispositivos necessáriQS à operaciona- nham a vagar até o dia 31 de dezembro de
lização do Sistema <fe Registro e Apuração 1990.
de Freqüêncía.
_ _
Art. z~ A Subsecre-taria de AdministraArt. 3.,.. A Subsecretaria de Administra- ção de Pessoal republicará o RegulamentO
ção de Pessoal republícará o Regulamento
Administrativo e o Quadro de Pessoal do SeAdministrativo do Senado Federal, com as ·nado, com as alterações decorrentes desta
alterações constantes nesta resolução.
resolução.
Art. 4? Esta resolução entra em vigor na
Arf 39 Os cargos em comissão de Asses~
data de sua publicação.
sor Legislativo, código SF-DAS-02.3, do
Art. so Revogam-se as disposições em
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
contrário.
existe_pte~_no Quadro de Pessoal do Senado
Fedeiai~-serão preenchidos por serVidOres do
Senado que satisfaçam os requisitos para ocu·
Justificação
par a função de Assessor Técnico, estabeA presente emenda visa a modificar o artilecido_S na Resolução n 9 130, de 1980.
go 1.,.. do Projeto de Resolução no 25, de 1990,
Parágrafo único. Os AssessoreS Legislapara acrescentar alterações que se fazem ne~
tivos a que Se refere este artigo Serão nomeacessárias nos artigos 433, 434, 435 e 436 do
dos por indicação das LideranÇas dos P'artidos
Regulamento Administrativo, com a introdu~
PolítiCos, na proporção das respectivas banção de dispositivos que o c_ompatibilizem com
cadas·, e terão exercício obrigatório nos gabia nova sistemática de registro de freqüência
netes das lideranças." :
que está sendo implantada na administração
A ED;;Lenda n~ 2-S_ubstifU'tiva, pretende
da Casa.
transformar os atuais c~~~os em comissão de
Procura-se, assim, viabilizar a introduÇão
Assessor Legislativo enl. cargós de AssesSor
do sistema eletrôn_ie:o de registro de freqüên·
de Líder <le Partido Político e tem a seguinte
- cia, explorando a sua potencialidade e estabe· redaçã.Õ-: tecendo critérios que possibilitem maior flexi·
"Dispõe sobre a transformação dos
bilidade no sistema de oito horas diárias de
cargos em comissão de Assessor Legistrabalho na jornada de quarenta horas semalativo do Grupo DireÇão e Assessoranais.
ment_QSuperiores <lo Quadro PermanenA implantação- do sistema eletrônico de
te do Senado Federal.
ponto visa a estabelecer, no âmbito do complexo administrativo do Senado Federal, a
O Senado Federal resolve:
utilização plena da sua força de trabalhO, meArt. 1~ São transformados, em cargos de
diante o cumprimento de oito horas diárias
Assessor de Líder de Partido Político, código
de trabalho para todos os seus servidores,_ SF-DAS-102.3, 14 (quatorze) cargos de Asdivididos em dois turnos_, _
sessor Legislativo,_ códi·go SF-DAS-102:3, do
A manutenção da jornada de traba(ho de
Quadro Permane"nte do Sen'ado Federal.
40 horas semanais, aliada à implantação do
§ 1~ A distribuição dos cargos de que tracontrole eJet~ônico de freqüência, proporciota este artigo será feita pelo Presidente do
nará a todos os órgãos da Casa um maior Senado Federal até o último dia do mês em
aproveitamento de sua força de trabalho, em
que se der a indicaçao do Líder do Partido -regi~e adequado às respectivas necessida~
Político, sendo 2 (dois) para cada líder de
des. _
·
b~ncada com 10 ou mais liderados e 1 (um)
Senado Federal; .:.~::NelsOD CarneirO~ PreSf~ para cãda bancada com 3 ou mais liderados.
dente - Antônio Luiz Maia - Relator § 29 As atribuições e· exigências p:ara proMendes Canale - Nabor Júnior - Pompeu
vimentO dos cargos resultantes da transforde Sousa.
mação de que trata este- artigo serão definidaS
pela Comissão Diretora no prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta reso.PARECER N9 479, DE 1990
Da Comissão Diretora sobre as Emen~
das no:-S 1 e 2~ de 1990, ao Projeto de Resolução do Sen~JdP n~ 57, de 1990, que "Dispõe sobre a extinção de 20 (vinte) cargos,
em Comissão, de Assessor Legislativo do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do Senado
Federal, e dá outras providências.

A Emenda D'·' 1-Substitutiva, sugere a
guinte redação ao Projeto:

se~

"Dispõe sobre a extinção de cargos
e empregos dos Quadros de Pessoal do

lução.

Art. 2~ São transformados em cargos de
Assessor de Secretaria~Qeral da Mesa, código SF-DAS-102.3, 3_(três) cargos de Assessor
Legislativo, código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Art. 3" São transformados, em cargos de
Assessor do Diretor-Gera:l, código SFDAS-102.3, 3 (três) cargos de Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3, do Quadro
Permanente do Senado Federal.
Pa,rágrafo único. A Comissão Diretora
definirá, no prazo de 90 (noventa) dias a'par-
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Conta, ainda, o Senado com 88 ocupantes
de emprego de confiança de Assessor Técnico, admitidos por indicação dos Senhores
Senadores, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, com salário
equivalente ao vencimento do cargo de Assessor Legislativo DAS-3, na forma da Resolução n~ 130, de 1980.
Diante disso, dispondo o Senado Federal
de 225 Assessores, número satisfatOrío para
o atendimento das atividades da Casa, justifica-se, plenamente, a extinção dos 20 (vinte)
cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Set~ado Federal, que se encontram vagos há aproximadamente 2 (dois)
anos, sem que a Administração da Casa se
ressentisse da sua necessidade.
Quãnto à transformação em-cargos de Assessor da Secretaria-Geral da Mesa, de 3 car~
gos de Assessor Legislativo, deve ser esclarecido que aquele importante 6rgão do Senado
Federa( já conta com 3 (três) Assessores da
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Secretaria-Geral da Mesa, em comissão, código SF-DAS-102.3.
.
No que diz respeito à proposta de extinção
de cargos e empregos vagos ou que venham
a vagar até o dia 31 de dezembro de 1990,
somos favoráveis, em parte, a es.<1.a medida.

Existem, no Quadro Permanente do Senado Federal, aproximadamente 350 cargos vagos e na Tabela Permanente, mais de 20 empregos vagos.
Para atender às necessidades de ajustes e

racionalização do qua·dro de pessoal, será necessário que se mantenha 100 (cem)" cargos
vagos, a serem preenchidos por concurso público, distribuídos entre categorias funcionais
onde se detecta maior carência de pessoal,

tais como as de Agente_de Transportes Legislativo, Agente de Segurança Legislativa e As~
sistente de Plenários, extinguindo-se os de-mais.
Faz-se mister, também, a transformação
dos empregos de confiança de Assessor Técnico e Secretário Parlamentar em cargos, em
comissão, de Assistente Parlamentar, objetivando melhor aproveitamento e maior diversificação de mão-de-obra, com a utilização
de maior número de pessoal técnico especializado, sem, .contudo, incorrer em aumento
de despesa.
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n"" 1 e 2 e pela adoção
do seguinte substitutivo:
EMENDA (SUBSTITUTIVA)
Ao Projeto de Resolução
N• 57, de 1990
Dê-s_e__ao Projeto de Resoluç-.io

n~

57, de

1990, a seguinte redação:
"Extingue cargos efetivos e em comissão do Quadro de Pessoal do Senad-G f'e~
deral, e dá outras providências."
O Senado Fedeiif resolve:
Art. 19 Ficam -eX:Uritos, no Quadro de
Pessoal do Seqado Federal, _os seguintes cargos efetivos e, em comissão:
I - 20 (vinte) cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, SF-DAS~102.3; ·
II~ os atuais cargos efetivos vagos ou que
venham a vagar até 31 de dezembro de 1990,
ressalvado~ dessa relação, o total de 100
(cem) cargos.
Parágrafo único~ Dentre cis cargos remanescentes, nos termos da item II deste artigo,
serão reservados:
•
a) 10 (dez) de Analista Legislativo -Área
de Comunicação Social- para preenchimento por candidatos aprovados em concurso público já homologado;
b) 30 (trinta) para inclusão na classe inicial
da Categoria Funcional de Té_cnico Legislativo, Área de Transportes; 30 (trinta) para
inclusão nadasse inicial da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Área de Segurança; e 30 (trinta) para inclusão na classe
inicial da Categoria Funcional de Auxiliar Legislativo, Área de Portaria.
Art. 29 A Subsecretaria de Administra~
ção de Pessoal republicará o Quadro de Peso

soai do Senado Federal com as alterações
constantes desta resolu-ção.
Art. 39 .Esta resolução entra em vigor na
data de s,ua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
PARECER N• 480, DE 1990

Da Comissão de Constituição, Justiça
e CidRdã:nia sobre decisão da Presidência
-do Senãdõ Federal acerca de questão de
ordem suscitada pelo Senador Cid Sabóia
de Carvalho na Sessão Ordinária do Senado Federal do dia S de novembro do
corrente ano.
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de partidos permanecem na Liderança do
BlocO na condição de vice-Iíderes, a teor do
parágrafo único do art. 62. Ademais, a mesma conclusão é induzida do § 4n do art. 65
que_, regulando as lideranças da Maioria e
da Minoria condiciona-as â prévia Hderança
das representações partidárias. Finalmente,
embasado no art. 66, que define a competência dos líderes das representações partidárias "para indicar os representantes das respectivas agremiações nas comissões", conclui
que, estando esse dispositivo colocado depois
dos que regulam o Bloco Parlamentar, é forçoso reconhecer que a constituição do Bloco
não exclui, regimentalmente, a figura do líder
partidário. Por sua vez o Senador Hugo Na~
poleão, fixando-se no parágrafo único do art.
62, que estabelece a preferência dos lídê'fes
doSj)-artidoS- que cOnstítuein o Bloco para
as funções de vice»liderança, tira a ilação de
que, tratando-se de mera preferência, outros
parlamentares, que não os líderes dos partidos podem ser vice-líderes do ~loco, _com
o que as vice-lideranças partidárias são preservadas pelo Regimento.
Ê o relatório.

1. No dia 5 de novembro próximo findo,
o Senador Cid Sabóia de Carvalho levantou
que_stão de ordem sobre se seria exe(Jüível,
a teor do Regimento Interno, reconhecer a
figura de líder de partido que integre Bloco
Parlamentar, e, se positiva a resposta, quais
as- atribuições conferidas a esse líder.
Decidindo a- questão de ordem, Sua Excelência, o Presidente do Senado, partiu do §
lo do art. 58 da Constituição Federal, in verbis: "Na constituição das Mesas e de cada
3. Passo ao parecer, começando por dettcomissão, é assegurada, tanto quanto possí~
niçõi::s de premissas óbvias, mas, por isso
vel, a representação proporcional dos parti- mesmo, lógica e axiomaticamente necessádos ou dos Blocos Parlamentares que partici- rias:
pem da respectiva Casa". Deduziu desse dis1~) o conceito de liderança de que se trata
positivo que, havendo Bloco Parlamentar, os
não é o de liderança política nem o de lidepartidos que o constituem só se representam,
rança partidária in genere c sim, estritamente
nas Mesas e comissões, por mediação do Blo- o de liderança partidária para efeitos regico. Oficial e diretamente a representação dementais;
·
saparete. -Além disso, Sua Excelência se de~
2~) excusado o caráter ululante desta eviteve no Título IV do Regimento Interno do
dência, não há sujeito de direitps e deveres
Senado, que trata "Dos Blocos Parlamen- regimentais Se não há direitos e deveres regitares_,_da Maioria, da Minoria e das Lideran- mentais;
ças". A teor do art. 61 concluiu que as unida3°) na medida em que os regimentos de
des constitutivas dos Blocos Parlamentares
Casas diferentes atribuírem aos líderes dos
são as representações partídárias e não os
partidos constitutivos de Blocos Parlamenparlamentares, vale dizer, não pode haver
tares direitos e deveres diferentes dos direitos
Bloco Parlam_entar por decisão constitutiva
e deveres dos líderes das representações parde parlamentares individualmente considera~
tidárias, este~. continuam -coni existência regi~
dos; a decisão constitutiva terá de ser dos
mental, mas somente na medida da diferença;
partidos, o que implicaria, para os parlamen4") a eventual inexistência regimental de
tares sem filiação partidária, a impossibili~
lideranças partidária não exclui a existência
dade de integrar Blocos Partidários. Finalde liderança partidária para efeitos intefWJs
mente, percorrendo dispositivos regimentais do partido, isto é, uma coisa é a existéncia
que definem as atribuiçoes_dos líderes de parde liderança segundo o Regimento e outra
tidos (arts. 14, II, a e b, 63, 64, 65_, 79, 81
é a existênCia--de liderança segundo a legalie outros) chegou à coriclusão de que o líder dade específica do partido.
e os vice-líderes do Bloco Parlamentar absorEstas premissas propõem um postulado:
vem todas as tarefas regimentais dos Líderes
e-vice-líâeres dos partidos que o constituem. se a liderança do Bloco Partidário ab!:lorve
Postas essas pre-missas, decidiu que o Regi- regimentalmente todos os direitos e deveres
mento não reconhece a figura de líder de (atribuições) das lideranças dos partidos que
part-ido se o partido integra Bloco Parlamen- o constituem, o efeito regimental da absorção
é a exclusão regimental das lide:ranç~ partitar, ficando prejudicada a segunda parte da
questão de ordem do Senador Cid Sabóia dárias enquanto o Bloco persistir. Para nada
de Carvalho.
__ serviria discutir _§e se trata de extinção ou
2. Contra a decisão se manifestaram os suspensão das lideranças- partidárias porque
os resultados seriam os mesmos, embora se
Seriadores JoSé lgnácio Ferreira e Hugo Na~
possa sustentar que no mesmo momento em
poleão. O primeiro sustentoU que os líderes
dos partidos que constituem Bfoco Pai lamen- que o Bloco Parlamentar se dissolver, ocorre
tar são regimentalmente preservados, tanto a reencarnação regimental das lideranças partidárias.
que o art. 62 determina que o Líder do Bloco
Portanto, a estratégia do contraponto, adoserá indicado pelos líderes dos partidos constituintes. Por outro lado. os demais líderes tada pela decisão recorrida é tecnicamente
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correia: se as atribuições da liderança do Bloco -conferirem, sem exceÇão, com as atribuições das lideranças partidárias, não há como

sustentar a ·convivência regimental delas, porque regimentaJmente as lideranças são titularidades e exercícios individualmente determinadas, podendo ocorrer transferência, no padrão da substituibilidade eventual nunca no
padrão da simultaneidade. A lógica do Regimento é a lógica da disjunção exclusiva: se
A não B, B não A, vale dizer, do ponto de
'Vista lógico-formal, o Regimento atribui ao
conceito-sujeito liderança dois conceitps pre--

dicados que se excluem reciprocamente na
mesma unidade de tempo: ou o líder a exerce

ou a exerce um vice-líder por substituição,razão pela qual há uma orientação de preferência no sentido de que os vice-Iíderes do
Bloco--sejam os líderes_ das representações
partidárias.

4. A lógica disjuntiva-exclusiva do Regimento foi" aSSumida pela Constituição Federal
no único momento em_ g___l.!_e_ tratou do Bloco
Parlamentar. COrtl efeito; quando- õ § 19 do
art. 58 diz que "na constituição das Mesas
e de cada comissão~ é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcíó-nal doS
partidos ou dos Blocos ParJJt!ll~D_tare~-- que
participam da referida CaSa"_, fica ~;:la_r':l_que,
diretamente, a representação dos BlocoS-eX-clui a representação dos partidos que o compõem (se A, não B). De_saparece a reP-resentação direta ( diretamefite indicada pelo partido), sobrevivendo, sem dúvida, a posSibilí~
dade de representação indireta (por mediação do BlocQ Parlamemar).
-- _
Assim sendo, para os efeitos co~stitueiÓ
nais1 o Bloco Parlamentar atua no lugar e
em nome dos partidos_que o constitueJ;O. Dito
de outro modo: para os efeitos constitucionais não pode haver simultaneamente liderança de Bloco Parlamentar e lideranças das
representações_ partidárias que o compõem.
simplesmente porque duas ord_en_s_diferentes
não podem ocupar, ao mesmo tempo, o mesmo espaço de operação sem que, reciprocamente, cada uma delas se constitua em desor·
dem em relação à outra.
S. Um caminho con·sistente para refor~
çannos esta idéia de que é incompatível, para
efeitos regimentais, a simultaneidade de li~~
rança de Bloco Parlamentar e lideranças d~s
partidos que o integram é o do exame das
atribuições regimentais do líder.
Como ponto de partida, temos que: "Apliw
ca-se ao líde:r do Bloc9 Parlamentar o disp_osto no art. 66" (art. 64). O caput dó art. "60
estabelece: "É da competência dos líderes
das representações partidárias, além de outras atribuições regimentais, indicar os representantes das respectivas agremiações nas c_omissões".
Os dois dispositivos sUbentendem que as
competências regimentais das lideranças do
Bloco e das lideranças dos partidos que o
constituem são rigorosamente as _mesmas.
Ora, tal igualdade de atrij:H.üções só pode
existir de forma alternativa, jamais cumulativalnent~ .._
_

...

Neste sentido, o art. 81 é preciso, ao estabelecer que 1'o lugar na comissão pertence
ao partido ou Bloco Parlamentar, ... " o que
só se justifica teleologicamente pela necessidade de evitar a duplicidade de representação. O mesmo ocorre nos artigos _79 a 81,
noS quais há uma expressa alternatividade
entre Bloco e partido. Quando os dispositivos
regem atribuições gerais d<? líder, é claro que
a disjuilção _líder do Bloco Parlamentar ou
da repreS:entação partidária desaparece por
de_snecessária. _Trata-se de não cair na tautologia da não comutatividade,_ ou seja, da obviedade de que um líder exclui o outro, regimentalmente.
Coril efe1t0, deteirtüna o inciso II, do art.
293, que "'"o voto dos líderes representará o
de seus lideradQs presentes, ... ". É cl:,~.ro, se
há BlocO é o líder dele, e não os líderes dos
partidos qUe o constituem que vota pelos representados, a esse nível vistos como os parlamentares do Bloco. Se fosse possível acumular lideranças de blocos com lideranças de
partidos, estas últimas lideranças, na hora da
votação, não seriam lideranças com voto e
sim representadas,__ no voto da liderança do
Bl,...o;-o e _nesses te:r:_mos computadas. Em sum. 'lideranç<.~_" que n_a hora do voto são
repi~sentadas por outra liderança não são regimentalmente lideranças. E se, como lideranças, votassem, votariam duas vezes, como
lideranças e como representados.
Fka claio, aSsim, que não há a necessidade, nos demais dispositivos tegiméíttais, de
se explicitar, a todo O momento, a qual líder
se refere;_~ a_um ou outro, para cobrir_ as
alternativas-de eXiStir ou nã_o :S,Iocos, pelo
simples motivo de que ·a lógica mais rudimentar impede a coexistência de ambos.
E--O_:R_egimento Interno do Senado Federal
érico.em.oqtros exemplos, tã<? I_l(tidos quanto
o anteríor, da falta de sustentação lógica da
tese de que poderia existir a. duplicidade de
lidera_nça sobre um mesmo grupo de parlamentares. Por e:çemplo, nas__hipóteses pre~
vistas· no art. 338, em que os líderes representam o niímer~ de suas bancadas para efeito de totãlizãí-.õlleCessário aos requerime-ntos
de d_eStaque. Mais uma vez, aqui, a óbvia
acumulação que resultaria implica a não aceitação da tese da simultaneidade de líderes.
Aléffi das atribtiíções que denunciam claramente a incompàtibilidade da existência cõnjunta de lideranças que se sobrepõem, há outras normas regimentais que çlão mostras da
incongniênda de tal possibilidade.
to caso_ do art. 294, alínea c ("os Líderes
votarão em primeiro lugar", aplicados às votações nom1b.ais) em que a aceitação da cuth1J.latividade poderia acarretar momentos de
divergência pública com o líder do Bloco votando (i, portanto, orientando em um sentid-o) e Hâáes de representações partidárias
ad_Qtª'ndo outr_os caminhos.
Por titt;L..- o 1!-egimento InternO~ se- fosse in~
terpretado segundo a tese da duplicidade de
líderes, tornaria o uso da palavra nas sessões,
um privilégio quase somente destes, pois o
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seu multiplicador (produto da possibilidade
de cada -parlamentar ser parcela para dois
líderes) seria estimulado.
6. Co.existéncia da liderança de_ Bloco
com as lideranças dos partidos que o com~
p6em não se afeiçoa, por outro lado, ao conteúdo de responsabilidade e compromisso político que a constituição de Bloco Parlamentar pressupõe. Acontece que, mantida a aludida coexistência, os partidos componentes
do Bloco poderiam proceder ora como Bloco
ora como partidos, isto é, a formação de Bloco Parlâmentar se converteria numa estratégia de interesses de má qualidade moral
_e política, sem prévia carta de princípios e
sem prévia aSsunção de rumos programáticos, em suma, sem prévia determinação de
políticas que legitimem o Bloco Parlamentar
como pensamento e práxis social.
Este argumento tem implicações ético~ filosóficas e presSupõem que as instituições,_ por
serem instituições, são sérias.
7. Os argumentos de plenário dos eminentes Senadores José lgnácio Ferreira e Hugo
Napoleão não dispõem do rigor lógico indispensável ao convencimento. Não são racionalmente conclusivos. Por exemplo. o fato
de que o art. 62 do Regimento prevê·a indicação do Líder do Bloco Parlamentar pelos Líderes das representações p"ãrtidárias, obviamente,- não demon~tra que, constituído_ o
Bloco, as lideranças partidárias sobrevivam.
Demonstra, isto sim, que as representações
partidárias e suas Lideranças são elementos
sem os quais não há como constituir Bioco
Parlamentar. O argumento é uma falácia: só
porque as representações partidárias e suas
lideranças são necessárias para a formação
do Bloco. deduz que, constitupido o Bloco
e sua liderança, as lideranças partidárias continuam re_gimentalmente necessárias. A falácia consiste em que a afirmação trata um pressuposto regimental da constituição do BJ_oco
Parlamentar como se o pressuposto para
constituir o Bloco, em sendo um pressuposto,
por definição, deve continuar uma vez collS:g~
tuido o Bloco. É como sustentar que a vida
da mãe, sendo necessária para o nascimento
do filho, continua necessária para que o filho
viva depois de nascido. Outro exemplo, é
o atgumento relativo ao parágrafo único db
art. 62, que. recomenda a indicação dos líderes partidários como vice-líderes do Bloco.
Além de se tratar de mera reco01endação normativa, as premissas desse argumento são tão difusas e ~Plbígüas que, defendendo a mesma
tese, os Séhadores José Ignácio Ferreira e
Hugo Napoleão chegam a conclusões opostas. Ademais, os raciocínios são tão alheios
a qualquer lógica que ambos os argumen·
tadores conseguem sustentar a mesma tese_
através da contradição entre suas conclusões.
Um conclui que a recomendação, em se referindo aos líderes partidários, demonstra a sobrevivência deles na dupla condição de 1fde-res partidários e vice-líderes de Bloco, e o
outro conclui que, em se tratando de reco~
mendação, os líderes partidários não serão
necessariamente indicados como vice-líderes,
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de tal modo que não podem perder a condi-

ção de líderes partidários. Da mesma natureza é o argumento de que a liderança das
representações partidárias sendo condição sine qua nonpara a assunção da liderança da
Maioria, a rortiorise depreende a necessidade
regimental de prosseguimento das lideranças
partidárias. Outra vez a falácia consiste. em
considerar-que· o pressuposto da constituição
de algo seja, necessariamente, pressuposto
de sua permanência. Finalmente, o argumento menor de quantos foram trabalhados pelos
dois ínclitos senadores acima mencionados,
é o relacionado com o art. 66, que diz respeito

à indicação, por líderes de representações
partidárias, dos membros que as r:epresentam
nas Comissóes. Como elucidou o ilustre Senador José Fogaça, o art. 64 transfere para
o líder do Bloco a atribuição dessas indicações, e, se não houvesse o art. 64, bastaria
ler o§ 1~ do art. 58 da Constituição Federal.
8. Passo a seguir a examinar a _questão do
ponto de vista da necessidade entitativa das
lideranças partidáiias que integram uni BloC6
parlamentar. Emprego o conceito de necessidade, no sentido lógico, isto é, algo só é necessário se, devendo ser, 'não pode ser de
outro modo. Para resolver sob essa ótica a
questão, cumpre partir do art. 61 do Regimento Interno do Senado. Esse dispositivo
deixa claro que as unidades ou elementos
constitutivos do Bloco Parlamentar s-ão as representações partidárias, não os parlamentares. Aqui a questão é estrutural: assim como os parlamentares são os elementos constitutivos das bancadas partidárias, os partidos
são os elementos constitutivos do Bloco Parlamentar. COnseqüentemente,- pode-se afirmar que o Bloco Parlamentar é uma bancada
de partido. Nesse sentido, o Bloco Parlamentar é uma estrutura de estrutura pois cada
unidade é estruturalmente diferente_da estrutura do todo, como acontece, por exemplo,
com os motores em geral. Isso sígllífica que
a estrutura de cada unidade carece de um
comando diferente do comando da estrutura
totalizadora, o que equivale a afirmar, no
caso, que cada partido componente do Bloco
Parlamentar carece de uma lideragça_difertidário. Tenho que isso é verdade, pois, cada
representação partidária constituinte.do Bloco continua sendo representação partidária,
mesmo porque; se deixasse de ser, o Bloco
Parlamentar seria estruturalmente impossível. Por esse rumo efetivamente, a conclusão
é no sentido de que, mesmo depois de constituído o Bloco Parlamentar, as lideranças das
representações partidárias são neceSsárias_
Entretanto, o fato de se admitir que a representação partidária pressupõe liderança
mesmo quando integrada a um Bloco Parlamentar não_ importa:- afirmar que essa liderança seja necessária para os efeitos regill\eritais. Vale dizer, uma coisa é a necessidade
entitativa da liderança e outra a necessidade
regimental de liderança. No caso, o Regimento trata o Bloco Parlamentar como uma
superbancada, uma bancada de bancadas, de
tal forma que, estruturalmente falando, as
lideranças das representações partidárias so-

brevivem apenas no interior·de cada uma delas, sem competência regimental, submetidas
à liderança da estrutura global, o Bloco Parlamentar.
Não é demais acrescentar o argumento da
exceção. Por hipótese, admita-se que a liderança do Bloco não absorva todas as atribuições regime-ntais das lideranças das representações partidárias: nesse caso, as liderariças
partidárias sobrevivem somente em função
das atribuições,não absorvidas. É óbvio que,
em se concretizando essa hipótese, as lideranças partidárias não poderiam dispor da
mesma base logíStica da liderança do Bloco
ou das lideranças de partidos não incorporados a Blocos Parlamentares. Por aí se escorregaria para a improbidade administrativa,
o escândalo, a corrupção. Não há' como fugir
do princípio segundo o qual a infra-estrutura
é necessária na exata medida de suas funções.
9. Ex positis, constituído o Bloco Parlamentar, os líderes das representações partidárias que compõem esse Bloco:
1. a) pé{dem as atribuições regimentais da
liderança na medida em que essas atribuições
são regimentalmente absorvidas pelas lideranças do Bloco Parlamentar. Em tese, a titularidade e o exercício das que não forem
absorvidas continua, mas essa reserva parece
não ocorrer no caso do Senado;
b) conservam a condição de liderança na
bancada (para efeitos político--partidários internos) porque as representações partidárias
são elementos sem os quais o Bloco Parlamentar e ontologicamente impossível, o que
implica reconhecer que continuando como
representaç9es partidárias no interior do Bloco, carecem de lideranças no interior das representações partidárias;
c) conservando a condição de liderança nas
respectivas- representações, nada obsta que
mantenham as infra-estruturas logísticas previstas para as lideranças enquanto não se dispuser por resolução administrativa: ou outro
ato qualquer ou princípio regimental qual deva ser a sua redução, se é que deve ser deduzida uma redução logística, dado o suposto
caráter eventual e transitório do Bloco Parlamentar (sobre esse assunto o que se verifica
não é, meramente, uma lacuna na normatividade regimental (lacuna legis)do Senado
pois, pode ser solucionado administrativa~
mente.;
d) o fato de as lideranças dos partidos que
compõem o Bloco permanecerem substancialmente como lideranças não importa neM
_. cessari~ente em formação logística ri ova para as lideranças do Bloco Parlamentar. eis
.que a infraMestrutura logística do Bloco Parlamentar será obrigatoriamente a infra-estrutura logística à_ disposição das diversas lideranças partidárias que o compõem.
No que diz respeito aos parlamentares sem
vinculação partidária observa-se:
2. a) que o Bloco Parlamentar é, por definição regimental, um conjunto de representa-ções partidárias. (art. 61), o que significa que
representar um dos partidos que compõem
o conjunto é condição necesSária e suficiente
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para que o parlamentar se incorpore no Blo-

co;
b) tratando-se de uma estrutura (o Bloco)
de e;struturas (as representações partidárias)
o parlamentar que não pertencer a uma das
estrUturas conStituintes do BloCo (seja porque está sem vinculação partidária, seja porque pertence a partido que não integra o Bloco) não pode oficialmente incorporar-se ao
Bloco Parlamentar.
Assim sendo, ao decidir sobre a questão
de ordem levantada pelo Senador Cid Sabóia
de Carvalho Sua Excelência o Presidente do
Senado Federal o fez em consonância com
a ConStituiÇão, a lei, o Direito e o Regimento
Interno do Senado, ressalvando-se apenas,
por escrúpulo de rigor técnico-jurídico, o fato
de que, ao decidir, decidia estritamente sobre
os efeitos regii:nentais da formação de Bloco
Parlame.ntar, efeitos esses concernentes ao
fenómeno jurídico (estritamente regimental)
da absorção, pelas lideranças do Bloco, dos
direitos e deveres (atribuições regim~Il!l!is)
das lideranças das representações partidárias
que compõem o Bloco.
É o parecer.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de
1990.- Cid Saboia- de Carvalho, Presidente
- José Paulo Bisol, Relator - Fernando
Henrique Cardoso- Maurício Corrêa- Hu~
go Napoleão - João Lobo - Jutahy Magalhães- Oziel Carneiro- Ronan Tito- L ourival Baptista - Mareio Lacerda - Nabor
Júnior - Mauro Benevides - José Fogaça
- João Menezes - Chagas Rodrigues Humberto Lucena - Ronaldo Aragão Afonso Sancho - Marcondes Gadelba Mansueto de Lavor- Ruy Bacelar.
Voto em separado, vencido, do Sr. Senador João Menezes, sobre decisão da
Presidência do Senado Federal acerca de
questão de ordem suscitada pelo Senador
Cid Sabóia de Carvalho na Sessão Ordinária do Senado Federal do dia 5 de novembro do corrente ano.

Do Parecer do nobre Senador José Paulo
Bisai, sobre a matéria, destacamos os seguintes pontos;
1. Reconhece a legalidade da formação
de blocos parlamentares;
2. Reconhece a existência dos líderes das
repre-sentações partidárias em função dO disposto no § 1~, do art. 17, da Constituição
Federal, que reza:
:'Art. 17. É livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluriparti~
darismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I - caráter nacional;
II -proibição do recebimento de recursos
financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes;
III- prestação de contas à Justiça Eleitoral;
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IV- funcionamento_ parlamentar de_ acordo com a lei.
§ 19 -É assegurada aos partidos políticos
autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento, devendo seus
estatutos estabelecer normas de fidelidade e
disciplina partidárias.
3. Reconhece a exist~ncia das lideranças
partidárias, para efeitos das decisões internas
das agremiações;
4. Des_conhece_ as. lideranças das representações partidárias, quando integrantes de
bloco_ parlamentar, para os efeitos· dos arts_.
64 e. 66, do Regimento Interno do Senado
Federai;
S. Re«<nhece que a liderança do bloco
não absorve todas as atribuições regimentais
das lideranças partidárias, recomendando,
nesse_ caso, a nece.ssidade da sobr_evivência
das lideranças partidárias para o desempenho
das atribuições não absorvidas pela liderança
do bloco;·
6. Reconhece que a matéria está a exigir
uma regulamentação, através de resolução.
D_o exposto, concluímos que o parecer reconhece que a liderança das representações
partidárias deva. _continuar existindo, resultando, apenas, que não poderá haver atribui·
ções concorrentes, com o que, nós concordamos·..
No que tange ao_s_aspectos·meramente administrativos, deixamos de nos pronunciar,
visto tratar-se de "çausa menor" que não condiz com a tradiç;lq ,e ~ respeitab.ilidade da
Casa.
Quanto as questões doutrinárias que emba:saram a criação do bloco parlamentar e o
direito que a Constituição Federal assegura
ãs representações partidárias, é de todo conveniente que a matéria seja estudada, consen·
sualmente, a fim de que se regulamente aqui·
lo que o nobre Senador José Paulo Biso! reconheceu e não poderia deixar de reconhecer,
que a liderança do bloco não absorve todas
as atribuições das lideranças partidárias.
Em conclusão, opinamos que a Comissãd
de Constituição e Justiça adote o seguinte
parecer:
1. A liderança de representação partidá·
ria, qu-ando integrada em bloco parlamentar,
perde as funções previstas no art. 66 do Regimento Interno, no que diz respeito às indicações para as comissões da Casa; e o direito
de se pronunciar cpmo líder, se o do líder
do Bloco Parlamentar o fizer.
2. As atribuições das lideranças das representações partidárias serão definidas em
resolução própria. ·
..
3.. Enquanto a matéria não for regulamentada, as lideranças partidárias terão os·
mesmos direitos regimentais, exceto aquele
previsto nesta decisão.
Por absoluta falta de tempo, deixamos de
discorrer sobre a doutrina e a prática parlamentar republicana que sempre garantiu ao
líder do bloco e as lideranças partidárias poderem utilizar a palavra quando questões pro·
gramáticas e politica exigirem.
Para finalizar, chamamos atença:o de (odos
os Senho!es Senadores para o f~to de que,

a existência de uma liderança de bloco im_pli·
car no desaparecimento das lideranças parti·
dárias, poderíamos concluir_ que a existência
de uma liderança partidária implicaria no desaparecimentõ do voto do senador.
Seria simplesmente o voto de liderança ab~
soluta.
É o Parecer. - Senador João Menezes.
PARECER N• 481, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Cãniai-a n~ 006, de 1990 (Projet(l de Lei
_n9 827~8, de 1_988, na Câmara dos Deputados), que "autoriza a reversão ao Mu·
.nicípio de Poconé, Estado de Mato Gros·
so, do terreno que menciona".
Relator: Senador Wilson Martins
1. O Município de Poconé (MT), fez doação com encargo à União Federal do terreno
transcrito no Registro de Imóveis daquela
Coníarca sob·o n'' 3.073 do liVro 02, em 28
de agosto de 1980, conforme escritura lavrada
na DSPN - MT, em 5 de agosto do mesmo
ano;
2. Destinava~se dito terreno à construção
da sede da agência da Receitá Federal no
dito município;
3~ A União Federal desinteressou-se do
imóvel doado e, por isso, o Município doador
pediu sua revetsãõ eom o que anuiu expressa·
mente a ·ctonatária;
4. A Câmara dos Deputados, em 21-2-90;apr-nvou. a reversão do terreno ao município
doador, como tudo se vê do processo ora
em exarrte nesta comissão.
5. Ante o exposto, o parecer é pela constitucionalidade e juridicidade do projeto, que
está lavrado em boa técnica legislativa.
No mérito, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de
1990. -Cid Sabóia de Carvalho, Presidente
- Humberto Lucena, Relator - Wilson
Martins - Maurício Corrêa - João Castelo
- Carlos Alberto - Ronan Tito - Nabor
Júnior- Ruy Bacellar- Jutahy Magalhães
- Antônio Queiroz - Márcio Lacerda -Àfonso Sari_ç_ho - Mãuro oenevides - Lourival Baptista - Oziel Carneiro - Ronaldo
Aragão - Chagas Rodrigues - João Menezes.
PARECER N• 482, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e·-de Cidadania, ao Projeto de Lei do Senado nY 219, de 1989, que "conc_ede Í'epa- rii.Çâo de natureza económica ao cidadão
impedido de exercer, na vida civil, ativídade espedlica, em decorrência das Portarias Reservadas n~· S-50G M-5 e S_285GM-5, do Ministério da Aeronáutica".-

Relato~: Senador João Menezes
Trata o Projeto de Lei do Senado n 9 219,
de 1989 -de autoria do nobre Senador Leopoldo Peres """"":'~ da concessão de reparação
de natureza económica. ao cidadão impedidO
de exercer, na vida civil, atividade específica,
em decorrência das Portarais Reservadas no;>S
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S-50GM-5 e S-SSGM-5, do Ministério da Aeronáutica.
A matéria é expressamente prevista no Ato
das Disposições Transitórias da Constituição
da República, em seu art. 8?, § 3~, ver_bis;
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias

Art. 8' .................................... .
§ 39 Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissíonal específica, em decorrência
das Portarias Reservadas do Ministério
da Aeronáutica S-50-GM.s de 19 de junho de 1964, e n? S~285-GM-5, será concedida reparação de naturez_a_ e_conêimica, na forma que dispuser lei de iniciativa
do Congresso Nacional e a entrar em
vigor nO prazo de doze meses a contar
da promulgação da Constituição.

So_mos, no entanto, contrários à sua aprovação, especialmente por considerá-lo prejudicado, diante da existência do Projeto de
Lei do Senado n~ 180/89. já api'ovado por
esta Casa_ e .em tramitação na Câmara dos
Deputados, como o PL n? 03592/89.
Além disso, na forma como foi elaborado,
o projeto em exame, se transformado em lei,
te_ria repercussão económico-financeira negativa, no Orçamento da União.
Diante do ex.posto, opinamos no sentido
de que a matéria seja declarada prejudicada
nos termos do artigo 334. do Regimento Interno.
É o nosso parecer.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de
1990. -Cid Sabóia de Carvalho, Presidente
-João Menezes, Relator - Chagas Rodrigues ---Wilson Martins - (Abstenção) João Castelo -- José Fogaça - Ronaldo Aragão- Oziel Carneiro- Ronan Tito- Nabo r
Júnior - Carlos Alberto - Afonso Sancho
-- Marcondes Gadelha- Jutaby Magalhães
-João Lobo.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
_
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senado da República, em decisão mem.orável, atendendo a iniciativa minha. e no
estrito cumprimento de sua competência fiscalizadora, indedinável, solicitou à Ministra
de Estado da Economia, Fazenda e Planejam.ento informações relativas às transferências
de numerário levadas a cabo em operações
bancárias, entre 15 dp fevereiro e 15 de março
deste ano. O meu requerimento data de 19
de março.
Era o início do que passaria à história como
o "escândalo das listas".
Meu -objetivo fOi o- de resguãrdar a Repú·
blica e suas insti~uições. postas en'l xeque;
em face de especulações que davam conta
do criminoso vazamento. a círculos privile-
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giados do novo olimpo, das principais mediw
das contidas no Plano Collor anunciado_ ao
País já no dia 15, precatado feriado bancário.
É que haviam chegado a esta Casa, e a
este orador em particular, denúnCias relativas
ao vazamento de informações relativas ao
confisco em que se converteriam o- bloqueio

dos ativos, as cadernetas de poupança, os
depósitos em conta-corrente e as aplicações
no mercado financeiro.
Conhece esta Casã, e a história de nossas
institUiçõeS o guardará, o esforço das autoridades económicas e _financeiras do novo governo visando a impedir a ação fiscalizadora
do Senado, que 'Jlão se movia contra ninguém, mas em defesa tão-só da integridade
moral da qual não podem descartar-se os governantes.
Felizmente, o Senado soube, neste episódio, honrar sua história. Pois foi nece_ssária
a ameaça de abertura de processo por crime
de responsabilidade para que as autoridades
financeiras do governo cumprissem com o seu
dever funcional prestando ao Senado as informações que não lhes era dado subtrair-nos.
Saberia depois o Senado e o País, que,
por detrás da resistência injustificável do governo estavam as manipulações de funcionário processado por crime de estelionato,
prevaricação e exercício de advocacia administrativa, alçado injustificadamente às funções de chefe de gabiriete do Presidente do
Banco Central e auto-investido no papel de
super legislador. Ou sou esse funcionário, afinal demitido em face da_ revelação de sua
biografia, até intentar dar líções jurfdtcas a
esta Casa e à sua douta Comissão de Constituição,_ Justiça e Cidadania. Pois era atrás
das instruções desse falsário que a Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento se escudava para evitar fornecer ao Senado as informações solicitadas.
Que desejava saber o Senado?
Simplesmente a relaçã-o e respectivo montante das transferências retiradas de numerário procedidas entre 15 de f~yereiro_ e 15
de março, e quais os titulares rlas contas e
os bancos nos quais ocorreram essas operações.
Havendo agido com lisura, por que a segu~
rança do governo estaria ameaçada com a
·
revelação dessas operações?
Vencidas as prelim:nares da competência
da Mesa do Senado e a aleivosa defesa do
sigilo bancário, não restou à União outra ai~
temativa senão o fornecimento das chamadas
listas bancárias.
Fê-lo, todavia, com dolo e má fé. É o que
demonstraremos a seguir.
O requerimento de informações dizia respeito a operações superiores a 500 mil cruza~
dos novos; -o- Banco_ _Central restringiu-_se,
sponte sua, operações superiores a um milhão
de cruzados novos.
E começou, só miriutos antes do encerramento do prazo que determinaria o_ início
da apuração do Crime de Responsabilidade,
a fazer a entrega das listas. As entregas, como
dei conta a este Plenário, todavia, se davam
aos borbotões, salteadas e de forma incom~

pleta, configurando, claramente, _o especioso
propósito de evitar a investigação. Daquela
data a esta parte se processaram as entregas,
entregas qüe ainda não foram concluídas,
pois estão sendo entregues em doses homeopáticas, a conta-gotas, gota a gota. E sabem
bem V. EX"s que a apuração que me propus
não pode levar a nenhuma conclusão séria
se não estivermos de_ posse de todas as listas.
Ainda hoje estamos recebendo listas. Repitó
Srs. Senadores, ainda nesta data estou a receoe-r as listas, pedaços de listas, listas incompletas, continuam as gotas, as gotinhas.
As listas vêm sem ordem, vale dizer, não
chegam de um banco por inteiro. Se as primerias remessas eram efetivadas -pelo Banc-o
Central as seguintes foram pelos bancos dire"tamente ao meu gabinete, outras por intermédio da mesa, e algumas mesmo pelas suas
agências. As listas chegam ainda sem identificação de agência, e quando a agência é indicada a listagem não segue qualquer ordem,
seja a ordem por agência, seja a ordem alfabética, seja a ordem cronológica, seja a ordem por retirada ou valor. Como essas 1isias
decorrem de computadores, não é demasiado
supor que foram manipuladas, senão para alterar seu conteúdo, pelo menos e não menos
grave, para evitar ou protelar a investigação.
ComCfãfehdendo a um modelo, e tenho documentação que_ comprova que o Banco Central
instruiU as respostaS, padronizadas, dos bancos, os ofícios encaminhando as listas dizem,
todos eles, com essas mesmas palavras, que
não pode a instituição bancária informar s-e
ao saque se seguiu urna aplicação.
Para que serve ela? Preparar a defesa de
eventual prevaricador?
Além do mais, o Governo está inaditnplente,-pois não cumpriu o prazo legal para a
prestação das informações, que é de 30 dias,
conforme dispõe o § 2~ do art. 50 da Constituição Federal, repetido pelo nosso Regimento Interno em seu a.rt. 16, § 1•
Tentei junto ao BanCo-Central que o-sistema bancário, automatizado, prestasse suas
infoijp._ações através de uma ligação õn line
jcom··cfProdasen, ou que nos enviasse seus
discos ou fitas. A tudo se negou o Banco
Central, alegando impossibilidade técnica.
Oiá, o nleu propóSito era evídente, além de
apressar a coleta do material, apressaríamos
a análise qe seria mais completa, através das
possibilidades quase infinitaS de cruzamentos
que a informatização· pcissibilitará. Desmentindo a informação de impossibilidade técnica, todavia, algumas instituições financeiras,
bancos estatais, como, por exemplo, a Caixa
Económica do Rio Grande do Sul, nos enviaram suas informações através das fitas magnéticas de seus computadores e se essas instituições podiam, podiam as demais, e_ quanto
mais complexa a institqição mais difícil deveria ser o fornecimento das listas datilogra·
fadas e mais fácil o__envio de informações via
computador. Muitas dessas listas eram não
apenas cópias de impressora de computador,
eram mesmo datilografadas. Muitas se refe~
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riam a titulares secretos ou "não identificados".
Mesmo trabalhando com todas essas dificuldades, e sob a responsabilidade da preservªção do sigilo bancário, que me condenava
a uma pesquisa individual e solitária. muitas
irregularidade:s e muitos indícios de fraude
já posso indicar a_o_ Senado como sinal da
necessiclade de o Congresso levar__ <\ fundo
e às últimas conseqüências essas investigações. Aliás, Sr. Presidente. se a iniciativa original se reportava a caso que se supunha isolado, a investigação agora se integra na lamentável necessidade de a ação fiscalizadora do
Congresso se estender aos mais variados seto~
res dó Executivo salpicado de escândalos que
comprometem a ação governamental e importam em graves prejuízos para o erário.
A apuração das listas requer a mesma urgência das atívidades, nos meandros do Governo, dessa personalidade sinistra_de Rasputin caboclo, o ex-coordenador de finanças da
campanha do Presidente ela República, cujo
nome está ·associado a várias fraudes na República colorida. como a fraude eleitoral de
Alagoas e a tentativa de extorsão da Petrobrás em proveito dos hovos donos da Vasp.
De não esquecer nunca do escândalo do ex~
chefe de gabinete do presidente do Banco
Central e que assessorou a Sra. Miriistra da
Economia, Fazenda e Planejamento e que
acabou acusado de concussão e e_stelionato,
vendedor de facilidades governamentais a
empresas firiance:iraS em insolvência ...
Por dever ético, dever patriótico e missão
constitucional, tem o Congresso da República todas as razões para desconfiar deste Govr;::rno e fiscalizar suas ações.
Sob este Governo e pelo menos sob sua
omissão, realizaramMse as mais fraudulentas
de quantas eleições tivemos nestes cem anos
de República. Em Alagoas, Estado do Presidente, um dos candidatos do Planalto acusou
seu concorrente, também candidato do Planalto, de responsável pela campanha mais
cara do País, orçada em 400 milhões de dóla~
reS, financiados em parte, diz ele", pelo amigO
do Rei, aquele empresário que também estaria atrás da riegociata que se tramava contra
a Petrobrás Distribuidora e que valeu a cabe~
ça dO Presidente da Empresa.
É esse o _GQverno -que demite os operários
da Embraer, desmoraliza a empresa, preju~
dica-a finanCeiramente_ pondo ein risco os
co~tratos já firm~mos .!!-.0 exterior ,eara _a faM
bncaçâo e forneCimento de aeronaves. Caiu
o seu Presidente, sob a alegativa de que sua
permanência seria prejudicial à empresa, pois
não contava com o apoio dos mandarins do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Foi substituído por mais um assessorde D. Zélia. O que, aliás, já ocorrera corri
a Presidência da Petrobrás. A isso, no lingua·
jar do novo Governo, chama-se de saneamento, com o fitp anunciado de privatizá-la,
mas antes dotando-a do super computador
afinal concedido pelo Sr. George Bush talvez até a esse preço - recurso negado
à administração estatal.

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçllo II)

Os jornais, nesses: tempos de combate fari~
sáico à corrupção, denunciam a contratação
irregular, sem licitação, de empresas de pu·
blicidade, premiadas com negócios que eô~
volvem milhões de cruzeiros. A empresa Setembro foi contrada pela Receita Federal e
pela Petrobrás, a Agência HCA-1-iiram, Castelo, Associados ganhou a conta da Presidência da República, e a Agência Giovahni
e Associados ganhou a conta da Caderneta
de Poupança do Banco do BrasiL Nada demais, Sr. Presidente, se essas não fossem as
agências que trabalharam para o candidato
Collor. Fato denunciado pela Folha de S.
Paulo, iO que lhe valeu processo.
É nesse contexto, de corrupção e impunidade, de farisa_ísmo, que deve ser Compreen~
dida e levada adiante a minha iniciativa.
Por tudo isso, Sr. Presidente, a investi&ação só agora iniciada, haverá de ter continuidade e terá, através de comissão mista parlamentar de inquérito cuja convocação será minha primeira preocupação no infcio da próxima legislatura, quando o novo Congresso,
de posse do material recolhido e daquele que
ainda me será fornecido, poderá deslindá-lo,
e quem sabe, começar uma grave apuração
de tráfico de influênçi3.s.
Fiquem esses elementos nos cofres do Se~
nado, para que sirvam como principal peça
de análise da CPI, da composição de intérpretes das duas Casas do Congresso 1 CPI cyja
convocação assumo o compromisso público
de promover.
Está a findar-se o meu mandato de Senador
pelo Estado do Ri_o de Janeiro. Exerci-o, dprante cinco anos, intensamente, e dessa quadra da minha vida haverei de guardar a mãis
grata recordação.
Tive a honra de representar o meu estado,
ao mesmo tempo que o Senador Amaral Peixoto, político que marcou prOfundamente a
história do nosso País, o Senador Afonso A rinos, que foi sempre um paladino na defe~a
do Direito e tanto colaborou para a Constituição que hoje temos, o Senador Nelson
Carneiro. que esta inscr1w eni lugar de primeiro plano nos Anais do nosso Parlamento,
pela sua fecunda elaboração legislativa.
Convivi, nesta Casa, com nOtáveis figuras
do cenário nacíonal, recolhendo, sobretudo,
experiência e tendo a oportunidade de sen_tir
toda a magnitude do Senado, o qual é indis~
pensável para o equil!brio da Federação.
Presidente do Partido Socialista Brasileiro,
aqui fui, por alguns anos,_ sua única vo~ ~
nem por isso deixei de alteá-la na defesa dos
seus ideais, de liberdade e justiça social, devendo confessar que as outras lideranças partidárias, as bancadas mais numerosas e as
menos numerosas, todas elas, sempre recebe·
ram com fidalguia tais manift!staçõcs.
Terei sido muitas vezes enérgico e veemente. Mas energia e veemência não são incompatíveis com sinceridade. E nesta precisamente fiz sempre repousar minha atuação.
Levo dos meus colegas senadores a mais favorável lembrança, pelo modo por que sempre
me acolheram.

Peço Hçença para recordar que tive a honra
de ver vários projetas de minha autoria aprovados.
Entre eles, destaco o que definiu o crime
de tortura. Veio preenche-r gritante lacuna
na_kgislação penal. Incompreensível que esse
meio cruel, utilizado fisicamente ou empregado psiquicamente, não estivesse tipifi~do
criminalmente. A matéria foi aqui amplamente debatida.
-Lembro, também, a aprovação do projeto,
em que propus a definição do crime contra
a liberdade individual, regulamentando dispositivo da Constituição. Foi acolhido, de
igual modo, aquele que define crimes contra
a memória nacional. Ocorre que esta_ não é
um bem penalmente tutelado, o que faz com
que os atentados contra ela se vejam caracterizados como simples delito de dano. Todas
as grandes nações protegem o seu património
e deste é2magna parsjo que integra a sua
memória.
Manifestei sempre preocupação com os direitos individUais e ofereci proposições em
seu re,sguai:do as quais o Senã.do -aprovou.
Saí, rePetidas vezes, em defesa do meio ambiente_. Exerci combate tenaz contra os decre--tOs~ leis e, agora, não tenho me dispensado
de coritinuar tal procedimento contra a pletora de medidas provisórias, na sua_ grande
maioria sem urgência e sem relevância e, portanto, absolutamente inadmissíveis, porque
visivelmente inconstitucionais e custa crer
qUe -rião sejam riJeitados i'n limiile i P-ela Mesa
do Congres.so, porque irrecuperavefmente
ineptas.
Fui assíduo ao plenário e às comissões, como de meu dever.
Na Constituinte, lutei pelos despossuídos,
defendi os recuros nacionais, defendi a empresa nacional, lutei pelos que não têm voz.
Participei, como líder do meu Partido, da
Comissão de Sistematização. Apresentei 536
emendas e ao final dos trabalhos tive a honra
de ver 114 delas amparadas pelo novo texto
que, se não é a .Constituição de nossos sonhos, e não é, é a melhor Constituição que,
nas circuns_tâncías, considerada a correlação
de forças no Plenário, poderíamos elaborar
_e ver promulgada.
Susteritei o direito que a Constituição assegurou ·aos partidos de se organizarem livremente, regulando sua vida, seu funcionamento, seu modo de ser. Não consigo compreendt!r como possam vigir ainda as peias da Lei
Orgâllica dos Partidos Políticos. Tenho verificado que já se abrandain os rigores dos que
defendem o império dessa lei. Os Partidos
Políticos são a ba:.e da organização democrática. Precisam ser fortes, ati vos, com pérsonaJidade,
Friso que deixo esta Casa felizmente sem
uma preocupação. O meu Partido continuará
nela representado através do Senador José
Paylo Biso!, jurista consagrado e experimentado parlamentar, e do Senador Amir Lando,
liderarl.ça que surge no Estado de Rondônia.
de forma a mais promissora.
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Sr. Presidente, quando cheguei ao Congresso, no início do ano legislativo de 1985.
era eu, em todo o País, o único parlamentar
do meu Partido, condenado assim a refazer
a fábula de que andorinha só não faz verão.
l-laje, quando me despeço desta Casa, serei
aqui substituído por nobres e' ilustres dois
Senadores, e, na Câmara Federal integrarei
uma bancada de onze parlamentares, entre
os quãis se situa o deputado federal mais bem
votado do Pais, o nobre Governador Miguel
Arraes. Tenho a honra, e posso afirmá-lo
com justificado orgulho, de haver contribuído para a consolidação do meu Partido, que
a essas bancadas atia, hoje, 17 deputados estaduais, dezenas de prefeitos e centerias de
vereadores.
Igual orgulho tenho eu de_, neste mandato,
e no seu desempenho, haver contribuído para
a constituição da Frente Brasil Popular que
fez renascer em nosso povo, miserável e ex~
piorado, as esperanças perdidas de conduzir
com suas próprias mãos, magras e_calejadas,.
a sua própria história ... Esperança que renas.ce em nós quanto mais contemplamos a insanidade do atual Governo. Tenho o orgulhõ
- e orgulho que também cresce à proporção
que o tempo passa - de haver integrado a
caravana cívica que rodou este País, de Norte
a Sul, que iluminou os corações e as mentes
de nosso povo, conduzindo os nomes de Lula
e Bisai.
Com o ânimo inquebrantável de quem vem
de outra_s lutas, de quem sabe que o povo,
se pode perder batalhas, como a de 1989,
jamais é derrotado, disputamos as eleições
Ge 1990 e caminhamos para os pleitos de 1992
e 1994, nos organizamos para enfrentar os
conservadores na regulamentação constitucional, e a revisão do texto de 198'8 quando
voltaremos a defender os interesses de nosos
Pais e de seu povo; com o mesmo ánimo
iremos ao plebiscito de 1993 e à defesa do
parlamentarismo, única vacina de que dispõe
a democracia contra os déspotas, sepultura
dessa verdadei.n1 m_Qnarquia constitucional,
2pro tempere jem que se transformou o inep~
to presidencialismo brasileiro.
O Sr. Leite Chaves -_Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com prazer,
ouço V. Ex~
O Sr.-Leite Chaves- Nobre Senador, pri·
meiro congratulo-me com V. Ex" pelos serviços que prestou a esta Casa enquanto exerceu
o mandato de Senador. V. Ex~ continuará
no Parlamento, eleito que foi deputado federal, com todas as condições de ultimar esse
trabalho que vem fa2:endo. Pessoalme!].tet
guardo de V. Ex\ mesmo nos arroubos_~ª
lembrança e o reconhecimento de que foi meritório o seu serviço". Mesmo quando V. Ex·
tomou a iniciativa de denunciar vantagens
preconcebidas no caso das retenções dos sal. dos, V. Ex~ fez um grande hem ao País. Se,
realrilente, isto não ficou amplamente comprovado, a verdade é que não ficou a suSpeita
absoluta que dominava de Norte a Su_l._ E
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tem que haver confiança do povo em relação
aos atas do Governo. No que diz respeito
a essas acusações de desonestidade, V. Ex~
tem razão. Mas deslizes e falhas têm havido
em todos os Governos-. Mesmo na Petrobrás,
veja V. EX" o caso daquele general que, fugindo aos padróes que se conheciam, chegou
a usar a própria organização em interesses
financeiros privados. Posso dizer a V. E~.
pelas vezes em que estive com o Presidente
da República, que jamais alguém terá cobertura nos seus desmandos. Quem conhecidamente for flagrado violentando a coisa pública, não tenho dúvida, receberá a mais violenta punição. Até mesmo as influências palacianas que procuráfãffi se·exei:Cftar foram fulcradas como afastamento e a abominação.
O próprio CongreSsO tem o dever de ajudar
o Governo atual, que tem com o um dos
seus postulados de administração a lisura ad~
ministratiVa, denunciando os desmandos,-co·
mo o faz agora V. Ex:• Nesta Casa, trabalhaJ
mos diferentemente da Justiça. Aqui, não
precisamos de uma prova cabal para a acusação, ba~ta uma suspeita forte, porque o Parlamento atua de maneira diferente. Nós atuamos em outro mundo. Nós não precisamos
de provas evidentes para a condenação. Um
robusto indício é o bastante. O .interesse público é tamanho que basta que haja uma notícia de ameaça, para que a denúncia seja feita,
Por tudo isso, os meus cumprimentos a V.
Er' Saia desta Casa, da qual também me afasto, com a certeza de _q(le cumpriu o seu mandato. V. Ex~ foi vigilante, fo-i atiyo, foi_combativo. V. Ex~ foi um lucador. Enquanto senador, y, Ex' honrou_ os interesses nacionais.
V. Ex•, sobretudo, também defendeu o seQ
sofrido, marginalizado, esquecido e em progressivo empobrecimento, o Estado do Rio
de Janeiro, que precisa ser lembrado pelo
atu~l Governo. Meus cumprimentos, nobre
senador.

OSR.JAMILHADDAD- Nobre Senador
Leite Chaves, V. Ex• se recorda_de que poderia eu, com os dados recolhidos, apesar de
incompletos, que me chegavam as mãos, tentar fazer escândalo. Mas procurei manter po·stura mais tranqüita, para que n:ão ficasse, perante a opinião pública, a impressão de que
era uma jogada eleitoreira. Cumpri, e aí não
foi o Senador Jamíl Haddad, foi o senador
que cumpriu uma das suas atribuições básicas, a: fiscalização do Poder Executivo. Esta
Casa, por unánimidade, ia iniciar o processo
de enquadramento da Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento em crime de responsabilidade, quando se iniciou a entrega das
listas. E, o que é altamente incompreensível,
quem deu o parecer favorável a que os dados
não fossem entregues, foi o chefe de gabinete
do presidente do Banco Central, que não era
advogado. Ele não encaminhou a petição ao
serviço jurídico do Banco Central, e está sendo acusado de estelionato, prevaricação e
venda de facilidades. Pergunto: não teria sido
através desse homem que te~am vazado as
infonnações? Deixo a pergunta-no ar. Assumo o compromisso, neste momento, de que,

ao principiar o meu mandato na Câmara dos
Deputados, solicitarei a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito Mista pa~
ra apurar a fundo esse vazamento. Não é
possível que os empresários deste País tenham conseguido já liberar todos os seus cruzados novos e a classe média, a classe trabalhadora, continue, na realidade, com os seus
cruzados novos retidos.

o sr: Mauro Benevides -

Ex~ um aparte, nobre

Permite-me v.
Senador JamU Haddad?

O SR: JAMIL HADDAD- Agradeço, ini-

Ír)
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O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Senador
Mauro Benevides, fomos compaaheiros na
União Parlamentar Interestadual; a nossa
amizade se iniciou em 1962, e muito me orgulho de poder ter estado nesta Casa ao seu
[ado, nas lutas que enfrentamos em prol da
população brasileira. Se aqui estivesse no
próximo ano, dentro de uma norma na vida
parlamentar brasileira, pela qual o maior partido índica o candidato à Presidência da Casa,
pode crer V. Ex~ que estaria votando em V.
Ex~ para Presidência do Senado.

cialmente, ~o Senador Leite Chaves~ palavras profendas. Apesar de algumas diferenças de pontos de vista que tivemos neste plenário, S. E.x• sabe-que lhe dedico uma especial
amizade e que esta Casa sentirá, no futuro,
a sua ausência.

O Sr. Maurício Corrêa - Senador Jamil
Haddad, permite-me V. Ex~ um aparte?

OUço V. Ex\ nobre Senador Mauro Renevides.

O Sr. Maurício Corrêa- S"e-nadO[-Jamil
Haddad, V, Ex~ se despede do Senado trazendo, como sempre, o peso da responsabilidade, do cumprimento do dever de representante do Estado do ruo de Janeiro nesta Casa.
Chego a contraditar-me e até a contrapor-me,
quando, examinando historicamente as prer·
rogativas e funções do Senado Federal, tenho
na memória a existência do mandato vitalício
imperiaL Chego até a entristecer-me pelo fato de V. Ex~ não ser vitalício. Evidentemente,
a modernidade, os avanços não poderiam
permitir que tivéssemos aqui, no Senado Fe~
dera!, senadores vitalícios. A verdade é que
V. Ex' conviveu conosco ao longo de todo
esse tempo, quando -eu, particularmente.
como vizinho de seu gabinete, e constante~
mente sentado ao seu lado- pudemos sentir
a grandeza de seu coração, a exubieráncia de
'seus propósitos, enfim, a altivez com que V.
Ex'i sempre tem defendido os interesses nacionais. Eu poderia citar aqui que em nenhum
momento V. Ex• se omitiu no cumprimento
desse dever, na fiscalização dos atos do Executivo. Enfim, onde houvesse desrespeito aos
direitos humanos, onde houvesse violência
no cumprimento dos deveres do Executivo,
onde houvesse qualquer falha sempre estava
V. Ex' 1 levantando sua espada, combatendo
o arbítrio, combatendo as injustiças, combatendo as desigualdades sociais. V. Ex~, na
verdade, não se despede do nosso meio;
transfere sua atuação do Senado Federal para
a Câmara dos Deputados. Como Presidente
do partido Socialista Brasileiro, V. Éx• tem
transformado esse partido, que era pequeno,
numa expressão partidária significativa, haja
vista a presença crescente de representantes
do Partído na Câmara dos Deputados e aqui
no Senado. V. Ex~ sai deixando dois representantes, e dos mais expressivos do nosso meio:
o Senador Amir Lando, de Rondónia, e o
Senador José Paulo Biso!. V. Ex• trouxe aqui
a Ministrá Zélia Cardoso de Mello, quis as
suas explicaç6es, os seus esclarecimentos e
não se convenceu a respeito da sua postura.
V. Ex• larga o Senado e vai para a Câmara,
completamente melancólico. em decorrência
das medidas eçonômicas adotadas pelo Governo, sobretudo em razão das apreens6es

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Jamil Haddad, não sei se na a tua! composição
do Senado Federal há alguém q'ue com mais
anterioridade, se tenha vinculado ao acompanhamento da brilhante vida pública de V.
Ex• Permito-me destacar as circunstâncias de
que fomos companheiros em um dos momen~
tos iniciais da nosSa trajetória parlamentar
-V. Ex~ cumprindo mandato de deputado
â assembléía legislativa·da antiga Guanabara,
e eu como deputado e presidente da Assembléia Legislativa do Ceará. Desde aquele momento, nós nos entrosamos na fraternidade,
na conjugação de esforço~ em favor de unta
luta que, a seguir, significou a deft::saintransi·
gente da normalidade político-institucional
do País. Quando V. Ex~ foi alcançado pelo
guante do autoritarismo, que tirou de V. Ex~
o mandato e cassou os seus direitos políticos,
nós eXpressamos, através da União Parlamentar Interestadual, do nosso comum amigo, Deputado Vitorino James, a nossa solidariedade diante daquilo que foi, sem dúvida,
umª- violência inominável praticada contra
um homem público que vinha cumprindo
exemplarmente o seu mandato de deputado
à Assembléia Legislativa da Guanabara.
Agui, no Senado Federal, nós demos conti~
nuidade a esse esforço comum, a esse trabalho, objetivando alcançar outras metas e, sobretudo, a moralidade da vida pública brasi·
!eira, que _y. Ex~ defendeu, intransigentemente, --COmo neste episódio que acaba de
ser relatado e que, tambêm, foi objeto da
resposta ao aparte do nobre Senador Leite
ChaVes. Tenho certeza, nobre Senador Jamil
Haddad, de_ que V. Ex', deixando a tribuna
do Senado Federal, haverá de ocupar a da
ados com a mesma dignidade, com a mesma
seriedade, com o mesmo espírito público,
continuando, portamo, a honrar e a dignificar
a confiança do povo do Rio c;le Janeiro, que
o mándou para compor o Parlamento brasi·
leiro na outra Casa do Congresso. Portanto,
V. Er. continu'ará a sua brilhante trajetória,
iniciada na assembléia legislativa do seu estado._

O SR. JAMILHADDAD- Nobre: Senador
Maurício Corrêa, ouço V. Ex~ com muita satisfação.
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dos ativos finaíiceiros. Ate ãE;õYa~-apesar-dos
sacrifícios da classe média, esse plano não
provou a eficácia, porque, se nós tivéssemos
resultados salutares, positivoS, do Plano, evi·
dentementc que já com o decurso desse prazo
teríamos resultados mais favoráveis a essa so·
ciedade brasileira intranqúila, que fecha este
ano, Senador Jamil Haddad, num dos qua-

menta formai e oficial de "nobre Senador"
- , meu caro Companheiro Jamil Haddad,
é realmente para mim um dever a que'não
poderia deixar jamais de atender, o de aqui
vir aparteá-lo para manifestar o quanto de
apreço, de admiração e de solidariedade te·
nho mantido e estou certo que manterei com
V. Ex\ sempre. A nossa identificação nasce
dros mais dramáticos, mais tristes da nossa das nossas origens ideológicas. V. Ex', nobre
vida pública. Até a Polícia Civil e a Polícia · Senador Jamil Haddad, Presidente do PSB,
M.il~tar se confrontam na Capital da Repúpartido de que fui fundador çm 1945, ainda
blica, s6 não tendo havido morte nem sei
como ala da UDN, que era, então, uma frente
ampla de luta Contra·a aitadura, porque coo~
por que, talvez em decorrência até de um
milagre, porque as duas polícias se confrontra todaS ãs ditaduras neste País tenho lutado
taram usando armas. Sabe por que, Senador
sempre. Frente ampla que teve uma ala sociaJamil Haddad? Porque através de uma melista que se chamOu Esquerda Democrática,
dida provisória o Presidente .da República
já com o lema de "sociali.smo e liberdade".
cortou dos policiais civis uma gratificação__ _ Logo no ano seguinte, em 1946, fundamos
de operações especiais no valor de 90% sobre
o Partido Socialista Bxasileiro. E por circuns~
os seus vencimentos. Isso provocou a greve.
tâncias eventuais despedi-me de outra frente
Greve justa, greve_,mais do que correta do
ampla. Como nossas frentes amplas freqUenponto de vista das reivindicações dos seus
temente transfOrmam-se de frente ampla de
direitos. Isso apenas demonstra o açodamen~
oposição em frente ampla de situação, pelo
to com que o Governo toma medidas, com
menos de acomodação, e como não sou horeflexos altamente prejudiciais em cima das
mem afeito a essas áreas, quando o PMDB
classes trabalhadoras brasileiras. Quero dizer
se transf?rmou quase que numa aia do Cena V. Ex~. sendo seu amigo, orgulhei-me de
trão ou o ce_ntrão ~e tratisformou numa ala
do PMDB, ao largar o PMDB cheguei a
ter V. Ex~ ao meu lado, como um exemplo
de cidadão que cumpriu o seu dever, como
anunciar o meu retorno ao meu partido de
exemplo de parlamentar que sai daqui com
origem, o partido Socialista Brasileiro, mas
a cabeça erguida, com o peito levantado. Em
por circunstâncias meramente de momento
nenhum momento V. Ex• curvou~se do cum~
deixei de entra_r no meu velho partido, no
primento exato do seu d.ever. Orgulho-me, ~eu partido ideológico de sempre. No ato
repito, de ser amigo do Senaçlor Jamil Hadpúblico de fundação do PSDB, lembro-me
dad e de S. Ex' ter aprendido lições da sua
perfeitamente que o nosso Líder aqui qo Sew
experiência e da sua correção de propósitos.
na._do, Senador Fernando Henrique Cardoso,
Muito obrigado.
ao referir-se à composição desse Partido, que
tem realmente no plano ideológico um certo
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
sentido de frente, assinalava que o Partido
Maurício Corrêa, fiz, nesta nova quadra da
tem desde__um Ul;l~ral progressista, no caso
minha vida, inúmeras amizades. Praticamenele_ citou como exemplo o nosso querido e
te, tornei-me amigo de todos os Srs. Senadoinesquecível cOmpanheiro, o Senador Afonso
res. Mas desde o in(cio da minha atividade
Atinos de Melo Franco, meu queridíssimo
parlamentar nesta Casa, nós, que temos gabiamigo, passando pelo social-democrata, o
netes praticamente geminados, tivemos um
nosso Líder Mário Covas, até o socialistaconvívio diário, diuturno, e forjamos uma
democrata, eu próprio. Sou socialista, semamizade da qual muito me orgulho. Sei que
pre fui e espero sêwio sempre. O socialistacom a presença de V. Ex• e ou.tros campa~
democrata, do socialismo e da democracia,
nheiros que representam a oposição sincera,
"socialismo e liberdade'', lema de nosso parhonrada, firme, fiscalizadora, nesta Casa, o
tido, porque é a fusão da democracia política
Congresso estará sempre engrandecido e o
com a democracia económica, com a demoSenado há de continuar sendo também uma
cracia social. Não compreendo democracia
trincheira em defesa daqueles- mais necessi-que seja apenas polftica. Só compreendo detados.
mocracia com o mais amplo leque das suas
Senador Maurício Corn~a. receba V. Ex•,
implicações. Mas, dizia eu, e volto a repeti-lo,
sinceramente, a minha gratidão pelas suas
nobre SenadQr Jamif Haddad, que a nossa
palavras, e a certeza de que, mudando de
ligação é ide_ológica, é algo que nos ligará
Casa, não teremos o c-onvívio diuturno. mas
para ·sempre. Devo acrescentar que um dos
teremos o convívio noturno nas sessões do
atributos, um dos motivos dessa ligação é disCongresso. Isto não deixa de ser para mim
cordar de um trecho do discurso que V. Ex~
uma alegria, pois poderei continuar conviestá pronunciando hoje, quando diz que é
vendo com V. Ex~
radical e veemente. E acrescenta que nem
O Sr. Pompeu de Sousa_- Nobrt! Senador
sempre radicalismo e veemência são incomw
Jamil Haddad, V. Ex~ me permite um aparte?
patfveis com sinceridade. Pelo contrário, radicalismo e veemência são atributos insepaO SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
ráveis de sinceridade. b preciso haver o radi·
Pompeu de Sousa, ouço V. EX" com muita
calismo e a vee_mência da própria convicção.
satisfação.
Como o antecessor de V._ Exa no atual man·
O Sr. Pompeu de Sousa- Meu caro Comdato que V. E~ exerce, o nosso querido amipanheiro - e aí deixo até de lado o trata.-. go que foi prefeito até há pt'luco no Rio d~
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Janeiro, o nosSo grande Roberto Satw::nino,
V. Ex~ é um socialisfa rã:dical e veemente,
como radical e veemente somos eu e os verdaw
deiros socialistas deste País. Portanto, nobre
Senador, V. Ex~ passa desta Casa para -a outra
Casa, a Câmara dos Deputados, com toOa a minha admiração. ContinúãremoS jUntos na mestha: luta de sempre, porque essa luta
não pode parar, enquanto todos os hotfí,ens
não tiverem as mesmas oportunidades na
vida.
- --O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Pompeu de Sousa, embora um pouco mais
jovem que V. Ex', eu acompanhava, na minha época de estudante no Rio de Janeiro,
a sua atuação à frente do Diário Carioca.
Aprendi a admirá-lo desde aquela: épõca.
Nós, que começamos a nossa vida polftic3.
ao lado de uma elas maiores "fíguras---;- hã minha
visão política, da política que este País já
teve, João Mangabeira, que, em 1946, tinha
a visão do socialismo democrático; nós do
partido, que naquela época éramos criticados
por esta: visão porque não aceitávamos o centralismo; nós, que fomos do Partido Socialist-ª
_daquela época; e eu, pessoalmente, quando
me encontrava.ã·fréiite-do Partido Socialista
Brasileiro, tivemos uma noite de grande alegria quando V. Ex• foi a miriha residência,
aqui em Brasília, e comunicou à direção do __
partido que reingressaria no Partido Socialista Brasileiro. Problemas locais o impediram, mas V. Ext- eu sei -será eternamente
um metnbro-do Partido Socialista Brasileiro.
Infelizmente esta Casa não poderá continuar
contando_ com o seu trabalho, com a suã vivacidade, com a sua jovialidade, na dê(esa dos
seus pontos de vista, mas v: Ex· é incansável
na sua luta. V. Ex' muda de trin-cheira, mas
continua a luta. Temos a certeza de que, num
prazo não muito longo, "estafá nOVamente nu~
ma Casa Legislativa defendendo as classes
menos favorecidas, defendendo, enfim_, a im~
plantação do sociaii~mo D_? nosso País.

O Sr. Ney Maranhão - P~rmite-me V.
Ex• um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?

O SR. JAMIL HADDAD - Com muita
satisfação ouço V. Ex~, nobre Senador NeY
Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Jamil
Haddad, V. Ex• despede-se desta Casa. que
tem na Sl_l_a pessoa um dos senadores que or~
gu[ham a oposição, e o fa:?: com ô sentido
do diiver cumprido. V. Ex• tem~se_ comportado, aqui, numa linha de Oposição construtiva, fiscalizadora, do tipo que o GovernO
necessita. Como Líder-em exercício -do Governo, como Senador do Governo, quero dar
meu testemunho de que sempre noS enteilôemos be'm, visando aos altos interesses doBrasil. Eu me orgulho de, comõ senador, ter
feito uma amizade tão boa, tão profunda e
respeitosa. DeVOConfessár a V. Ex•,que, nos
meus 40 anos de vida pública, conheci gran~
des líderes como João Mangabeira, Octávio
Mangabeira, que lói Governador da Bahia,
e,. nesta Casa, -tivê o prazer de privar de sua
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amizade que muito_me honra. Parabe·nizo V.
Ex• porque tenho certeza de que, no Senado

da R.::pública, seu nome __será sempre lem·
,brado pela correção e, acima de tudo, por
ser um senador que intransigentemente defendeu sempre os interesses maio_res do povo
brasileiro. V. Ex>, mesmo sendo Senador
da Oposição, jamais deixou de aprovar tudo
aquilo que visa a beneficiar o Brasil. Mais
uma vez, parabéns pelo que vem realizando
durante o seu mandato, que honra o Senado
da República.

vez o seu espírito de luta, de discórdia, de
radicalismo, de teimosia irá afinar-se melhor
daqui para diante. Esteja certo de que V.
Ex• será um dos pioneiros naquela Casa, tam~
bém, em defesa das causas de que a nossa
Pátria precisa. V. Ex~ é um homem 'digno.
Meus parabéns pela eleição de V. Ex~ para
a Câmara dos Deputados e grato por estarmos sempre juntos naquela Casa.

O SR. JAMIL HAIJDAD- Nobre Senador
Rachid Saldanha Derzi, nós brincamos muito
nos corredores desta Casa, neste plenário,
e também sempre conflitamos nas idéias. V.
O SR. JAMJL HADDAD- Nobre Senador
EX' é homem do Pantanal e hoje traz, para
Ney_ Maranhão, V. Ex~, que ocupa a_ LideSlfifCOrnpanhia rio Congresso Nacional, o seu
rança do Governo nesta Çasa, sabe que, apefilho Flávio, um espírito jovem- talvez, na
sar de termos divergido várias vezes, sempre .
convivência comigo lá na Câmara, eu possa
mantive por·V. Ex~ um afeto e uma estima
até fazer um convite para que ele ingresse
que não se confundem com as posições polfno nosso partido, já que as pessoas jovens
ticas e os debates no plenário. Tenha V. Ex'
têm uma visão mais moderna do nosso Pais.
a certeza de que continuarei privando dessa
Queto deixar, aqui, sinceramente, meu agra·
amizade, já que estarei do outro lado, e muito
· decimento a V. Ex\ uma das amizades que
me _orgulho de tê-la, porque V. Ex\ nordesfiz com muita satisfação dentro dé-sta Casa,
tino, homem simples, sincero e leal. Às vezes
apesar, como disse, das divergências polítifico até contristado pela maneira com que
cas.
V. Ex• é tratado pelo Governo que defende
O Sr. Iram Saraiva - V. Ex• me permite
com tanta firmeza, com tanta lealdade.
um aparte nobre Senador?
Recordo-me do episódio do regime único.
V. Ex· empenhou a sua palavra com a convicO SR. JAMIL HADDAD- Ouço o Senação e a certeza de que não haveria vetos mas,
dor Iram Saraiva, com muita satisfação.
infelizmente, os vetos ocorreram. Sei que V.
Ex~ não se sentiu bem por ter empenhado
O Sr. Iram Saraiva- Amigo Senador Ja·
a sua palavra nesta Casa, palavra que honra
mil Haddad, V. Ex~ é um teimoso por convice gosta de honrar. V. E~ não se sentiu bem.
ção. Hoje ainda eu tentava impedir que V.
Mas infelizmente, a vida pública, às vezes,
Ex'" falasse, sem que V. Ex~ pudesse observar
faz com que os líderes sofram determinados
isso. Não entendo o porquê de V. Ex' fazer
confrontos. V. Ex•, de cabeça erguida, vai
um discurso de despedida. V. E~ marcou
continuar sendo um dos líderes do G,overno
a sua passagem, nesta Casa, de uma forma
nesta Casa. e a Oposição estará vigilante para
muito importante para o País. Manteve-se
que, através de uma discu_ssã.o dos c;.ootrários _ V. Ex~ dentro da sua coerência,. dentro dos
- a unanimidade é burra; não existe unaniseus compromissos assumidos em praça púmidade - , através do diálogo, do debate,
blica e, dentro desta Casa, foi capaz de defensoluções sejam encontradas.
der e sustentar as tes_es. Sou um seu admiraMuito grato a V. Ex•, nobre Senador Ney
dor e um espectador privilegiado. Presidindo
Maranhão, pelo pronunciamento que fez e
as sessões do Congresso e do Senado, ficamos
que ficará inserido no discurso de encerranuma posição onde podemos observar o carámento do meu mandato no Senado da Repúter e a obstinação das pessoas, CJ!lando elas
blica.
defendem as suas teses. V. Ex• é um guardião
dos textos que temos que defender neste País.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - V. Ex•
Quando V. Ex' se insurge contra um determime permite um aparte?
nado tema, contra um determinado projeto,
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço o meu
temos observado que o faz com -propriedade,
com seriedade. Essa peça, hoje é já tão gasta
particular amigo, correligionário e também
amigo de sangue, o nobre Senador Rachid
e tão consumida pela classe política, que valo~
Saldanha Derz:i.
res como V. Ex~ não se apresentam com muita
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Meu caro
facilidade. Não que V. Ex' tenha uma idade
amigo Jamjl Haddad, realmente formamos
avançada, mas V. Ex• atingiu uma maturiaqui uma fraternal amizade, apesar de sermos
dade política que poucos neste País conseguirão alcançar. E, quando V. Ex~. no Senaadversários,. de discordar muitas vezes dos
seus pontos de vista. Em nossas discussões
do, faz as suas defesas, defesas que também
sempre tive uma grande admiração pelo alto
sempre preconizei, muitas vezes somos derespírito público de V. Ex~ Embora radical
rotados em plenário, Mas V. Ex~ JamaiS perdeu a lhaneza. Eu diria que, se V. Ex~ estiàs vezes, e teimoso muitas vezes, V. Ex~, sobretudo, tem um alto espírito. público, sem~
vesse· na Inglaterra, Lord seria pouco. V,
pre lutando pe!as suas idéias em defesa da
Ex' sempre nos trãta com o maior citrinho,
nossa Pátria. V. Ex~ foi um dos homens mais
com o maior respeito e, fora da tribuna, é
um amigo irreparável, sempre aconselhando
dignos que passou por- esta Casa. Lamento
a saída de V. Ex~ do Senado e, ao mesmo
e orientando. Qu-ando cheguei a esta Casa,
V. E~ já estava aqui. Quanto aprendi com
tempo, congratulo·me por tê-10 aqui, na outra Casa, a Câmara dos Deputados, onde talo amigo Jamil Haddad! E quanto vou apren-
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der anda com o Deputado Jamil Haddad,
por que não? Por esta raz;ão eu tentava que
V. Ex~ sequer pudesse fala~ hoje, pois não
tem o direito de despedir-se do Congesso Nacional. Recebo o discurso de V. Ex• apenas
como mais uma peça importante: que deixa
aqui no Senado, porque continuarmos cole·_
gas, continuaremos juntos e; tenho certeza
absoluta, defendendo intransigentemente os
direitos do povo, como sempre me ensinou
a fazer nesta Casa. A amizade que tenho por
V. EX" é verdadeira, é séria, porque V. Ex•
mesmo me ensinou isso. Pude exaurir isto~
e quero que, a partir do ano que vem, possamos começar a nossa luta intransigente pelo
desenvolvimento e pelo crescimento nacional, V. Ex' na Câmara dos Deputados e nós
outros aqui no Senado, continuando a susten·
tar o direito do povo de ter a liberdade .de
comer, de transitar, de poder escolher, fruto
da luta que empreendemos durante muito
tempo para que essa liberdade realmente
exista.
Senador J amil Haddad, muito obrigado peJa sua amizade. V. Ex~ tem·se demonstrado
nesta Casa como u_m _homem que tem que
viver no Parlamento. O Parlamento brasileiro não pode prescindir de pessoas comO
V. Ex', e o Rio de Janeiro sempre terá que
o manter aqui, porque é um defensor dos
direitos de cada cidadão, por menor que seja,
do Regimento Comum do Congresso Nacional, do Regimento Interno do Senado e do
Regimento da Câmara. Isso prova que, no
Parlamento brasileiro, Jamil Haddad é peça
fundamental de que não podemos abrir mão.
Fiquei feliz em conviver, como par, com V.
Ex~, nesta Casa, e_ terei imenso prazer ao lado
de V. Ex•,_durantemais quatro anos, no Con·
gresso Nacional. Muito obrigado,_
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Iram Saraiva, o fato dt: o meu pronunciamento ter o seu aparte já justifica a concessão. V. Ex~ fala movido por um sentimento
de amizade muito profundo que nos une des·
de que nos conhecemos nesta Casa.
Aprendi a admirá-lo pela sua tranqüilidade
na direção dos trabalhos do Congresso, a sua
retidão de caráter, a sua maneir~ d_e prece~
der, que o fez credor do respeito e da admira~
ção do povo goiano- V. Ex~. que não foge
dos regimentos; V. Ex•, que cumpre à risca,
quando na Presidência dos trabalhos, os preceitos regimentais; V. Ex~, que é lúcido nos
seus pronunciamentos, merece o respeito e
a admiração não só do Senado, mas também
do Congresso, que, reiteradamente, em situações difíceis, tem presidido.
Receba, meu caro amigo Iram Saraiva, o
mais profundo agradecimento pela maneira
como inseriu, nos Anais desta Casa, o seu
aparte no meu pronunciamento.

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. JAMIL HADDAD - Com muita
satisfação, nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador,
e Líder Jamil Haddad, no momento em que
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V. Ero ocupa a tribuna do Senado para proferir esse discurso, que é mais uma homenagem
ao Poder Legislativo, ao Senado, do que propriamente um discurso de despedida, permita-me dizer que foi paiã. mim motivo nãO
só de grande satisfação como uma grande
honra ter sido Colega de V. Ex• Aprendi muito com a sua atuação parlamentar e estou
certo de _que, se, por um lado, o Senado _se
priva do trabalho sério, coerente, democrático de V. Ex•,poroutro, aCâmarairácontar
com essa valiosa contribuição. V. Ex", portanto, continuará no Congíesso; continuaremos todos unídos,lutando pelo que entendemos ser o melhor para este País e, sobretudo,
para suas populações mais carentes. Registro, com satisfação, que quase sempre estivemos juntos, lutando em defesa das mesmas
causas e objetivos. De modo que, nobre Senador Jam.il Haddad, pode V. Ex• deixar fisicamente esta Casa, a cuja. história sempre
estará ligado, certo de que esteve entre aqueles que mais concorreram para o bom nome,
o engrandecimento, o aumento das grandes
glórias desta Casa Legislativa. Aqui, V. Ex'
deixará amigos e, entte eles, permito-me fi~
gurar. Desejo a V. Ex~. na Câmara dos Deputados, õlpós a vitória eXtraordinária que obteve no Rio de Janeiro, o mesmo êxito que
alcançou aqui no Senado. Estou certo de que
V. Ex•, onde quer que esteja, continuará a
ser coerente e c_orajosamente o mesmo defensor da democracia e da justiça sOciaL
-

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Chagas Rodrigues, V. EX•, no seu aparte,
disse que quase sempre estivemos juntos, e
eu lhe digo que sempre estivemos juntos, porque temos a mesma visão s-o-cifll, queremos
o bem da população mais carente deste País;
querentes, na realidade, que não haja essas
injustiças sociais. V. Ex~ e outros grandes
Companheiros de Oposição, nesta Casa, têm
sido implacáveis na defesa desse posicionamento.
Muito me orgulho de tê-lo conhecido pessoalinente, quando aqui entrei. COnhecia a
sua trajetória no CongreSso Nacional, na Câmara dos Deputados antes da sua cassação,
e conheci_a_ também a sua administração à
frente do Governo do Piauí. Homem hon~
rado contra guem- ninguém conseguiu, em
momento algum, levantar qualquer pecha de
desonestidade ou de falta de seriedade. Orgulho-me muito de tê-lo conhecido pessoalmen~
te e de ter-me tornado seu amigo.
Essa amizade continuará, porque, a partir
do próximo ano, deixarei de pisar no tapete
azul, do Senado, e estarei pisando mais do
tapete verde, da Câmara mas estaremos jun~
tos nas sessões do Congresso, e eu com a
certeza de que V. EXl', aqui no Senado, estará
defendendo intransigentemente os princípiosque sempre defendi nesta Casa.
Muito grato a V_. EX', nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Severo Gomes- Pennite-ine V. EX"
um aparte, nobre Senador?
·

O SR. JAMIL HADOAD- Ouvir V. Ex•,
nobre Senador Severo Gomes, é uma satisfação.
O Sr. Severo Gomes- Se_nador e caro ami·
go Jamil Haddad, eu não poderia deixar de
interromper o seu discurso para trazer o meu
testemunho dos tempos em que vivemos jun~
tos aqui no Se.nado. E é o testemunho de
que, em todos os momentos onde houve o
iriteresSe-popular, o interesse nacional, o interesse do Estado do Rio de Janeiro. V. Ext
esteve sempre à frente dessas lutas. V . .f~
deixa o Senado e vai para a Cámara; eu deixo
o Senado e VQu_ para a rua, mas estaremos
sempre juntos quando essas questões estiverem sendo_debatidas ou djsputadas no BrasiL
O SR. JAMit. HADDAD- Nobre Senador
Severo Gomes, ontem, infelizmente, quando
íniciava -o ato .de levantar o microfone Para
aparteá·lo, v. Er e-ncerrou o seu pronunciainC:ritõ e Uão pude fazer a despedida que V.
EX• merecía, com um aparte, um pequeno
apart~. e_~altecendo a sua atuação fime, corajosa, patriótica -e nacionalista" n·esta Casa e
no Congresso NacionaL
Agradeço as palavras de V. EX'_Estivemos
juntos em _lutas não apenas pela soberania
nacto:õ.al, mas pelos-direitos hurnanos, inclusíve, qualldõ das ditaduras do Chile, do Paraguai, nos estivemos juntos para que o Continente latino-americano se livrasse das ditaduras 'que enfrentara durante_ vários anos hó
Cone Sul.
Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Severo Gomes.
O Sr. Meira Filho- Permite-me V. Ex•
wn aparte, Senador Jamil Haddad?

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex'.
nobre Senador Me ira Filho, com muita satisfação.
O Sr. Meira Filho -Senador Jamil Haddad, tudo aquilo qii.e tOdos os Srs. Senadores
disseram a_gui_ a respeito de V. Ex• é uma
respOSta pOsitiva, aliás,-inUito postiva, à suâ
marcante personalidade como Parlamentar.
Tudo isso adquíre maior grandeza quando
o povo carioca confirma a Sua presença no
CongreSSo NacionaL Feliz- do cidadão que',
no seu Caminho, na sua luta, na sua estrada,
tem ã. admiração de seus concidadãos. V. Ex•
não vai embora; continua conosco. Parabéns,
Senador Jamil Haddadl
O SR. JAMIL HAÓDAD_:_ Nobre Se~ador
-Meira Filho, passei alguns anos saudoso de
sua voz, já que me acostumara a ouvir, no
microfones da Rádio Nacional, essa sua tonalidade de voz (}u_e sempre nos encantou.
Posteriormente, V. Ex' veio a Brasília,
aqui se elegeu Senador, e pude então, nesse
convívio, voltar a vouvir sUa voz, agora nos
microfones do Senado da República.
Sei qile V. Ex• é um grande admirador do
EstadO do Rio de Janeiro, onde vivell durante
muitos anos e quero dizerque deiXOu marca
na radiodifusão do meu Estado e foi uma
satisfação poder reencontrá-lo nesta Casa po~ítica, o Senado da República.
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O Sr. Carlos Patrocínio -

Permite-me V.

Ex~ ~ ap~rte?

O SR. JAMIL HADDAD- Pois não! Ouço
o aparte de V. Ex•, nobre Senador Carlos
Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocíni~-- Nobre Se~ador
Jamil Haddad, eu_tenho evitado a.partear to·
dos aqueles Colegas e Companheiros que_s_e
despedem neste final de Legislatura~ tão~so
mente para não prolongar em demasia ostrabalhos da Casa. TodaVia.-eu.esta.vã, eiifrl:leu --Gabinete, quando ouvi as palavras de de_spedida de V._ Ex~, _e não poderia me furtar o
desejo, a obrigação de trazer aqui o meu
abraço já de saudade, saudade que só não
é maior porque sabemos que V. Er foi con_duzido pelo povo do Rio de Janeiro à Câmara
Federal e, portanto, estaremos também convivendo com V. Ex• na próxima Legislatura.
Quero dizer-lhe que, embora o pouco convívio que-tivemos nesta Casa, V. Ex• despertou
em nós uma admiração ímpar na sua lut.a
ferrenha. p_e_~os direitos e avanços na socie-dade brasileira; nà:S S-uaS severas- crítiCas, ãS
vezes até muíto seveias e exãgeradas, aO gO-verno qu~af se instalou. De qualquer manei."
ra, nobfe senador Jariiii Ha:ddad, V. Ex~ dei-_
xou em n~s _a _J!l~lhor das impressões, que
grande Parlamentar, desse parl:iffie"iüiu padrão, d~_g~e t?da a sociedade brasileira necessita no Congresso NacionaL PortantO, o
nosso abraço ·de ·despedída Que_, feliirnerl,te-,
seJ:â póf muito fiouco tempo. Muito obriga-

do.
-O SR. JÁMIL HÀDI)AD- Nobre Senador
Carlos Patrocínio, V. Ex~. que representa um
dos mais novos Estados da Federação, médico corria- eu, _convivendo com a miséria humana no dia-a-dia, é daqu~les que têin sempre votado a favor das medidas e'm prol da
população mais carente, mas sofrida do nosso
País. Agradeço a V. Ex•
O Sr. Lavoisier Maia- Permite-me V.
um _apa!íe?
-·

Ex~

O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex',
com muito prazer, nobre Senador Lavoisier
Maia.
O Sr. Lavoisier Maia -Nobre Senador
Jamil Haddàd, quero, neste instante, regis:
tr3.r minha palavra: no dia-a-dia desta Casa,
V. Ex' se tem__destacado como defensor intr~sigente d~que(~s que rriais pú!Ci"Sam, neste PaLs, de -justiça -social; a=---sua vOz tem sido
permanente. No convívio que tivemos, a amizade é grande. I? devo dize!_aind~_qul? a C~a
perde um grande Senador mas o Br_asit nãó
perde um grande Parlamentar, porque o pov_o
carioca o conduz à Câmara dos Deputados.
Quero_me associa:( às justas homenagens que
os colegas lhe prestam n-esta hora. ~ com
saudade que destaco,_ meu catQ amigo .Se!).?;·
dor Jamil Haddad, a sua presença aquf. a
toda hora, corajo.sa 1 defendendo iritranSigêntemente ós interesses n.aCl.otfais. Receba o
abraço, a admiração do seu amigo Lavoisier
Maia, ne"sta Casa, que nesta hora, repito, perde um grande Senado:r. mas o Bra~il náo per~

8268 Sâbado 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de um grande Parlamentar. já que o povo
carioca o cOnduziu à Câmara dos Deputados.
Muitas felicidades em sua trajetóda política!
Que- Deus continue -iluminando a sua privile~
giada inteligência!
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Lavoisier Maia, agradeço o aparte de V. Ex'
Quero dizer-lhe que o conhecia de nome
quando da sua passagem pelo Governo do

Estado do Rio-Grande do Norte.

Conheci~o

pessoalmente nesta Casa, forjamos uma ami-zade que muito me honra e continuarei convF
vendo com V. EX' nas sessões do Congresso.
~um consolo que tenho, porque não deixarei
de_estar junto-a V. Ex• nos próximos quatro
anos.

O Sr. Albano Franco - Senador Jamil
Haddad? Permite-me V. Ex' um aparte.
O SR. JAMIL HADD-AD --Ouço V. Ex'

O Sr. All:ianó -Fr8D.CO - Nobre Senador
Jamil Haddad, por dever de justiÇa, eu- nãõ
poderia deixar, nesta hora, de associar-me
ao eminente Senador~ quando faz· pronunciamento de despedida nesta Casa, principalmente porque tivemos a oportunidade de,
durante os últimos anos, acompanhar os trabalhos de v._Er :é: preciso dcstascar a serie·
dade, o espírito público e, antes de mais nada,
a democracia da qual V. Ex' é impregnado,
porque realmente tivemos oportunidade,
muitas_ vezes, até, divergir, mas foram divergências pensando sempre no Brasil. V. Ex•,
realmente, merece nosso-respeito e, graças
a Deus e ao descortino do povo do Rio de
Janeiro, vaí COntinuar no Congresso Nacional. Neste instarite, quero-dizer do meu apreço, da minha admiração, porque, antes-de
tudo', V. Ex• é-Um homem sério, de diálogo
e, antes de mais nada, pensa sempre nos reais
interesses do País.
O SR. JAMIL HAOOAD --Nob-re S6nadof"
Albano Franco, conio V. E~ já diSSe,"cliscordamos algumas vezes, mas V. Ex' representa
um setor muito im-portante do enlp-resariadci
nacional. Para que possamos chegar a uma
democracia plena, teremos que discustir muito; terão que haver divergências para quepossamos encontrar o ponto de equilíbrio necessário na democracia plena, na democracia
voltada para o social, porque democracia não
é apenas voto na urna; é justiça soCial, é igualdade de oportunidades, é a satisfação de ver
uma pessoa igual, sem sofrimerito. V. E~.
empresário progressista, tem procurado, inclusive, .nesses -eO.tiõdimentos, na teritãtivã
de um pacto nacional, encontrar uma saída
·
democrática ·para o País.
O-Sr. Mansueto de Lavor V. Ex~ um aparte?

Permite-me

O SR. JAMIL HADDAD ouço o aparte de V. Ext

Com prazer,

O Sr. Mansueto de LãVor- Nobre Senador Jamil Haddad, no aparte ao pronuncia~
menta que V. Ex• faz, dando um até logo,
um até já à Casa, quero apenas dizer que
fOí üma hOnra imensa para mim tê-lo como

colega e acompanhar os _se_us trabalhos e a<;
suas liçOes de democracia, de 'civismo e de
fidelidade à luta do povo brasileiro. Essa alegria é maior e essa honra se torna mais profunda para mim porque pude constatar que,
nas grandes causas em debate aqui, no Parlamento brasileiro, na Assembléia Nacional
Constituinte, no Senado da República e no
Congresso- Nacional, nossas posições foram
sempre convergen-tes. Creio que o s_eu traba-lho, as suas lutas, as suas posições definidas,
claras, corajosas, patrióticaS sempre foram
um norte para á. nossa atividade parlamentar.
Quero apenas', neste breve aparte, desejar
a V. Ex· o melhor sucesso, igual ao que colhe,
aqui, na tribuna do Senado, na tribuna da
Câmara-dos Deputados; sempre em defesa
do seu Estado, o Rio de Janeiro, e do seu
País.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Mansueto de Lavor, é uma satisfação poder,
junto com V. Ext, lutar nesta Casa contra
medidas antipopulares e que não representavam o real sentimento da população brasileira. V. Ex~ apresentou projetas de alto significado popular, deu pareceres lúcidos· e fez
Pronunciamentos de grande profundidade
nesta Casa. Muito me orgulho de ter podido,
durante cinco anoS, participar com V. Ex~
dos trabalhos do Senado da República.

O Sr. João Lobo- Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMJL HADDAD- üuço V. Ex'.

com muita satisfação, nobre Senador João
Lobo.
O Sr. João Lobo- Meu caro amigo Senador Jamil Haddad, foi com enorme satisfação
que reencontrei nesta Casa, quando V. Ex•
aqui chegou como senador pelo Rio de Janeiro. Foi um reencontro realmente, pois desde
- --os nossos tempos de estudante que tínhamos
relações de amizade, relações familiares,
através de seu pai e de seu tio, os eternos
cônsules, o Rio de Janeiro, do povo árabe
que acorria àquela cidade. Àquela época, nós
éramos estudantes - V. Ex• foi colega d~
meu innão_ na Faculdade de Medicina, e o
tempo nos afastou para atividades diversas,
para estados diversos. Quando V, Ex~ chegou
a esta Casa, eu sabia que havia muita fibra,
muita _garra e muita vocação política em V.
Ex• e que, nesta Casa, V. Ex• iria desempenhar brilhante papel, como registram os
Anais do Senado. Quero re_no••ar a _minha
-amizade e a minha admiração por V. Ex• Tenho certeza de que, na Câmara dos Deputados, continUará a defender as grandes causas
- do povo brasileiro. Meus parabéns a. V. Ex•
e o meu grande abraço de despedida.
O SR. JAMIL HADDAD- O riobre Senador João Lobo recorda fatos da minha infância: seu pai era, na realidade, comerciante
cOmo o meu, ambos vindos de plagas longínquas. do Líbano; posteriormente, o seu irmão
foi meu colega d_e turma na Faculdade Nacio- na! de Medicina e~ a seguir, vim a conhecê-lo
aqui como Senador da República.
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_V._ Ex• sabe, nobre Se fiador J_oão Lobo,
que, apensar das divergên~as que tivemos
em alguns momentos nesta Casa, sempre o
considerei um dos meus amigos e muito me
orgulho de tê-lo nesse rol.
Friso que deixo esta Ca:sa sem rieO.huma
preocupação, felizmente,
O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Er.
um aparte, nobre Senador?
O SR. JAMIL HADDAD--Ouço o rlobre
Senador Fogaça com IÍluita satisfação.

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Jamil
Haddad, em nome da Bancada do PMDB,
quero registrar a admiração que V. Ex' cultivou nesta Casa, pela sua assiduidade, pela
sua determinação, pelo seu empenho na defesa das causas populares. V. E, se caracterizou aqüi não só como· homem ativo, mas
assíduo. V. Ex~ é daqueles parlamentares.,
daqueles senadores indefectíveis neste Plenári!). De modo que o exemplo, a imagem que
deixa, que registra é uma contribuição positiva a este Parlamento,_a esta Casa, o Senado,
V. Ex', agora, volta à Câmara dos Deputados, onde já serviu, onde já representou o
povo de seu Estato, o Rio de Janeiro. Tenho
a certeza de_que fará com o mesmo empenho,
com o mesmo brilho, com a mesma- desenvoltura e com a mesma assiduidade. Quero
aqui registrar, em nome da Bancada do
PMDB, uma saudação e, sobretudo, uma homenagem ao traQ;tlho que realizou e continuará a realizar em defesa doS interesses do
povo brasileiro, acima de tudo, porque sempre foi um homem c-omprometído com o País,
mas também com aqueles que mais sofrem,
com os mais despossuídos, com oS oprimidos
do Brasil. Por isso, entendemos que esta homenagem, esta saudação que fazemos é inteiramente merec~da por parte de _V. Ex• Sai
V. Ex~ do Senado da República e volta à
Câmara dos Deputados, mas deixa um rastro
de respeito, de dignidade, de atuação. V. Ex~,
aqui, deixou marca, e tenho certeza_ de que
ficará nos Anais e na história desta Casa.
O SR. JAMIL HADDAD - V. Ex• alude
a minha assiduidade no cumprimento dos deveres nesta Casa,_ de que V. Ex• também é
um exemplo. V. Ex' participativamente,
quando não está no plenário, está nas comis"
sões, dedicando seu tempo integralmente à
defesa do seu_ estado e do povo brasileiro.
Muito grato a V. Er pelo seu aparte, nobre
Senador José Fogaça.
O SR. PR.~SIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campainha.) - A Mesa, com
o maior pesar, pede aos Srs. aparteantes e
ao orador que sejam breves, porque há outros
colegas que também estão se despedindo. A
sessão não pode se prolongar indefinidamen.:
te. Com o maior pesar - saiba o ilustre orador o apreço pessoal que tenho por S. Ex•
e também como parlamentar - , cumpro o
dever de pedir a colaboração dos colegas para
que outros também possam ocupar a tribuna,
nestes últimos dias, praticamente, dos traba"
lhadores do Poder Legislativo.
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O Sr. João Calmou- Permitevme V. Ex•
um aparte, nobre Senador Jamil Haddad?
O SR. JAMJL HADDAD - Ouço, com
muita satisfação, o aparte do nobre Senador
João Calmou.
O Sr. João Calmon- Nobre Senador Jamil
Haddad, V. Ex• pe-rmaneceu nesta Casa numa vigilância permanente, indormida, em defesa dos interesses do povo e do regime demo-

cráticO. Agora, V. Ex• se transfere. para a
Câmara dos DepUtados-. -Entretanto, todos
nós estamos profundamente convencidos de
que a sua trajetOria luminosa por esta Casa

será sempre uma fonte de inspiração para
todos nós.
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
João Calmon, poder inserir, no meu pronunciamento, um aparte de V. E~ é para mim
uma honra. V .. Ex', que dedicou e dedica
toda a su_a vida â educação, homem respeitado_ pela sua coerência, pela sua o~bstinação
em prol da educação do povo brasileiro, recebeu_ Qe__ mim, sempre, o maior respeito por
essa sua conotação. Receber, neste momento, o aparte de V, EX" é ex.tremainente gratificante. Muito grato a V. Ex~, me_u nobre Senador João Calmon.
O Sr. Mário Covas um aparte?

Permite-me V. Ex•

O SR. JAMIL HADDAD- Com muita satisfação, Senador Mário Covas.
O Sr. Mário Covas- Senador Jamil Haddad, vou ser muito rápido, atendendo ao pedido do Presidente. Mas a atuação de V ._Ex\
nesta Casa:, foi absolutamente transparente.
Era possível, por antecipaçãO, e a cada instante em que o interesse público esteve emjogo, saber de que nlado estava o Senador
Jamil Haddad. Com absoluta transparência;·cada um de nós fOi Capaz de identificar as
suas posições, a sua permanente dedicação
ao interesse público, e a mineira sempre mui·
to vigorosa com que defendeu os interesses
nacionais. Hoje, o Rio de_ Janeiro decidiu
emprestá-lo à Câmara dos Deputados. Por
4 anos isso ocorrerá; e tenho a certeza de
que naquela Casa V. Ex~ continuará honrando, como fez até agora, o povo do Rio de
Janeiro, o povo brasileiro e a todos nós, seus
amigos e admiradores, com uma atuação digna da dimensão _que V. Ex~ sempre deu à
sua atividade parlamentar. Por isso, receba
todo nosso apreço e o nosso abraço.
OSR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Mário Covas, nós temos-muito em comum.
V. Ex~ foi caSsãdo como deputado federal
e eu como deputado estadual na mesma época; posteriormente, após a anistia, V. Ex~
foi prefeito de São Pa!llO e eu prefeito do
Rio de Janeiro, na mesma época. Depois nos
encontramos aqui no Senado da República,
com a mesma· transparência, V. Ex" e eu.
Todos sabem qual será o nosso posicionamento quando assuntos de grande interesse
da nacionalidade são colocados neste plenário. Sinto muitõ-Orgulho em continuar sendo
seu amigo. Tenho a certeza de que continua-

rei, durante mais 4 anos, na Câmara dos Deputados, privando desta amizade que muito
prezo. Muito obrigado a V. Ex~. nobre Senador Mário Covas.
O "Sr. Amir Lando -

Permite-me V.

Ex~

um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Com muita
nobre Senador Amir Lando.

satísf~ção,

O Sr. Amir Laddo- Nobre Senador Jamil
Haddad, eu não poderia deixar de inserif-me
também nesse mosaico de despedida de V.
Ex• No mínimo, eu seria repetitivo_ Se tentasse
aqui declarar as virtt!des que orDaram a ação
parlamentar de V. Ex' Com tudo, não posso
deixar de registrar que a portentosa ação parlamentar de Jamil Haddad transborda os limites de seu Estado. Na longínqua Amazônia,
nas clareiras da floresta, no radiozinho do
seringueirO, a voz vibrante de V. E"', diuturn:amenU:, sempre foi ouvida, respeitada e admiridaõaqudes páramos. V. Ex' fez e faz
escola do pensamento socialista vivo neste
País. E é esse pensamento que nós, neste
momento, não podemos deixar de louvar: a
coragem- e a--wnvii::çãô, e a coragem filha
da convicção. Por isso, receba V. Ex~ os nossos pesares por deixar esta CaSa em que acabamos de chegar. Mas temos a certeza de
que--o mesmo ideal, a mesma voz em favor
das causas fundamentais para o País e, sobretudo, em defesa dos mais humildes, conti~
nuitrá ã f<izef eScola Ila_ longínqua A-mazônia,
de onde viemos. Muito obrigado.
O SR. JAMlL HADDAD- Agradeço, nobre Senador Amir Lando, seu aparte. E friso,
Sr. Presidente, que deixo a Casa, felizmente,
sem uma preocupação: o meu Partido continuará nela representado através do Senador
José Paulo Bisai, jurista consagrado e experimentado parlamentar, e do Senador Amir
Lando, liderança qu_e surge no Estado_ de_
Rondónia de forma mais promissora.
Sr. Presidente, quando cheguei ao Congresso Nacional, no início do ano legislativo
de 85, era c;:u em todo o País o único parlamentar do meu partido condenado a refazer
a fábula de_ que "uma andorinha só não faz
v~rão". Hoje, quando me despeço destaCasa, serei aqui substituído, como já disse, por
nob:res e ilustres dois senadores, e na Cãmara
fed~rat integrarei uma bancada de 11 parlamentares, entre os quais se sítua o deputado
fede_ral mais votado do País, o n_obre Governador Miguel Arraes. Tenho a honra de dizer, e posso afirmar com justificado orgulho,
que â minha bancada, hoje, se aliam 17 deputados e_stl;tduaís, dezenas de prefeítos e centenas de vereadores.
O Si-. Man~ondes Gadelha- Permite-me

V. Ex'_um aparte?
O SR. JAMIL HAOOAD- Ouço o aparte
do_ nobre Senador Marcondes Gadeiha.
O "Si-. Mareondes Gadelha- Nobre Senador Jamil Haddad, junto com o meu àbraço
de despedida, quero trazer a minha louvação
pela coerência de princípios que V. EX" tem
demonstrado, pela fidelidade à sua causa, pe·
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lo devotamento com que tem empenhado a
vida inteira em (avor do socialismo democrático. Mas, acOmpanhando o trabalho de V.
Elí.\ vejo também, ao lado desta coeréncia
e desta_fidelídade, outras virtudes a admirar:
a sua própria constância na tribuna demonstra o zelo com que sempre se hoUve nesse
mister parlamentar. V. Ex' tem demonstrado
amor à causa parlamentarlambém. Tem sido
uma das presenças marcantes e mais constantes aqui no Congresso Nacional, e SÇlbretudo tem utilizado o seu mandato com diligência em favor das melhores propostas. Tenho acompanhado o seu trabalho em favor
do i.ÍJ.teresse_ nacional, em favor da emancipação económica e da independência deste
País em todos os campos: financeiro, científico, tecnológico, cultural e político, Sobretudo, tenho atentado à pureza com que V.
Ex~ tem se aplicado a essas, causas.. O Senado
perde um grande parlamentar, um grande representante do povo, um membro dos mais
altivos e dignificantés desta Casa e des:t,e plenário, mas a Câmara dos Deputados sai enriquecida nessa tran~ferência, nobre Se_nad_o_r
Jamil Haddad. Tenho a ce;rteza de que lá,
em um plenário ainda mais amplo do que
esse, numericame_nte pelo menos, V. Ex• terá
a acústica- que tem merecido de todos nós,
mas agora multiplicada com a ação e com
o exemplo junto aos seus novos colegas. Que
Deus o ac-ompanhe e o ilumine sempre, nobre
Senador Jamil Haddad, para que continue
com 'essa posição obstinada de uma existência
inteira em favor dos bons princípios.
O SR. JAMIL HADOAD - Muito grato
a V. Ex", nobre Sen_ador Marcondes Gadelha,
médico como eu também, voltado para as
populações mais necessitadas e mais sofridas.
Posso, finalmente, diante de meus pares
- e da opinião pública, diante de meus amigos
e de meus correligionários, terminar este discurso refazendo as palavras com a·s quais subi
a esta tribuna pela primeira vez.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me V.
Ex• um_aparte?
O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex•,
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jotaby Magalhães- Nobre Senador
Jamil Haddaq, felizmente chegueT ainda a
tempo de poder aparteá-lo, porque não é uma
despedida formal, não são palavras apenas
de um companheiro que exercitou o mandato
por alguns anos juntamente com V. Ex•, mas
acredito que possa dar um testemunho da
eficiência do seu trabalho,. da correção de
atitudes que sempre teve no Senado Federal,
da preocupaçãd de exercitar o seu mandato
parlamentar dentro das finalidades que nós
desejamos de todos os nossos companheiros,
o exercício Qo poder de legislar e de fiscalizar,
V. Ex' foi Um fiscal constante que tivemos
ao nosso lado, para acompanhar o exercfcio
da função legislativa dos nossos companheiros e principalmente os atos do Executivo.
V. Ex' foi um parlamentar exemplar nesses
anos, não só por dedicação, mas pela eficiênciá do seu trabalho. Por isso~_ não digo que
vamos ter essa saudade de V. Ex•, porque
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V. Ex~ estará junto conosco, na outra Casa,
exercitando o mesmo papel; mas sabemos
que vamos sentir falta daquele Senador que
está presente não apenas no- plenário, mas
também nas comissões, permitindo o funcionamento desta Casa, no exercício da sua missão. Eu desejo a V. Er que mantenha, na
outra Casa, essa aútude, dentro dos príndpios que V. Ex~ defende com tanta intransigência, que são_ os seus princfpios democráticos e sOciais. Presitlente "que é do Partido
Socialista Brasileiro, defende as suas idéias

locando-se para a Câmara dos Deputados pela vontade do eleitorado que, reconhecendo
as suas qualidades, assegurou a sua reeleição,
ou seja, um julgamento popular sumamente
honroso. Neste momento, cumpro o dever
de felicitá-lo e desejar-lhe êxito integral na
Câmara dos Deputados, êxito semelhante ao
que logrou conquistar no Senado Federal,
oilde deixoLL amizades imperecíveis, dentre
as quais me-iridUo.
O SR. JAMIL HADDAD - Muito grato
ao nobre Senador Lourival Baptista por suas
amáyeis palavras.
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se, mais do que uma coalizão parlamentar,
ela resultar de um movimento nacional popular-parlamentar, cimentado eni projeto com
metas de curto, médio e longo prazos, que
preveja a ação congressual c"oncertada e a
ação também comum nq movimento social,
a defesã. cOletiva das atuaís e futuras administrações de esquerda, preparando o terreno
para Uilla_ atuação coletiva n~s eleições de
1991, sem a aqui estaremos irremediavelmente divididos e por isso irremediavelmente derrotados em 1994.
com ardor, com vigor ;mas sempre com aqueAté que a vida real nos, ensine, outro e
la lhaneza no trato parlamentar dos nossos
melhor caminho, propomos, respeitadas as
Sr.
Presiden!_e,
Srs.
Senadores,
assumi
este
companheiros do dia a dia. Não digo adeus,
lideranças partidárias a criação de mecanismandato na qualidade de socialista e repre- mos, de integração orgânica que, fundada em
mas até breve. Vamos continuar nessa luta,
inglória para muitOS; IriaS ne-ces-sáfiã para-- sentante do Partido So_ci8.1ista Brasileiro:
um programa estratégico comum; -possib).lite
Nesta_ Casa fui defeiisOr intransigente do
aqueles que realmente querem exercitar o
a atuação_ desses partidos nas mais diversas
programa do meu partido, e _a expressão da frentes da política. Um desses mecanismos
seu papeL
vontade de seus militantes, mas fui_ também poderia ser a imediata montagem de uma esO SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
o intérprete de todos os socialistas brasileiros tmtura federativa que, representativa e legítiJutahy Magalhães, V. Ex~, que como- eu faz
qil.e neste Pitrlamerito não tinha"in represen- ma, asseguraria a ação concertada de todos
parte da Bancada de fiscais do Senado tação partidária. Fui um humilde mas incan- os partidos dela integrantes.
é nossa obrigação fiscalízar o Poder Execu-_
sável batalhador pela unidade das forças de
tivo; é constitucional - , V. Ex•, que tem
Sr. Presidente, não estaria, porém, comuma atuação irrepreensfvel nesta Casa, com- esquerda e procurei ser o intérprete dos movi- pleto este discurso, nem seria ato de justiça
pronunciamentos, com-projetas, Com- posi-- -me-ntos sociais, a voz dos operários, dos cam- minha despedida se, ao enceirá-lo, eu não
poneses, das mulheres e dos homens que pa- formulasse o meu agradecmento àqueles a
ções políticas coerentes, ao dar esse aparte
de~m da injU:stiçã. social e clamam por liberengrandece a meu pronunciamento. Muito
quem devo parte do que aqui pude realizar.
dade._ Falei pelos chamados cidadãos de segrato a· v. EX", nobre Senador Jutahy MagaRefiro-me aos sempres injustiçados funciogunda-class~. os__ gue têm sede de justiça e
lhães.
- -- -- - - nários desta Casa, a todos eles, mas o dever
são vítimas de violência política, económica, da justiça me impõe um destaque indeclinável
0 Sr. Lourival Baptista- Permite-me V.
social e cultural. Fui porta-voz_ dos _pobres, aos companheiros que comigo trabalharam
Ex• um aparte?
dos sem-terra e dos Sem-teta. Por isso fui, em meu gabinete, em turnos intermináveís,
O SR. JAMIL HAOl>A:O...:... POis não.
fundamentalmente~ um -Senador Socialista.
em semanas intermináveis, atentos, ciosos,
O Sr. LOtiriVallJ&.ptista - Na oportunib o que_serei na Câmara: um socialista.
competentes e acima de tudo dedicados e
dade em que se despede desta Casa do Poder
Quero que este meu último pronunciamen- leais. Posso dizer que tenho hoje em cada
Legislativo; faço questão de associar-me ãs
to político nesta Casa seja mais a pregação um desse_s funcionários, e naqu~les que serda unidade das esquerdas brasileiras, em par- vem a esta Casa na representação do Rio
~omenagens que vários senadores da República resolveram tributar a V. Ex•, em virtUde
ticular, da esquerda de opção socialista.
de Janeiro, verdadeiros amigos, amigos de
Clamo a unidade, nesta Casa, na Câmara uma amizade_ que cultivo, que preservarei e
da excepcional categoria ética, técnico" profise no Congresso, em tcidos os Legislativos, que levarei comigo como a mais grata das
sional e política,. caracterís.tic2s do seu efimas acima de tudo na vida política, nos entre- minhas conquistas. A todos o meu agradeciciente e notável desempenho como senador
pelo Estado do Rio de Janeiro. Aprendi a
choques da sociedade civil, na organização mento e meu abraço fraternal. (Muito bem!
admirar, no cotidiano funcionamento do Sede nossa população, na estruturação de um Palmas. O orador é cumprimentado efusivanado Federal, os atributos da fulgurante peramplo movimento nacional popular e parla- mente.)
sonalidade de- V._ Ex•, que soube conquistar
meOtar de oposição ao Governo- Collor e seu.
Durante o discurso do Sr. Jamíl Hadpela sua serenidade, indiscutível competência
projeto desnacionalizarite·, antipovo e antidad, o Sr. Iram Saraivã, zo Vice~Presi
polftico-administrativa, exemplar probidade
nação.
dehte, deixa a cadeira da presid€ncia, que
e pàti'iotismo, atento aos imperativos supeClamo a todos os partidos, mas convoco
é ocupada pelo Sr. António Luiz Maya,
riores da nacionalidade. Contei sempre com
especi81niente o PT, o PDT. o PCB e o PC
Suplente di! secretário.
-o apoio V. Ex• nos problemas de interesse
do B a um amplo entendimento, a partir de
Durante o discurso do Sr. Jamil Had"
do meu estado. Na qualidade de médico, de
um programa comum que possa unificar nosdad, o Sr. António Luiz Maya, suplente
reconhecida capacidade técnica e cultural, V.
sas atuaçóes, preservando nossos partidos e
de secretário, deixa a cadeira da presiEx~ conquistou a mínha estima pessoal, a minossos projetas.
d€ncia, que é ocupada pelo Sr. Pompeu
nha perene admiração desde o .início do seu
Proponho uma aproximação orgânica que
de Sousa, 3'> Secretário.
fecundo mandato quando aceitou os meus
conjuge pluralismo unidade e, portanto. o
Durante o discurso do Sr. Jamil Hadargumentos, deixando de fumar e se engafor~aledmento dos partidos e um programa
dad, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secrecomum para a sociedade e para o Congresso;
jando na Campanha do Combate ao Tabatário, deixa a cadeira da presidência, que
Sobre as divergências de suas lideranças,
gismo. Acompanhei, por todos estes mot,ívos,
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Prea lhaneza, cordialidade, mas, ao mesmo tema vida real, sempre ela, impds ao nossos Partisidente.
po, a sua coragem sempre coerente e comba"
dos a. política de alianças que, em muitas
oportunidades, avançou para uma política de
tivo nos seus pronunciamentos em defesa dos
O SR. P.ll.ESIDE!'ITE (Nelson Çarneir<>)
frente. Nenhum dos nossos partidos de es~
supremos .interesses de sua terra, de sua genquerda pode lastimar o resultado dessas elei- --A Mesa, neste momento, quer subscrever
te,_ de .dos seus correligionários. São e-Stas as
ç6es., mas é certo que esse r'esultado poderia todas as referências feitas. ao trabalho _e: à
ra;ões funda;mentais que me levam a em'llteser outro, se o pleito tivesse -a dirigi-lo, acima presença do nobre Senador Jamil Haddad
cer, "Q.a sua brilhante personalidade, entre outro.s atributos, a sua at_uação correta, equilidos interesses provincianos específicos. um nesta Casa. Foi S. Ex~ sempre- um vigilante,
brada e sensata. V. Ex• continuará no âmbito
comando nacional com a visão nacional da um constan'te colaborador de _todos_ os Srs.
do Poder Legislativo, para alegria e satisfação
política. Da mesma sorte, outra será a quali- Senadores. Particularmente o Presidente saúda legião dos seus a,migos e admiradores, desdade de nossa oposição ao Governo Collor da o companheiro de r_epresentação e só não
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lastima a sua ausência porque sabe que conti·
nuará _sendo, na Câmara dos Deputados, o
mesmo atento defensor dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, preocupado com o
bem-estar geral da povo brasileiro.
A Mesa congratula-se com S. Ex• já que
não se despede dele, diz até breve, porque
juntos estaremos, no próximo ano, no Congresso Nacional.
O Sr. R.achid Saldanha Derzi- Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação.
O Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma ·comunicação.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Antes de dar a palavra a V. Ex•, vou concedê-la, por dois minutos, ao Senador José Fogaça.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr. Presidente, pediria ao Senador José Fogaça me
permitisse...
O SR. PRESIDJ;:NTE (Nelson Carneiro)
-S. Ex• irá fazer apenas uma comunicação.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Exatamente
porque é uma sequência. Em função das mi:
nhas tarefasde.líd.e:r.:a_nça, não tive como apartear o Senador J arnil Haddad. Esta comunicação não tpmará mais que 30 se8undos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex~ pode esperar um pouco. É_ um roi·
nuto só, que já poderia ter acabado. A intervenção do Senador José Fogaça já poderia
ter terminado.
_-o

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa·

ra comunicação; Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago aqui
uma nota oficial do Governo do Estado do
Rio Grande do Sul, assinada pelo Secretário
do Estado de Saúde e Meio Ambiente, e que
passo a ler:
ESTADO DO RlO GRANDE DO SUL
NOTA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO
Face às declarações atribuídas pelo Senhor Ministro da Saúde a respeito da
cobertura vacinai no Estado do Rio
Grande do Sul. sente-se o Governo do
Estado no dever de" prestar à opinião
pública os corretos esclarecimentos:
1 - Vacina BCG - O número exato é'
de 69,7% até setembro de 1990 contra 41%
em 1989. O acréscimo se dev-e â nova orientação a partir de 1989 do programa nacional
de BCG. O Estado Rio Grande do Sul até
então mantinha a vacinação apenas para as
crianças em idade escolar, visto que a prevalência da tuberculose no estado sempre foi
muito baixa na faixa etária até um ano, diversamente de outros estado§ da Federação.
2 - Vacina Anti~Sarampo - O número
exato é de 74,5% até setembro de 1990. O
atual Governo, diga-se, foi quem primeiro
iniciou como campanha de saúde pública a
vacinação anti-sarampo no e..-;tado.
3- Vacina Tríplice (difteria, tétano ecoqueluche)- Em 1989 o número era de 65,5%
e até setembro de 1990 é de 67,7%. Obse:r-

ve-se_ que da meta estimada pela campanha
de setembro de 1990 o índice de cobertura
alcançou 102%.
4- Vacina Antipoliomielite- Nas campanhas de 1989 e 1990 se alcançou 99,8% e
98,7%, respectivamente. -E a última campanha de setembro de 1990 a cobertura vacinai
superou 100% da meta eStaóelecida.
E oportuno esclarecer também que nos últimos 10 anos ocorreu apenas um caso, comprovado, de poliomíelite.
O Estado do Rio Grande do Sul deverá
ser reconhecido, proximamente, pela OrganizaÇãO Mundial de Saúde, como região Oride
a paralisia infantil foi erradicada.
5 - Oportuno e necessário que se diga
nesta hora que o Rio Grande do Sul não
tem do q~e se el].vergonham de sua política
de saúde_p!lblica, uma vez que apresenta em
todo o guadro nacioilal o menor índice de
mortalidade infantil, 18 mortes por mil nascidos vivos, enquanto a média nacional é de
70pormil. ·
· -Não há, Sr-. Presidente, dado mais exemplar e definitivo do _qUe este: 18 mortes pai
mil nascidos. Quando Q atual Governo assumiu~ -o regiStro era de 21 mortes por mil nascidos. Portanto, houve urna evolução no caso.
da mortalidade infantil no atual Governo.
São improcedentes as críticas e a análise feitas
pelo atual Ministro da Saúde.
Com estes .dados, e, ficam à inteira disposiç_ão de quem os queira examinar, julgamos
·-perfeitamente esclarecidos os fndices de prevenção das doenças infantis no Estado do
Rio Grande do Sul.
Seguramente o Brasil apresentaiia outro
quadro ante os demais países se o seu índice
de mortalidade infantil fosse igual ao do nosso estado.
Porto Alegre, 7 de dezemb}."' de 1990 Nelson N.onohay, Secretário de Estado da
Sã.úde e Meio Ambiente.
É bom que o Ministro da Saúde saiba que
a _c_obertura vacinai atende às necessidades
do estado. Num estado onde não há incidência de tuberculose, do ponto de vista epiderni!2kígico,_ é evidente em. que a cobertura
vacinai tem- que ser menor do que em outros
em_que a incidência existe._ É elementar, ób~
vi o e desnecessário argumentar.
Há uma cidade no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves~ onde o índice de mortalidade
infantil é de Primeiro Mundo, com 9 mortos
por mil nascimentos.
Daí por que, Sr. Presidente-ç Srs. Senadores, em nome do governador do estado aqui registro o desmentido veemente das afirmações do Sr . .l}jinistro da Saúde.
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O SR. JõSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, desejo dirigir·
me ao nobre Senador Jamil Hadd~d. Por um
dever, pelo convívio, ao longo destes anos,
com S. Ex•, gostaria de ter a oportunidade,
que não ocorreu, de aparteá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex' teni. a oportunidade.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA Usando desse expediente regimental, quero
dizer ao Senador Jamil Haddad do respeito
que tenho-por S. Ex• Os meus deveres·de
liderança impediram que eu fizesse aparte
ao seu discursO. Digo, agora, do respeito quetenho por S. Ex~, da adrniraçàO que tenho
pela sua figura, pelo seu espírito público, pelo
seu patriotismo, pela sua sinceridade de propóstios, pela sua compostura pessoal, pela
lhaneza no-trato, respeito, admiração e, mais
do que isto, estima pessoal que se formou
ao lOngO do convívio extremamente· agradável, extremamente útil, sobretudo, uni convívio que nos permitiu lutas democráticas em
que nem sempre estivemos nos mesmos campos, mas que foram norteadas por ibsoluta
sinceridade de propósitos. Esta é marca tam·
bérn do Senador Jamil Haddad.
Tenho a certeza de que o povo do Rio·
de Janeiro fará sempre justiça ao Senador
Jamil Haddad, pelo que S .. Ex\ representa
de patriniônio IJ!Oral, de património de cora·
gero na assunção de suas posições e de capaci·
dade de conv(viQ democrático. Sempre digo
que o Parlamento é u_rila escola e, mais do
que uma escola de vida pública, é, uma escola
de vida pessoal, porque no Parlamento
aprende-se a ser tolerante, aprende-se a ser
paciente na relação de convívio. Às vezes,
a alguns metros de nós, está alguém que nos
vai fazer jogar na cesta de lixo um argumento
rendilhado, rebuscado, estudado, que expendemos da tribuna do Parlamento. O Parlameiito, mais que uma escola de vida públi~. é urna escóla de vida pessoal. Portanto, .muito
nos ensína:Nesti oportunidade," i'efiro-~me, embOra-não pude-sse bzê-lo- no aparte. diretamente
ao Senador Jarnil Haddad, e lhe digo dos
sentime-ntos qUe nutro por S. tx~
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-.Com a palavra o nobre Senador Rachid
Saldanha Derzi, para uma comunicação.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI
(PRN - MS. _Para uma comunicação. Sem
revisão do <Jrador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Folha de S. Paulo publicou on:
tem, com destaque, em letras garrafais:
"Senadores e Deputados ganham abo·
no especial ~alaria! de466 mil cruzeiros.''

O Sr. Rachid Saldanha Oerzi- Sr. Prê"sídenk,-peÇo a palavra para uma comuniCaçãO:
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. PresiOra, Sr. Presidente, é mais uma das notídente, peço a palavra para uma comunicação:
cias mentirosas, com a intenção de denegrir
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
esta Casa, de algum jornalista éompleXado,
- Peço aos Srs. Senadores sejam breves. _ porque mlo reCebi essé abQIJ.O eSpecial.
(Pausa-.)
Como sempre, a Mesa não dá uma palavra
- Co!lcedo a palavra ao nobre Senador José
em defesa dega Casa ou uma palavra de proIgnácio Ferreira.
testo pela difamação que tem sido Constante ..
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O jorn;!lista diz: senadores e deputados ga~
nham 1 milhão é 500 mil cruzeiros, 1 milhão
e 800, e 1 milhão e 200, mas não tem a coragem de publicar o que ganha líquido um senador, um deputado. Sabemos que existém
muitos senadores e deputados que só vivem
do que ganham nesta Casa e que muitos até
estão passando privações.
Muito me admira a Mesa desta Casa não
vir em protesto contra essa infâmia que prepudica o Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
Não recebi esse abono especial, e, se a
Mesa do Senado calou, é sinal de que foi
pago a outros Srs. Senadores.

Então, solicito a V. Ex', Sr. Presidente,
mande creditar em minha conta corrente esses 470 mil cruzeiros de abono especial ciue
não recebi.
Ê preciso que se esclareça. a intenção permanente de denegrir o Senado Federal e a
Câmara dos Deputados, A Mesa da Câmara
é que tem que reagir e vir em defesa dos
_
parlamentare::..
Que saudades temos de Nereu Ramos e
Auro de Moura Andrade, Sr. Pre~idente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro")
- Nobre Sen.ador, a Mesa nem sempre é
atendida, inclusive quando se dirige a alguns
senadores para que S. Ex•' cumpram o Regimento. De modo que a Mesa, também, não
pode ser fbc<:~l e ler todos os jornais para
responder a todas as críticas e referências feltas. Não há um serviço do s·enado para ler
todos os jornais e responder a tod<Js as alega·
ções publicadas na imprensa. Há muitas outras, mesmo não publicadas na imprensa. que
mereciam, tambêrn, a mesma reprovação.
Com a palavra o nobre Senador Roberto
Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT ..
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e nobres senadoreS, nunca fui conhecido nesta Casa pela facúndia oratória. Pelo
contrário, o meu hábito~ fica!' rouco de ouvir.
Havia preparado, para esta semana final,
dois pronunciamentos. Um dele:; comeria
uma análise Uos desastroso!'i efeitos da polí·
tica de in{onnática que, a meu ver, se transformou num f<~tor de atraso tecnológico. Pouparei à Ca::,.a a leitura desse documento analítico. Pedirei apenas que ele seja consignado
nos Anais, para que historiadores futUros registrem este nosso momento histórico ele ünprudência. do qual resultou uma enorme defasagem tecnológica.
Passo, Sr. Presidente, apenas, a formular,
minhas despedidas Ues.ta.Casa.
Há uns poucos anos da Hfstória, quando
ocorrem gré:lndes transformações. que podem
ser qualificados de "anos adnUráveis", 1989,
por exemplo. foi um annus mirabilis, marcado pelo colapso do comunismo, o mais
cruel e sa.ngrento experimento de cngenJ1aria
social da História humana.
Recuando mais na noite dos século~. descubro um outro annus mirabilis. Foi 1776, um

ano em que se justapuseram dois eventos revolucionários; - a publicação do tratado de
Adam Smith !>Obre as causas das riquezas das
nações e a promulgação da Declaração da
Filadélfia~ que marcou a Independência dos
EStados Unidos. Este segundo evento foi seminal na fundação das democracias modernas. Aquele, marcou o ritmo de passagem
do mercantilismo para o capitalismo.
Quem vivesse naqueles dias talvez não ti·
vesse consciência de que se estavam lançando
os alicerces -dO modelo político-social vitorioso nesse fim de milénio: - o capitalismo
democrático, ou seja, o casamento da democracia política com a economia de mercado.
Dentro_das limitações do engenho humano,
esse parece ser o formato mais capaz de conciliar O triangular objetivo de liberdade política, eficiência económica e satisf<~ção sociaL
Desde os remotos tempos. Sr. Presidente,
em que passei da meditação teológica à teoria
económica tive um sonho: - a pensar a tradução brasileira do tratado .de Adam Smith
um ensaio sobre "As causas da riqueza do
Brasil". Sonho vão! O único discurso realista
a fazer é sobre as causas da pobr~za do Bra·
sil ...
0"-Sr.- Carlos Lyra- Permite~rne V. Ex•
um aparte?
O SR. ROBERTO CAMPOS - Com pra·
zer, ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Carlos L)'ra- Nobre Senador, esta·
va eu no gabinete,_quando ouvi o iníclo do
discurso de V. Er Aqui estou para dizer que
o início do seu pronunciamento sobre informátic?, trata de uma das coisas graves que
aco11teceram no Brasil. Não é possível. no
mundo de hoje, querermos tachar a inteligêncfã humana. Sabemo~ que o computador,
que é o início dessa revolução fantástica da
mecânica quântica, traz ao universo hoje uma
nova e~~_utura, podemos dizer que o Brasil
Geou atr-ás- e muito atrás- porque tachou
a ínteligéncia humana. Sobre a parte newtoniana do universo, a matêria normal. sobre
a matéria de Newton temos oo acordos bilaterais, Na realidade, nobre Senador, V, Ex~
está pronunciando um discurso histórico, que
será re-gistrado no Congr~sso Nacional. Sabemos que· um -cómputador de hoje. com 3 milhões de bits de memória, o que tem de matt:ria·newtoniana não passa de 4% Os outros
96% correspondem à mecánica quântica, que
são os desenhos. Tais desenho:; são da inteligência -humana. _Na realidade, atrasamo-nos
profundamente. Queira receber, nobre Sena·
dor. meus parabéns.

O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
obrigado, nobre Senador. Folgo em registrar
no:;sa total concordância de pontos de vista.
Há entre nós uma harmonia lógica, ainda que
não seja a harmonia preestabelecida de Leibniz. Comungamos na mesma visão. O Brasil
sofreu um atraso tecn_ológico. talvez, irreparável, porque hoje as nações não perdem
mais o bonde da história. A história é ráp-ida
demais; as nações perdem o ja_to da história.
Ao iniciar meu mandato corno Senador por
M8.to Grosso, em 1983, o País estava em agu-
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da recessão. Giram as rodas da fortuna e,
oito anos depois, ao deixar o Senado, encontro o P<:~ís novamente em recessâo. Foi quase
uma década perdida, caracterizada pela "Estagflação". A Naçáo continua pobre e nosso
problema não é apenas de injustiça distri·
butiva e sim de incapacidade produtiva. Em
termos de produção por habitante não somos
a gloriosa oitava potência e sim a dolorosa _
quadragésima oitava potência do mundo nãocomunista (dados de 1986). Mesmo neste
nosso aflito subcontinente~ estamos em déci·
mo lugar na expectativa de vida ao nascer
e no déclmo·sexto lugar em alfabetização de
adultos.
Incapacitado de uma visão smithiana sobre
as causas de nossa riqueza, dediquei-me a
investigar as razões de11ossa pobreza. A tarefa é menos fácil do que parece. Sintetizei
certo dia o problema dizendo que há países
naturalmente ricos e voca.cionalmente po~
br~s. e há países natu.ra!mente pobres evoca·
ciona!mente ricos. Brasil e Argentina estão
no primeiro grupo. Japão e Taiwan, no segundo. Em meu di~curso inaugural de 1983,
analisando as lições do passado na busca das
soluções do futuro, enunciei três causas explanatórias do nosso atraso; a displicência demográfica, a imprevidência e-nergética e asacraliz~ão do profano, O elevado crescimento demográfico levar-nos-ia à massificação
urbana, exigindo investimentos na ínfra-estrutura física em detrimento de investimento,
na super-estrutura humana. Urna segunda
causa fora a imprevidência energética, configurada na entrega a um monopólio estatal
da política energética. A empresa expandiuse demais acima da terra, e de menos embaixo
da terra, aplicando meno::. nos. seus deveres
fundamentais - a exploração e pesquisa do que em árC<:ls ancilares.
A terceira razão era a hipertrofia centralista. O E~tado se tornara empreendedor, em
vez de se concentrar na missão de ''prove·
dor". O Estado empresário se expandira em
prejuízo do Estado sociaL Sob o pretexto de
:;egurança estratégica, criaram-se inibiçóes à
atividade privada em áreas nas quais a ação_
estatal é ineficiente. A segurança estratégica,
dizia eu. Jião depende da participação acionária e sim da capacidade eminente do Estado
para regulamentar, tributar, requisitar e de·
sapropri~r.

Das lições do pa~sado derivei soluções que,
decorridos oito anos, continuam atuais: a li·
vre negociação dos salários, a privatização
das estatais, a reforma da Previdência. Social
pela delegação de atividades a empresas pri·
vadas, a criação da disponibilídade remune·
rada como alternativa à dispensa de pessoal,
a distribuição eventual de _lucros, note-se, a
empregados e a ampliação db seguro desemprego. Note-se que meu projeto de participação nos lucro~. teria hoje atual, data de
1983.
Registro com melancolia, e uma ponta de
autocrítica, que minha capacidade de compreensão e de previsão foi muito superior
à minha capacidade de persuasão. Minha luta
pela implantação no Brasil de uma econom~a
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de mercado, baseada na certeza da falência
eventual do dirigismo socialista foi, ein gran-

de parte, uma pregação no deserto. Fui melhor pregador do que mobilizador. Resta-me
o consolo dos versos do poeta, segundo quem
"mais feliz do que Moisés que pregou
o povo eleito, que Cristo que pregou aos
peixes, foi João Batista que pregou no

deserto".
Neste fim de século, confirmadas as minhs
previsões, e desconsideradas as minhas proposições, debruço-me, enriquecido pela experiência e macQucado pela desilusão, sobre
as causas da nossa pobreza. Para dois continentes, a América Latina e a África, esta
década foi perdida. Para o resto do Mundo
tem sido uma década de experimentação e
crescimento.
O primeiro fenômeno do começõ da dêca~
da, marcando a ressurreiç_ão do lib'erallsmo
económico, foi o Reaganismo. Superada arecessão inicial de 1981~83, -para purgar a infla~
ção, o crescimento sustentado e ininterruptO
no mundo ocidental foto mais longo dos últimos 150 anos. Mais importante ainda, a agen~
da econômica mundial mudou. Poucos paises
não inscrevem hoje em sua agenda a desregulamentação, a privatização, a redução de_ im·
postos e a integração de merCados, Re~er
teu~se a tendência mtindiãr- de _crescimento
do Estado, que prevalecia na década "coleti·
vista" de 70 ..
Na Inglaterra, com o Thatcherismo, consumou-se uma revolução cultural, cujo subproduto mais importante, particularmente útil
para os países em desenvolvimento, corroí~
dos pelo estatismo, foi a privatização de empresas. Criou-se toda uma nova teoria, a micropolítica, cujo objetivo fundamental é a
criação do capitalismo do povo. Uma ilação
de acioni_stas é mais livre e mais feliz que
uma nação de funcionários.

A terceira grande transformação foi a reforma do socialismo. Essa começou com o
programa das quatro modernizações de Deng
Xiaoping, na China, em 1979, mas tornou-se
parte necessária da agenda socialista após a
perestroika e a glasnost, de Gorbachcv. Sabese hoje que o "centralismo democrático", _característico das economias de__comando, perde de longe para a economia de mercado
em flexibilidade, produtividade e capacidade
de satisfazer os consumidores. Ineficiência e
corrupção, não idealismo e progresso, passaram a ser os traços marcantes do socialismo
marxista-Ieninista. Quando se ouve falar nos
difíceis e turbulentos e~forços da China e
União Soviética para restabelecer alguns aspectos fundamentais da economia de mercado -lucro. sistema de preços, recompensa
pelo esforço individual, des.baste de empresas
públicas e incentivo ao -capital estrangeiroé irretorqúfvel a conclusão de que na batalha
final das idéias Adam Smith prevaleceu sobre
Karl Marx!
O quarto grande fenômeno foi a demonstração feita pelos "tigres as-iáticos" de que
é possível passar da pobreza à prosperidade
no curso de uma só geração. O sucesso asiá·

tico nesta década é um fato nove! na sofrida
caminhada da espécie humana.
O quinto evento, que culminou nesta décaw
da, foi a revolução do conhecimento e da
informaçãO tecnológica. Estimawse que ocabedal científico dobre a cada 15 anos. Armaw
çõcs complexas de proteção contra incertezas
do mercado desabam ante o vigor da competição e o estímulo à criatividade individual.
A integração de mercados dilui cada vez mais
as barreiras tradicionais da soberania. No
mundo moderno a informação é a mais versáw
til e importante das mercadorias. Hoje, o
contraponto não é mais entre capital e trabalho e sim entre capital físico e capital humano.
O conceito de fábrica nacional foi substituído
pelo de "fábrica global", cujo melhor instrumento é a multinaciomi.l. Isso, no mundo.
Nã- América_Latina ainda se fala em '"desenvolvimento interno", teoria da dependência,
exploração imperialista e outras bobagens
que começarám a ser qú.e"sfionadas nos anos
setenta e que hoje falem parte da arqueologia
sócio-eC-onómica. Poder-se-ia dizer que a
América Latina redescobriu, nesta década,
a democracia política, mas ainda não descobriu o capitalismo, isto é. a economia de mercado.
- ---- -- - Para os países em desenvolvimento, a janela dourada de oportunidade foi o período de
1985 a 1989, quando os dois grandes países
superavitários, Alemanha Ocidental e Japão,
se tornaram YO!uptuosos exportadores de capital. Foi nesse período que os tigres asiáticos
demonstraram ao Mundo que o desenvolvi·
menta depende de recursos humanos e não
de riquezas naturais e que o produtivismo
capitalista ·é superíor. até sob o ângulo de
eqüidade, ao distributivismo socialista.
As- ondas de prosperidade sincrónica são
raras na História. O BrasH se aproveitou, na
era Kubitschek, da onda de expansão que
se seguiu à formação do Mercado Comum
Europeu. Soubemos também cavalgar a onda
de prosperidade do fim dos anos sessenta,
quando se falava no "Milagre Brasileiro" e
na ~·pQf.ênda Emerge-n-te". Introvertidos em
nosso míope nacionalismo, e angustiados pelos labores da transição política, ficamos à
margeln da terceira onda mundial de prosperidade, neste fim de de_cênio.
Nada mais melancólico gue oregistrar que
nosso problema continua sendo o de um "alto
nível de desconforto", essa terrível combinação .Q_e inflação e desemprego. Esse sentimento, .Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
agravado pela percepção da marginalização
não só do Brasil, mas da América Latina no
concerto mundial. Perdemos importância estratégica nesta era dos mísseis nucl~ares_, que
tornam desne:cessária a angariação de base.
Perdemos a capacidade de intimidar o Ocidente com ameaças de emigração para o campo socialista' em virtude da implosão do marw
xismo, que é hoje mais uma relíquia histórica
que uma receita operacional de govemança.
Ficando à margem da grande expansão do
com_ércio mundial, pelo seu protecionismo introvertido, a América Latina também perdeu
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importância comercial, não representando
hoje senão 4% a 5% do comércio internacional. Inflações crônicas, restrições cambiais, posturas nacionalistas obsoletas colocaram-nos à rilargeri::i dos grandes fluxos internacionais de capital. Os investidores buscam
hoje os grandes mercados integrados da Norte-Américi!, da Europa unificada ou da dinâmica franja do PacíficO. Alguns países da
América Latina, como o México e Chile, se
deram conta dos perigos da marginalização,
num mundo em que "não há rriais tempo de
errar. No Brasil, isso é ainda uma vaga percepção e não um convencimento.
As causas da pobreza brasileira que denunciei em 1983 continuam melancolicamente
presentes. Mas as transformações internas e
mundiais desta década desvenda_rn novas Iições e nos permitem uma análise mais ampla
e matizada. Distinguirei dois grupos de fato·
res em minha nova exegese: - a tirania _dos
"ismos" e Os ·deSastres da ecologia económica.
São cinco os "ismos" fatais: - o popuIismo, o estruturalismo, o protecionismo, o
estatismo e o nacionalismo.
Como sabemos, o populismo latino-ame- ·
ricano, com: sua propensão a subsídios, cOntroles e falso paternalismo, pretende distri-buir mais do que consegue produzir. Nossm.
populistas são eméritos chaqualhadores de
árvores: cha.qualham-nas para que caiam os
frutos, mas nâo té-m conhecimento e nem paciência pata a faina do plantio. O populismo
se propõe enriquecer os pobres empobrecendo os ricos, exercício que a experiência mundial revelou frustrante.
O estruturalismo favorece.u.uma kmga convivência com a inflação. Se a inflação provém
de rigidez das estrutura~. e se_ estas são de
difícil reforma, subestima-se a importância
e a eficáCia ·da austeridade monetária e fiscal.
A inflação parece ser um tolerável. se__não __
inevitável, mecariismo de administração dos
conflitoS distributivos. ·
O protecionismo levou-nos a descurar a
exploração das linhas naturais de vantagem
comparativa. A proteção às indústrias nascentes estendeu-se às indústrias s_enis. As
doutrinas da C:EPAL - Comissão Econômica da América Latina, que intoxicaram toda uma geração de economistas, criaram excessivo entusiasmo pela industrialização
substitutiva de importações e grave subestimação da eletricidade das exportações, se
praticadas taxas cambiais realistas. O protecionismo exacef1:5ado -·a ponto de barrar
não só a entrada de produtos mas também
de produtores- favoreceu a cartdização da
economia, gerou um viés inflacionário, desincentivou o controle de qualidade e resultou
numa baixa produtiVidade da economia. As
reservas de merc_a__do se tornaram reservas de
incompetência.
O estatismo se manifestou sob diversas e
deletérias- formas: O Estado -cresceu como
regulador e investidor- arrogando-se poderes monopolísticos - e apequenou-se como
o provedor clássico de externalidades: educa-
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ção, saúde, saneamento básico, segurança c
justiça. Pelo excesso de intervençáo_regulatória aumentou risc_ó.s e custOs pára 6 setor
privado. Finalmente, a rápida expansão da
economia informal foi uma resposta aos exageros intervencionistas do Estado formal.
O último dos ''ismos" é o nacionalismo.
O nacionaHsmo só é útil na fase de criação
das nacionalidades e de consolidação territorial. Transposta esta fase, torna-se uma barreira à absorção de capitais e tecnologia. Pas-

sa a ser disíuncional. O;nacionalismo brasi-

cionista na plano económico e utópica no Plano social.
~tagnado em sua pobreza, o Brasil precisa
de_u_m.ª_nQYa_agenda e de uma nova visão.
A visão é a realização do capitalismo demo. cr;Hico. A agenda se desdobra em vários planos. No plano político, há que consolidar a
democracia. Diz 6 polit6logo Samuel Hutington que o primeiro teste da consolidação democrática é a passagem do '~duplo câmbio",
isto é, duas_ sucessões governamentais que
transformem a transferência de poder político, de um .drama numa rotina. Não completamos ainda esse teste, pois depois da redemocratização só tivemos uma primeira sucessão civil.
Seremos, em 1993, chamados a fazer uma
opção entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Isso traz à baila a questão da estrutura partidária, Os partidos têffi uma tríplice
função -proce~sa,r_aspirações, vocalizar protestos e qrganizaç orpdí.z~o das liderança_s.
Acredito que o fortaleciniento da vidã partidária pressupõe tarribém irês condições. A
. primeira delas é a implantação do voto distrital, ·preferivelmente em sua forma mista; a
.§~gunda, o restabelecimento da fidelid~de
partidária nas questões fechadas; a terceira,
a exigência de um nível mínimo de votação
nacional para õ ac'es~o dos partidos à representação legislativa. Há uma distinção entre
a liberdade de formação de partidos, que deve ser ampla, e o. direito de representação
legislativa; qUe Só deve -ca.Oer ã parcelas expressivas da opiniãO. Em nossa presente cir·
cunstãncia, passamos de um bÍpartidarismo
Cõllstrangido a um multipartidarismo anárquico. Se quisermos contemplar seriamente
uma opção parlamentarista, há que pensar
em precondições disciplinares incómodas: a
fa"culdade de diSsolução do Congresso e a implantação de um Banco Central independen-
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Teremos que remontar certos mecanismos
do antigo Código Tributário", como os Impostos Únicos sobre Combustíveis, Eletricidade
e Minérios, cuja extinção privou UUião "de
recursos, porém; não de reSponsabilidades
na construção da infra-estrutura.
Marchando para uma economia competitiva de m·ercado, devemos eliminar monopólios e reservas de mercados que ·restringein
a competição e protegem a ineficiência.
Há, fiõalmente, que nos ajustar aos·n-ovós
tempos de mercados integrados, eliminando
restrições à absorção de capitais estrangeiros.
Pois o capital é hoje um bem escasso, ieque·stado nos países ricos, para o adensamento
dos setores de alta tecnologia, e, nos países
pobres, para ingressarem na modernidade.
Nossa agenda social deve incluir uma red~
finição das funções do Estado. O Estado moderno é o Estado modesto. Deve ele reorientar seus investimentos. Ao invés de se espraiar na formação de capital físico; em concorrência com a empresa-privada, sua dediCãção dominante deve ser a forrii.açãó do capital
humano. Num Estado liberal e .democrático, ·
há que preservar e alargar as opções do indiví·
duo. Essa opção é sobretudo importante em
dois campos. O -indivíduo deve ser Hvre·para
opta"r pela previdência pública, se confia nos
serviços do Estado, ou pela previdência privada, se acredita que o indivíduo deve prover
sua seguridade pelos métodos que escolher,
pois ningUém deve obrigá-lo a ser feliz à su.a
-maneira.
~o_ plano educacional, há também Que_ a_ssegurar liberdade de opção. O provimento
da educação piirilâria deve ser gratuito. Nos
demais níveis, o princípio que deve prevalecer é o do •:vale-educação", que permita
às famílias pobres optar entre a escola pública
e a escola privada, a leiga, e a confessional.
Os recursos do çontdbuinte devem ser destinados a garantir a lib~rdade de opção e não
a privilegiar a gratuidade da escola pública,
freqüentemente sujeita a manipulações políticas e ideológicas.
O Braslt ê um caso de modernização incompleta. Resta-nos pela frente o tríplice desafio: operacionalizar a democracia de massa.
organizar o desenvolvimento sustentado e
melhorar a distribuição da renda.
No estado a que chegaram as coisas. não
nos enganemos. Defronte de nós está a mais
ingrata das tarefas, a gerência dos sacrifícios.
E o exerêfcio dessa mais nobre das vocações,
a do parlamentar, requer aquela difícil coragem de vencer a dúvida interior e tomar decisões penosas com convicção.
Despeço-me deste senado, onde representei o meu querido Estado natal, o Mato Grosso, parã. assumir outro mandato, como deputado federal eleito pelo povo do Rio de Janeiro. Permanecerei um lutador pela causa do
capitalismo democrático.

a

leiro não integra, ·divide._ Apenas rejeita, não
mobiliza. Satisfaz a necessidade primitiva de
odiar. Mas a essência do problema não é amar
nem odiar. :é: compreender.
Como antídoto ao v~neno dos "ism.os" precisamos de uma nova revolução cultur~l, ou
seja, de uma nova semiótica. Esta poderia
centrar-se na adoção de um novo sufixo
"ação", que sinalizaria uma ideologia m_odernizante. DesinflaçãO, deSi'""egula-rrient~ção,
privatização, desgravaÇão fiscal, inJegração1
no mercado internacional, eis a litania do no.'
vo credo.
Sr. Presidente, se a tirania dos_ ':ismos"
ffgura- entre aS: ~i:iusas "m~_diatas" de nossa
estagnação, é possível detectar causas "imediatas" que nos afligiram na segunda metade
deste decênio. Foram alguns desastres que
eu chamaria de "desastres da ecologia económica". O primeiro foi a votação da Lei de
Informática em outubro de 1984, que entroniz_ou o absurdo objetivo da autonomia tecnológica, marginalizando-nos na corri.da tecnológica mundial. Ao invés de criadores de
nichos de excelência passamos a ser copiàdores do obsoleto, O segundo desastre foi
o "Plano Cruzado", essa tentativa organizada
de desorganizar o mercado. Criou uma subcultura anti-empresarial. Confundindo causas e efeífóS,-iilocentou-se o Governo, o qual,
ao fazer a expansão monetária, é culpado
te.
CoriJ.eço- a acreditar, Sr. Presidente, que
da inflação, e irlculpa-se o empresário, que
um parlamentarismo sério é uma experiência
meramente registra seus efeitos na formação
a ser tentada, como solução meditada e não
dos preços.
O t(áceifo desastre foi a moratória de 1987, __artifício de emergência. E por"uina razão crisresultante de inéptO congelamento da taxa
talinamente simples: as leis devem ser aplicacambial e do esbanjamento _de; divi~as na imdas por aqueles que as fazem. Só assim os
portação de bens de consumo, cuja produção
legisladores sentirão a efetiva medida das
interna fora desestimulada pelo controle de
conseqüências e terão de enfrentar o fato ~
preços. Instituii..L:se·-um:a Cultura do calote.
que lhes cabe descobrir os recursos necesSeus efeitos não Ioram_ apenas financeiros Sários para pagar os-gástos que autorizam.
marginalização do Brasil no acesso a fluxos
O sonho do político é votar a despesa sem
financeiros inteni.acióilãls =-mas também éti·
necessariamente votar a receita, da mesma
cos, pela dissolução do sentido 'de_ responsa- forma que o sonho do economista, no combilidade contratual. A cultura do calote é in- bate à inflação, é manter a lei da oferta e
revogar a procura.
felizpiente contagiosa._
o·qUa{to desastre foi a votação, em outu.. Nossa 'agenda econômica deve incluir o
bro de 1988, -ainda nuni clima de rescaldo
evangelho modernizante,_ que se torna cada
populista, e antes do colapso mundial do dirivez mais consensual: a desinflação, a desregugismo socialista, de um te-xto constituinte que
lamentação, a privatização, a desgravação fiscompromete nosso já precário grau de govercal e a integração no mercado internacional.
Impõe-se uma revisão do texto cunstitunabilidade. Muito antes da convocação da _
Assembléia Nacional Constituinte, proferi a
cional para expurgá-lo de dispositivos coopeO Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Rorativistas. A redistribuição de rendas em fa~
advertência de que as constituições desperberto Campos, permite-me V. E~ um apartam um "fanatismo por utopias'', com mais
vor dos estados e municípios tem que ser conte?
trabalançada pela redistribuição de funções.
ênfase sobre direitos itiatirlgíveiS --do que so,bre deveres imprescindíveis_. A atuat ConstJ.A_ estrutura fiscal caracterizada pela prolifeO SR. ROBERTO CAMPOS - Com pratuição é .híbrida no plano político, interven- - ração de impostos tem que ser simplificada. -- zer, ouço V. Ex•
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O Sr. Ronan Tito- Nobr~ Senador, V.
faz um discurso compatibilizando o capitalismo com a democracia e, -verdadeíramen-•
te, os dois se completam. Veja V. Ex' o que
ocorreu nos últimos anos no Brasil. Durante
25 anos, tivemos um GOVeTno "pati"óCTOádo
pelos militares, um Governo forte. Nunca,
nobre senador, se estatizou tanto; nunca, nobre Senador, se tornou o Estado tão grande,
eu diria mégalo. Por isso mesmo, é com a
democracia que vamos resolver todos os problemas que, sem dúvida, V, Ex• vê com mais
nitidez, dada a inteligência, a lucidez, a erudi·
ção, mas, que todos nós gostaríamos de vê-los
corrigidos. O que V. EX'- cita, a distribuição
de renda, a democracia capitalista que integra
o termo capitalismo, quer dizer, permitir que
todos tenham acesso. ao consumo, ao trabalho, insere-se numa só palavra, na cidadania.
São Tomás"de_ Aquino disse, certa vez, que
tudo e.stá no "como". Se fizermos uma: eri~
quete no plenário desta Cas<i, vamos verifiCar
que todos nós queremos a mesma coisa o bem-estar da população, a soberania do
País, a inserção de todas as pessoas na cidadania. Quantas pessoas temoS neste País co_nsumindo verdadeiramente'? Vinte, trinta pOr
cento, se _tanto. Gostaríamos de ver todos
os nossos irmãos pelo menos com o mínimo.
Agora .• as nossas discordâncias são sempre
no "como", São Tomás de Aquino nos alerta.
Discordo de V. Ex" para usar uma palavra',
hoje, para descrever o tempo, o time. Veja,
V. Ex•, o que ocorre, por exemplo, no Mercad_o Comum __EYropeu. A Carta de Roma
foi exarada em 1957. Espera-se para 1993
que tenhamos verdadeiramente um mercado
comum, com moedas compatibilizadas, liberdade em todos os setor:es. Ain<lll hoje, o açúcar de__beterrab_a_ tem 3/4 de subsídio, o leite
50%, e por aí afora. Uma economia que niii~
guém pode, em sã consciência, dizer que não
é moderna, que não insere a esma"gadQfamaioria na inserção dessa cidadania tão _de_:..
cantada. No entanto, estamos tendo o_cuidado para que não ocorra o que aconteceu na
nossa vizinha Argentina. Esse belo país vizinho, que na década de _20 derrotou o analfabetismo, que tem a a.uto~sustentação em termo de alimentação e energia, ao vísitái"mos
hoje a Argentin_a.. verifiÇamos que é dlfícTr
não culpar um pouc_o Martinez de Hoz por
aquela fechadura durante muit.o tempo e, de
repente, há uma escâncara. Claro que todos
nós gostaríamos e queremos ver esse -país ínserido no mercado internacional, nas finanças
internacionais mas temos também_ um time
e temos que ir fazendo isso de maneü:;:t a
não sufocar a econorilia nascente desse país.
Admiro a inteligência e a dedicação de V.
Ex• aos temas aos quais sempre consagrou
o seu tempo. O Senado perde uma inteligência, uma competência e uma assiduidade
muito grande. O CongreSscfNacional, pm
outro lado, é u_ma compensaçãO, não perde.·
V. Ex• vai para a Câriúíra dos Deputados.
De maneira que ficamos 50% pesárosós, porque V. Ex\ no debate dos grandes temas,
sem dúvida alguma, traz um-enriquecimento
muito grande para o Plenário. Sabe bem _v.
Ex~
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_Ex• que concordamos em muitas coisas e disNas economias dirigistas, as indústrias se
cordamos em muitíssimas Outras: Isso, no en· encastelam em casulos protegidos da concortanto, é que faz a grandeza desta Casa rência; com isso sacrificam o consumidor,
a criaÇão do cOntraditório. _V. Ex•_ traz um com isso solapam OdinamiSmo dil economia.
enriquecímento mUito- grande para as--teses mas criam interesses alicerçados em sua preque sempre defendeu brilhanterilente. Agra~ servação.
Há, sem dúvida, um importante problema
deço a V. Ex• a oportunidade deste aparte.
desejando êxito na sua caminhada. Sem dúvi- de timing. Mais do que um problema de tida alguma - creio que posso falar não só ming, há um problema de prudência de políem i10me·-do PMDB, como também de_toda tica económica. Os fenômenos desagradáveis
a Casa-, V. Ex" trouxe uma enonne contri· que ocorreram, durante certo período, na Arbu!Çao para o Senado Federal com o Seü tra- gentiha,-e numa fase da experiêncía chilena,
balho, a sua percuciênda, o seu intelecto e de suc:ateamento industrial,_ derivavam, nãó
de um erro do propósito Hberalizante, mas,
principalmente a sua erudição.
sim, de uma inadequação da taxa cambial.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
É extremamente perigoso proceder-se a
obrigado, Senador Ronan Tito. Folgo em ve·
uma liberalização de importações·. sem antes
riíicar que concordamos que o sistema de ca- se ter uma taxa cambial realista. Çom o realispitalismo democrático é a forma exitosa deste
fim de decênio. Alguns países adotam uma mo cambial, é possível e desejável fazer~se
a liberalização. to único meio de excitarmos_
--terminologia diferente. Chamam-se de países
soCiais democratas ao ·invéS de o:;:apitalistas, a competividade, melhorarmos o tratamento
mas, no fundo, respeitam e adotam o ideário dado aos consumidores e conseguirmos apuro
_
capitalista, cujOS prinCfpios fundamentais na qliã1idade.
O Governo a tua!, infelizmente, se infCiOu
são: propriedade privada dos bens de produção, liberdade d_e preços no mercado e pre..c;er- sob o signo de uma política cambial que levou
a uma: grave sobrevalorização do c(llzeiro.
vação da Competição.
O capitalismo democrático é hoje a forma Isso poderia ter sido um obstáculo mu_ito sério
_
exitosa que prevalece na América do Norte, à liberalização comercial.
Mas foram mantidas tarifas el~vadas e istQ
na Australásia e na Europa Ocidental. E agofez com que o ritmo de importações não fosse
ra começa a exercer-singular atração tambem
parã os pàfses·da antiga ·cortina-de-Ferro. avassalador. Não é uma combinação ideaL
A combinação ideal é ter-se uma taxa cambial
que ~ompletaram, com enorme desilusão, realista, suficiente para estimular exporta·suon! sangüe, seu experimento coletivista.
ções e insuflcif:ilte- para prOVo"Cãt-im.pottaV. Ex~ mencionou c que houve, ao [ongo
e tarifas aduaneiras modexnas e çleçresdo Governo militar brasileiro, incursões esta- ções,
centes. O Bràsíf está atrasado nesse processo
tizantes. É verdade. Houve vários Governos
de liberalização. A tarifa média mundial nos
mílitares, houve várias fªses. Acredito que
países desenvolvidos é de 5% hQje. Em Vários
a fase estatizante foi a terceira, sob a Presi- países latinO--americãnóS, os tarifas, também,
dência do General Geisel. O curioso é regis- se situam, hoje. em níveis modestos. A tarifa
tra..r que o esta_tisnio daquela época, volup·
tuoso, não refletia uma perversão exclusiva- é única, de __ l_,t% JJQ_ Chile, 2P% na Bolívia,
- mente militar. Pelo contrário-. houve deliran- e a·tarifa média é de apenas 11 o/o no México.
te aplauso das esquerdas às incursões do .na- No Brasil, ainda, temos tarifas médias da ordem de 35%, ã 40%. À medida em que a
cional-estatismo na vida brasileira, coisas cotaxa cambial se aproxime dã realidade, será
tfi"O a criaçãO-de vários "Brasis" e o programa
nuclear. Medidas in_tervencion.istas de várias _ tempo para reduzirmos as tarífas e inserimosnos no movimento mundial de liberalização
naturezas tiveram delirante apoio da esquer_ comercial.
da brasilein~.
_
O ilustre Senador se referiu aos subsídios
O estatismo não é uma doença_miliu!-r ..1!1pagos às- exportações agrícolas em vários paífelizmente; é um substrato cultural do Brasil
ses, inclusive na Comunidade Econonômica
e, talvez,_de toda a AlJléri~a U,.tina_. __É um
Européia, _t. sabido que esses subsídios consdemónio súcu,Po de que teremos que nos Ji.
tituem uma violação do princípio do capitavrar e de que, espero, nos livraremos a curto
lismo competitivo. São defeitos- uma verrupraZo. De outra maneira. não conseguiría- ga na face das economias de porte liberal.
mos acompanhar o ritmo atual do progresso".
Por isto, aHás. existe um esforço concertado
Estamos na era da alta tecnologia que premia
no qual se aliam os Estados Unidos e os países
a iniciativa individual e a capacidade de desagrícolas subdesenvolvidos para_ diScifJ!inacoberta do indivíduo.
mento e redução desses subsídios, que são
O Estado é_ um ente pesado. Cria burocraelementos de grande perturbação do comércías.·-cria não só intelligentzias, o que seria
cio internacional e que contrariam o princípio
tolerável, mas priviligentzias. A experiência
básico das vantagens comparativas que deve
tem indicado _que na idade da alta tecnologia
presidir a evolução do liberalismo econômi·
e do cõnsUmo de massas não há alternativa,
co.
senão a prática da economia de mercado
Não se deixa esta C_asa, Sr. Presidente, Srs.
V. Ex'. nobre Senador, tem razão em apon- Senadores com o coração leve. Anos e anos
tar os problemas de transição de uma econo- de convívio no diutumo trato dos mais sérios
mia dirigista e intervencionista para uma ec-oproblemas, erilOate- ViYO'-sempre e áspero,
nomia de mercado. Esses problemas surgem
muitas vezes, das conVkÇões. dos modos de
prlncipalniente no êampo industrial.
sentir e das experiências pessoal diversaS, \eL
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primentando-o pelo discurso que oferece nesta sessão, felicitando·o pela sua atuação parvam dizem·, com uma ponta de malícia, for- lamentar no Senado Federal e formulando
vo_tos de continuado êxito em sua atuação
marmos um seleto clube,
na Câmara dos Deputados,_honrado que foi
o Sr. Marco Maciel."-:..-- Permite-me v. Ex' com o mandato que lhe conferiu o povo do
um aparte?
Río de Janeiro. De alguma forma, V. Ex~
OSR.ROBERTOCAMPOS- Ouço.eom se despede no Senado Federal, mas não do
Congfesso Naciorial, como_ Oem salientou o
muito prazer, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Madel - Senador Roberto Líder Ronan Tito, porque o -convíyio com
V. Ex• vai coritinuar a existir, queipelâ.proxiCampos, gostaria, em nome pessoal e em nome, com certeza, da Bancada do PFL que, midade entre Câmara e· Senado - proximi·
nesta Casa, t~nho a honra de liderar nesta dade- física, agora com a transferência:- do
Congresso Nacional para Brasl1ia- quer pesessão legislativa, de cumprimentar V. Ex~.
lo fato de, constantemente, estarmos reuni·
não apenas .pelo discurso que produz neste
dos em sessão·conjunta no Congresso Naciofim de manhã;JllaS, muito mais do que isso,
pelo trabalho que reaQzou nesta Casa durante nal. Por isso diria que V. Ex~ faz mais um
discurso de conclusão de ano legislativo do
bito anos de profícua atuaçáo parlamentar.
que propriamente uma deSpedida do Senado,
V. Ex' não apenas produziu excelentes disporque nós, senadores, -continuaremos em
cursos, que foram mais do que uma peça oratória, mas verdadeiras aulas, pelo alto conhe· sessóes. conjuntas com a Câmara, a nos reu~
nirmos no Congresso Nacional.
cimento que tem da realidade brasileira. V.
-Portanto, Cumprimento V. Ex~ pela sua
EX' trouxe-para esta Casa, também, propos..., tas extremamente importantes para a solução - atuação parlamentar no Senado, pelo discur·
so que hoje nos oferece e renovo, mais uma
dos ~ves problemas do nosso País. Não apevez, pela sua atuação nestes oito anos de ação
nas projetes, mas também pareeeres, e pare·
legislativa.
ceres que muitas vezes concluíam por substi·
tutivos, alguns dos quais inclusive deveremos
O SR. PRESIDENTE (Nelsori Carneiro)
apreciar, se não nestã~ mas na pr6Xima Sessão
..._A M'esa pede aos Srs. aparteantes, e serão
extraordinária que a Casa vai realizar daqui
muitos, que sejam breves, porque o orador
a instantes. Por tudo ist~ V. Ex~, que tinha ainda não concluiu o seu discurso e_'há outros
já úm excelerite nome coino.intelectual, como
colegas que estão se despe;dindo e devem ocuescritor e como diplómata, pôde, ao final despar a tribuna. D~ modo que apelo aos Srs.
te seu mandato no senado Federal, acrescentar ainda mais o reconhecimento das suas Senadores, que queiram intervir no notável
discurso do Senador Roberto Campos, sejam
altas habilitações como parlamentar, o que,
breves, sob pena de prejudicarmos os colegas
de alguJ;Da forma, nos faz chegar à conclusão
qUe devem fã.Iar a seguir. Essa recomendação
de que V.-Ex• se converteu num político no
a Mesa tem feito a todos os aparteantes que_
amplo sentido do termo, ou seja, alguém que,
se_5fuigem a todos os oradores que têm ocupa·
tanto no Executivo quanto no Legislativo, do a tribuna e agradece a compreensão de
pôde dar sua contribuição ao País e às suas
todos.
institUições. Diria até que" V. Ex\ ão longo
O-s&: ROlil':Rtó CAMi'o&--.Muito abri:
da sua vi<ia.pública, tem-se caracterizado
gado, nobre Senador Marco Maciel, pela sua
mais como pes~oa que abraça causas do que,
no sentido mais rigoroso do termo, como pes- exegese_ bonçiosa da minha atuação parla~
mentar. S. Ex• tocou num dos meus. complesoa que faz política. V. Ex• se apega a essas
causas e as converte em ideais, e esses ideais, xos de inferioridade, a saber, a capacidade
em flama. Nem sempre essa é a principal de abraçai causas que não raro não podem
caracaterística do político. Evidentemente
ser imediatamente operacionalizadas. Nesse
que o ideal é quando acontece essa simbiose, sentid~, fui muito mais um precutsor e prOou seja, quando as causas que abraçamos, feta do que um operador. Talvez isso se deva
nós, como políticos, conseguimos conVerté.:- ao fato de eu ter tentado uma difícil transição.
Comecefa vida como te616g_~ _e depois como
las em realidade. Por isso, já houve quem
tecnocrata,-- para, finafmente, transf<?rmar·
dissesse - se não me engano, Charles de
Gaulle_;_., que política era, justamente; "con- me em político. Pensei que os híbridos fossem
verter idéias em•realidade". V. Ex~ pode, por férteis. Por isso cunhei a desiganção de "poliisso mesmo, ao ver ·concluído seu mandato - cfata", -iniStura de político com tecnocrata.
Mas oS híbridos -iião são necessariamente féi-no Senado Federal, constatar essa assertiva,
oU seja, V. Ex~ abraçou-causas e, como polí- teis, e senti qrie tinha um déficit de fertiJldade
tico, buScou· realizá~las. Certamente muitas operacional, ou talvez, uma superprOdutividelas já estão aí concretizadas, outras tantas dade em termos de criação intelectual. Afinal
em processo de materialização, mesmo por· de COntas, aO longo destes oito anos, várias
que, como todos sabemos, para que um pro- das propostas que apresentei e que pareciam
blema seja efetivamente resolvido é neces- fora do tempo eram, na realidade_, propostas
sário ·que antes, sobre eles, se forme uma antes do tempo. Hoje, várias das previsões
consciência de toda a Nação. Muitas das feitas se materializaram. Há uma conjuntura
idéias que V. EX' vem pregando em todo o mundial que confirma em grande parte miPaís, graças a um _quadro internacional que nhas previsões. A minha pregação foi lenta,
a semeadura paciente e talvez seja a próxima
se modifica com muita velocidade, estão-se
transformando em realidade. Por isso cum· geração aquela que vai colher eis resultados.
vam a um companheirismo e a. um conhecimento reciproco que· os que de fora nos obser-
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Mas Uin parlamento e uma sociedade preci~

sam de vários tipos. Há os pensadores, se
quiserem; há os formuladores e há os operadores. Eu me coloco, humildemente, na pri-_
meira das posições. Sou um formulador, mas
vejo em torno de mim - tem sido a minha
experiência na Ca-sa- que há unia ProdiJçã·o · ·
abundante de operadores.
Desc;;jo-lhe~ êxito e espero corrigi( ro-eus
defeitos na minha nova encarnação como de·
·putado.
-·
0 Sr. JoãO Lobo-P'ermite·me V. Ex•-um
aparte, senador?

O SR.-ROIIERTOTAMPOs- Pois rião.
com muito pra~ r:_ .

·

·

O Sr. João Lobo- Senador Roberto Cam-

pos, apesar de o nosso líder já tê-lo aparteado
em nonie da bancada, eu não poderia deixar
de manifestar, neste momento, o grande pri·
vílégio que fài conviVer esses. anos com V.
Ex~ nesta Cãsa-. V. Ex~_ chegou_ aqui com a
áurea de_ um dos roais poderosos talentos que_
a atualidade brasileira possui. Es_critor fino,
irónicO, revelou no trato cotidiano um grande
coração recatado _e até,.ãs _vezes,. tímidos no
relacionamento. Quero manifestar,-seUádor
Roberto Campos, a grande admiração que
sempre tive por V. Ex~, mesmo antt;:s de conhecê-lo pessoalmente. Sempre fui um admirador das suas teses, dos seus livros, dos seus
estudos e espero que agora, mais do que nunM
ca, as teses democráticas que V. Ex~ sempre
defend_eu e_ pregou fiquem -cada Vez rDiiS ·
atuais e sejam mais aceitas no momento pre·
sente da vida brasileira. Resta-me só externar
a satisfação por conhecê·lo, por contar com
V. Ex• entre os meus grandes amigos.

O SR. ROBERTO CAMPOS- Muito abri·
gado, Sr. Senador. Tive a honra de com V.
Ex~ privar, ao longo de várias sessões do Congresso, e acredito que lhe foi possvel derivar
a impressão, durante nossas conversas, ·de
minhas análises da situação económica brasileira, das perspectivas e dos resultados das
diferentes políticas eram substancialmente
corretas.
Muito obrigado pelo seu apoio. Tenho a
certeza de que continuaremos a manter um
grau alto de amizade e que voltaremos a debater os problemas económicos com um realismo que V. Ex' às vezes considerava um
exasperante pessimismo.
O Sr. Humberto Lucena --Permite-me V.
Ex• um aprte?
·

O SR. ROBEN.TO CAMPOS -Com muitO
prazer.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador
Roberto Campos, no momento em que V.
Ex~ se despede do Senado, ao terminar o seu
mandato que desempenhou com o brilho e
com o espírito público que lhe são peculiares,
desejo dizer a V, Ex~ que, ao longo de quase
40 anos de vida pública, sempre distingui em
V. Ex', no seio do Congresso N'ácional, uma
personalidade _singular. V. Ex• tornóu-se uma
figura polémica, e por isso mesmo há tantos·
adeptos e tantos adversários de suas idéais.
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No entanto, ninguém lhe pode negar a c()m- .- que, ocorreu_na_quela época - c V. Ex• bem
Eu tenho o privilégio de ver que várias
co~ que V. Ex~ sempre se lioúve
das postulações que fiz como um lihe[al cláss~ lembra -.é que muitas empresas privadas
no exerciç:io de suas atividades parlamenta- que deviam ã bancos oficiais, comd o BNsico fazem hoje parte da agenda mundial e
res. Nas,. Anais do Senado Federal ficarão DES, Banco do Brasil, Caixa Econômic<i e .se tornam praticamente consensuais.
recolhidos exemplos magníficos dos seus do- Banco do Nordeste, como se tornaram insolReferiu-se V, E~ a.o problema da ciranda
tes d(1 \nt~lígêncfa, de tÇ~.lento e de cultura váveís; Ioram recebidas em doação de pagafinanceira e, em seguida ao do G.Onfiscb de_
excepcion,al.. O que realmente caracteriza, a mento por esses bancos e, portanto, iricorpo~
ativos no io,ício do Governo Collor. Minha
meu ver, a sua atuação parlamentar é a sua radas ao património nacional. Acredito que
visão da ciranda financeira é que é um fenôautenticidade .. V Ex~ tem sempre a coragem o processo de privatiz,ação,da economia brasimeno especulativo deplorável, resUltante bade defender as suas convicç:ões, a ponto de leira deveria j~stamente çqmerçar pela aliesicamente da presença do Governo em vários
o nobre líder, Senador Ma~:co Maciel, há pou- nação dessas_ empresas, porque n~o foram
níveis, como tomador de empréstimos no
co, dizer, con;t muita: propriedade, que V. criadas conio effipresas públicas, c_omo emmercado. No auge-da ciranda fiilail.ceira, no
Ex~ abraça muito mais a-s- caUSas cto·que aS
presas estatais, .foram re_ceQidas co~o pagafim do governo passado, não havia emprés~
questões politicas. V. _Ex~, nes_t~ momér:ito mento pelos seus dé_bitos, pela sua ínsolvabitimos do sistema bancário à iniciativa privaem que nos deixa para continuar_ trabalhan- lidade. Por firO, para não me alongar, gostaria
da. O grande tomador Qe recurso e, portanto,
do, no Congresso, como Deputado Federal, de concordar plenamente com V. Ex• quando
faz um di~curso, da_ m~ior relevância e que se _re(~riu à questão da necessidade de repen~ o-alimentador, o comparsa da ciranda financeira era o Governo, ·que comparecia sedento
merece,·ser lido e m~ditad9, V. -Ex• coloca s~mos, hoje ou amanhã, na revisão constituao mercado, disposto a pagar juros astronónele todo -o vigor_ das suas convicçõe.s neolibe~· cional, o problema de nossos partidos polftimicos. O que o siStema financeiro meramente
rais V. EXi-, ~por exemplo·, no campo'da ecQno- cos. Estou de pleno acordo com as posições
fazia era atenâer a solicitações de financiamia, enfatizoU á sua pie:OéUpaçãcr com ó que '. diV:&~ N_l\o_ podemos deixar essa frouxidão
mento do_ déficit público, obtendo aqueles
chamou "o desmantelamento do ~istem?( pro- que está af, essa a_narquia generalizada, dendutivo". creio c.]ue isso decorreu naturalmen- tro da qual, os titulares de mandatos eletivos, ]tiros que os poupadOres _eXigiam para financiar a este -credor difícil, insolvente e· mal
te, não apeitas da chamad_a ciranda (inan·· sejam presidente da República,· governadocriado que é o Governo.
ceira, qUe desviOu vultosos recursos das ati_vi- res, prefeitos, senadores, deputados federais,
A partir do.-início do 'Governo Collôi, i::om '
dades produtivâs para a especulação mais de· deputados estaduais e vereadores mudam de
senfreada que já se. conheceu neste _País, e partido como quem muda de roupa. Temos
a reforma fiScaf'e a côiúeósã6 de gaStoS, n·ao
que, agOra, corrémos.o risCo de ver reatívada. que encontrar urn meio. para evitar que isso
havia mais a presença obsessiva do _Governo
Tambéni ar .8,ós'taria dé -OuVir" a--opinião de continu.e, e_é através de fatos como esse que
Federal como tomador de recursos no mercaV. EX", do coOfiSco dos ati vos financeiros que levamós ·a gradual desmoralização do prodo. Mas a Ciranda financeira ameaça reviver
ocorreu 'no BiaSil, rio coiheç6 do Governo cesso político brasileiro. EStou de- acordo
porque governos municipais e estaduais se
Collor. Airida ontem ou anteontem, li um· também que se dê plena liberdade à fomação
tornaram o_s ·~ta,ndes.ctierhes do ~erc~d~.
artigo de uni econOmista dos mais ilustres de partidos, mas que se e~tabeleçam condiA solução,, portanto, para a ciranda finandeste País, O eX-Ministto Máiio HeD.rique 'Si- . çõ,es e precondições para que eles continuem
ce.ira nãQ t§ punir os ''especuladores", porque
monsen;em·que ele chamava a atenÇão-justa-· (uncionando após dois pleitos Sucessiv6s, nü"S
na realida_de .eles estão financiando o déficit
mente pata ésse!'fato, ó de que o excesso qUais terão que _atingir ·determinado percenpúblico. A. solução J _a eliminação do déficit.
de enxugamento da liquidez da economia no tual de votos ou, pelo menos, eleger determigovernamental em seus .vários níveis. Confiinício tio PlanO Collór contribuiu "grandemen- nado número de coi'ígressistas. No mais, connado o merc;ado a tomadores privados, :as
te para desorganízar as 3.tividades produtivas.
gratulo-me com V. Ex• e deixo ·o meu abraço
taxas de juros tenderiam a cair, até por que
V. Ex•, por outro lado,. falou também com de despedida, fazendo votos de que V. Ex~
as empresas não têm capacidade de suportar
muita propríedade, aliás, fazendo um elogio continue a sua lutar na Câmara das Depu· juros tão altps como o G_overno, de_ '!eZ que
da abertura.que o Brasil faz hoje de sua eco- tados.
não dispõem c;lo poder de emissão.
nomia para o exterior. Realmente, sou da-·
Concordo com V. Ex~ e com o Min_i!itrQ
quele~ que pensam também que _é_ passada
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
a época das economias autarquizadas. OBra~
obrigado.• Se'ii!tlor HumbertO Lucena. V. Ex~ 'Simonserl sObre a eXtraordinária e imprudenme chãmou de potêmico. É um adjetiVo que, te ação que representou o confiscO dos ativos
sil não poderia ficar fora desse processo de
ao longo dos anos, tenho visto com certo - financeiros.·Aiiás, costumo dizer que o nosso
ínternacionali.;m_ção da economia, ·mas o que
êrro foi, irivé!i de assistirn'iõs- a um -exercício
todos nós tememos, nobre Senador, é justa- agrado. A razão é que me lembro de um
de cancã, assistiriios a uma operaÇão de cooverso de Carlos Dr~mond de Andrade que
mente que essa abertura seja feita de maneira
coo. O ca.ncã francês é agfadável, é-Unia exidizia:
atabalhoada, prejudicàndo setores imponan·
bição de pernas de mulheres bonitas. Mas
tes da indústria nacional. Países_como os Es"Tristes são as pessoas e as coisas con- nós tivemos, no início de governo, um concon
tados Unidos, Japão e outros mais desenvol~
sideradas sem ênfase."
-uma mistura de congelamento e confisco.
vides, como sabe V. Ex•, fizeram realmente,
Ambas as medidas, a meu ver, erradas.
no devido tempo, esse processo de abertura,
porque são países que seguem, como nós,
_uma:
pe.ssoa ·polêrriicã é uma pessoa consi~ : O congelam-ento é um pecado contra a eco- _
o sistema Capitalista. Pai'eCe-me que ·sempre- derada com ênfase. Entendo, então, que essa
nomia de me'rCado. E o confisco desarticulou
tiveram o- cuidado de resguar;dar setores es- _ apelação é um cumprimento. Sempre procu~ economiá, pórque feriu -dõklieróis da peça
tratégicós de suas economias. Então, acredito ·rei, ao_ longo de minha vida, observar um
do desenvolVimento: Uin desses heróis é o
'que o governo brasilejro atual, mesmo compoupador; o outro, o empreendedor. Muitos
conselho que me dera o professor Gudin, um
mantinham "o seu capital de giro sob forma
batendo como está, dentro do Plano CoUor,
dos profetas do liberalismo que, infelizmente
de ativos financeiros sacáveis a curto prazo.
o' chamaQo cartorialismo, deveria ter um
e morreu antes que o neoliberalismo manifesmaior cuidado com o apoio à indústria naciótasse o seu triunfo sobre o~ regimes coleti~ Foi realmente um grave erro. Folgo em que
V. Ex• .concorde comigo, na necessidade de
maior grátl -de combatividade deiltro dessa
vistas. Dizia-me ele:
-um revigoramento e reestruturação da vida
Concorrência internac-ioital que se abre no
partfdária, particularmente se embarcarmos,
momento, e da qual o povo e o País não
"Busque a coerênc,ia, cultive a corapoderiam ausentar-se, V. Ex• também refegem e tenha paciência, ·o futuro talvez 'como· parece ser uma tendên_cia, hoje prevalecente, numa experiência parlamentarista.
riu~se à ampliação do Estado, e o nobre Líder
no's dê razão."
_ ~uito obrigado pel~s suas observações.
Ronan Tito já lembrou a responsabilidade
Na realidade, a .pregação liberal desse
de alguns governos militares, com o que conO Sr. Leite Chaves - V. EX" me permite
gfãnde meStre é, hoje, vitoriosa no mundo.
cordou V: E:x•, com esse aspecto. Eu gostaria
-um aparte?
apenas de entattzar, neste particular, Que o
Pena que ele a ela não assista.
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O SR. ROBERTO CAMPOS- Com pra-

zer.
O SR. PRESIDENTE (Nelso11 Carneiro)
-A Mesa pede aos Srs. parlament::~res que
não se eKcedam no prazo regimental, porque
não permitem que o orador conclua o seu
discurso nem ensejam a que outros colegas
ocupem a tribuna, cm despedida.
São poucas as sessões que restam ao Sena~
do FederaL De_ modo que faço um apelo a
~odos os srs. aparteantes para que sejam breves, dando oportunidade ao orador de_res-

ponder no tempo que ele achar necessário.
mas as intervenções devem ser na_ forma do
regimento.

O Sr. Leite C::haves - Senador_ Roberto
Campos, uma v_ez eu estava em Londres e

:>-telefonei para a embaixada- V. Exa era embaixador- para que V. Ex• me conseguisse
uma audiência com Anthony Benn, um parla·
mentar inglês que acabara de. pubHcar um
livro que muito me impressionara o!iObre socia!ismo trabalhb!ª, o_qual eu desejava tradu·
zir no Brasil._Na época, o PMDB se dissol·
vera e estávamos criando _o tral;w,H:lismp no
Brasil. Foi este um pretexto para que V. Ex•
me convidasse para um jantar na embaixada,
quando_ mais o_ conheci de perto. V. Ex~ per·
guntou como estava o Parlamento brasileiro.
quais eram nossas grandes falhas e as nossas
grandes virtudes. Eu lhe tracei um perfil do
Senado na época, mostrando agr~~o que naqud_e_ instante eu vivia-aqui, ·porque descóbd
que esta Casa torna-se urna Casa de sabedoria. HOmens-que para aqui Chegam, isso depois de vitórias, de derrotas, de humilhações,
de aplausos, permanecem em um estágio de
sabedoria. Citi!-1-lhe, entre essas pessoas, Accioly Filho, Gustay_o Capanema, e chegtlei _
a dizer a V. Ex•: um conhecimento humano somente va.le quando colocado a serviço da sociedade. Tod_Q_CO_n_hecimento exclusivista
é inútil. V. Ex•, disse eu, que foi embaixador
em Londres e professor em Cambridge, mas
o- Brasil poderia ter mais proveito com esses
ensinamentos, com essa sua eXperiência, do
que a própria Inglaterra, que tem valores ao
mesmo nível. Procurei então mostrar que V.
Ex'- poderia ser senador, inclusive por Mato
Gross_o, que haveria de ter concordantes e
discordantes na Casa, mas que poderia ensejar um debate em alto nível. Foi realmente
o que ocorreu. V. Ex• veio, foi candidato,
elegeu-se e exe_rceu um papel fantástico, muito cont~tadQ, multo discutido_. mas nacionalmente admirado e respeitado pelo seu conhecimento, por sua vasta cultura. As suas teses
terminaram prevalecendo no" Brasil. Antes,condenavam-no como antinacionalista; hoje,
as suas próprias teses de abertura são de natureza _socialista._Hoje, a abertura, a participação no comércio internacional, U_v_re me(~
cada é a tese mais alt~_rne)ltç nacionalista de
interesse para o País, porque representa modernidade. Hoje. para o Bra<iil, ao invés de
proteger o mercado de comerciantes desonestos, que lucram apenas com a exploração
do preço e pela má qualidade de seus produtos, é fundamental que o Brasil se abra para

conseguir a experiência do mundo e modernizar-se. Não se admite que um país, com essas
proporçGes, se feche à falta de conhecimento,
à pouca técnica. Agora V. Ex' está vendo
o esforço do País, de seus setores económicos
atualizando-se para competir. Quem vai lu-war é o consumidor. Não tinha sentido protegermos comerciantes. industriais desonestos
em detrimento do consumídor. Desta Casa,
eu dizia, há 15 anos. muitas vezes, que os
artigos mais imprestáveis do mundo, inclu·
sive os automóveis, eram os brasileiros. ·O
tempO é-breve: 'nobre.úmador, mas quero
expressar-lhe minhas despedidas. V. Ex~ vai
para a Câmara e até lhe perguntava: embaixador, por que V. Ex~ disputa- a Câmara se
estamos em crise? o Senado já está numa
Sítua~a~Ylao --sem graça. E V. Ex~ me disse:
"Eu ainda tenho alguma coisa a dar da minha
rríbdesta eXperiência, inClusive na futura refOmia êõristifUCíorl.ar•. Não· tenho dúvidas de
que os Seus- corihecimento vão ser muitos
úteis, aiil.da que gerando debate, para o País,
na sua atuaÇão na Câmara dos Deputados.
E do debate surge o acerto parlamentar.

_o SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
obriga®, nobre Senador Leite Chaves. Recordo, realmente com prazer, que V. Ex• foi.
um dos incitadores do meu ingresso na carreira política, quando me visitou em Londres.
Segui seus conselhoS e sua orientação, lanceime num;:t difícil e bem-sucedida campanha.
Difícil e_ penosa, porque eu saía do inverno
britânico, de zero grau, para chegar a um
verão cuiabano de quarenta graus. Havia não
só um choque cultural como um choque térmico, nessa migração de diplomata para político.
Concordo plenamente com V. Ex~ O Brasil
não pode_ ficar fora da modernidade. A atitu·
de introvertida, ensimesmada, "nacionalisteira" que nos afligiu por muito tempo,
é.uma das explicações do nosso atraso. Listei
as várias causas da pobreza do Brasil, registrando minha melancolia em não poder escrever um tratado so_bre as causas da riqueza
do nosso País.
Vou terminar, Sr. Presidente.
O Sr. Luiz Viana Neto- Permite-me V.
Ex· um ap~rte?
O SR. ROBERTO CAMPOS- Com prazer _ouço. V. Ex•
O Si. Lufz Viana Neto -Ao aplaudir o
primoroso discurso com que V. Ex' se despede desta-Casa, quero fazê-lo na condição de
seu velhÕ admirador. E quando digo velho
adniii:ador, posSo reavivar a m"eiri6ri1f de V.
Ex' quando, nos idos da década de 70. dandon:ie a honra de estar em nossa casa, pude
levá-lo à minha ni.odesta biblioteca, onde figura, e"" lugar de destaque e zelosamente
encadernados, todos os livros publicados por
V. E){'!. Naquela oCasião, teVe a gentileza de
brindar-me com uma dedicatória. Ao aplaudi-lo, quero saudar sobretudo, O hOniem de
idéias e o homem qll.e_ tem compromisso com
suas idéias. No livro sobre a vida de Anísio
Teixeira, obra póstuma de meu pai, aquele

Dezembro de 1990

grande pensador, aquele grande educador,
com uina ceita ironia,_dizia que, para mostrar
a ebulição permanente de sua inteligência,
ele não tinha sequer compromissos ·com suas
idéias. V, Ex• é um representante do povo
que aqui chegou com as suas idéias e manteve-se a elas fiel, defendendo-se com convicção e com ardor. Esta figura extraordin1ria
que tanto h~nrou e tanto honra o parlamento
brasileiro, quero saudar neste instante. diz_endo que me alegro em saber que o brasileiro
da s_ua cultura e do se li talento. que iluminou
oS grãndes debates nacion·ais; ao longo desses
oito anos, Continuará vivo -na Casa irmã, a
Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos
a V. Ex~

O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
obrigado, Senador Luiz Viana Neto. Nossa
amizade é antiga e robustecida pelo fato de
que um dos meus grandes companheiros de
trabalho, homem a quem sempre prezei e
admirei, Luiz Viana, é seu progenitor. Ele
não sófabricoubons livros, como fabricou
filhos operosos e inteligentes. Sua produção
carnal foi comparável à produção intelectual.
Com ele convivi dias difíceis da vida brasileira, e com o meu temperamento arestoso,
propenso mais à defesa das causas do que
à transação política, nâo teria encontrado solução para várias dificuldades, sem a capacidade negocial de Luiz Viana, que aliava a
percepção intelectual à sensibilidade polítiCa,
numa dosagem extremamente correta. A minha dosagem de percepção intelectual, -era
talVez sUperior à minha dosagem de sensibi·
lidade política. Nós nos completávamos.
Para mim, é motivo de orgulho saber que
em sua biblioteca há livros meus. Tenho certeza, de que não serão livros virgens. Muito
freqüentemente, as bibliotecas são recintos
virginais, onde os livros são meramente exibidos como demonstração de afeto à cultura.
No seu caso, tive ocasião de ver que eles
estavam anotados e rasurados, o que indica
um convívio efetivo com esta magra produção
intelectual que pude realizar.
O Sr. Albano Franco - Permite-me V.
um aparte, Senador Roberto Campos?

ex~

O SR. ROBERTO CAMPOS- Com prazer.
O Sr. Albano Franco - Senador Ro_berto
Campos, eu não poderia, nesta hora; deixar
de solicitar aparte a V. Ex~, não só para destacar a peça com que V. Ex" brinda hoje o
Senado, embora podendo discordar.de alguns
pontos de vista, mas também para dizer que
V. Ex•, nesses oito anos, teve oportunidade
de abrilhantar e valorizar o Senado Federal;
mais do que isto, respeito principalme'nte as
suas idéias, embora reconhecendo, e aceitando até algumas o_bservações, sempre com
o toque irónico inclusive quando me denol'!linava cooperativista quando eu defendia interesses do Nordeste. Não podemos deixar de
reCOnhecer com justiça o valor que V. Ex•
tem em termos de idéias, principalmente a
contribuição que tem dado ao Brasil. Senador
Roberto Campos, o Brasil não pode prescin-
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dir da dua di<Üética, d;I sua çultura e çjo .st:u
valor intelectual. V. _Ex~ vai continua,r defendendo as suas idéias, inclusive com a sua cora-

gem cívica, _n~ Congresso Nacional. Eu não
poderia deixar de associar-me âs palavras de

V. Ex• e principalmente de dizer do nosso
apreço e admiração pelo trabalho que_desempenha em favor das suas idéias_ e pensando
sempre no Brasil.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Muito
o_brígado, Sencido"r. Acho que nossas_ diver-

Durante o di:;curso do Sr. Roberto
Campos, o Sr. Nelson Carneiro, Presi~
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa,
3" Secretário.
Durante o discurso do Sr. Roberto
Campos, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é_ ocupada pelo Sr. Nelson Carnéiro,

O SR. PRESIDENTE (Nel$on Carneiro)
-A Mesa interrompe V. Ex" para comunicar
ao Plená~io que prorrogou a. sessão pelo tempo necessário para a votação da Ordem do
Dia.
O SR. MARCONDES GADELHA- Obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente.
Tempo houve, Sr. Presidente, cm que o
Parlamento, tal como hoje o concebemos,
era apenas um ponto no infinito, uma cintilação distante:_ na noite densa e intérmina de
ditadura. O Exercício parlamentar era pouco
mais do que um conjunto de aparências; âs
vezes~ um disfarce para coonestor a situação;
às vezeS'; um- cap·uz à guisa- de venda para
os olhos (nossa maneira de apagar a realidade
em' torno) e;· -à forma de tentear que dela
decorre, como no jogo da "cabra-cega".
E, nessa azáfama, quantO acidente de percurso, quanta topada, quanto descaminho!
Eram mi} formas de constrangimentos: ame a~
ças, enquadramentos, cassações, prisões, fechamentos sumários e outros ritu_ais da opressão. Tudo,era possível. Impedido de legislar
sobre qualquer assunto importante, como
matéria financeira, tribu_tO?,orçamentos etc.,
o Congresso cumpria uma Pantomima consc:íente _e_s_ nem assim, perdia a dignidade e
a compostura. E se armava, vezes _e ve~es,
como fórum de debates, cultivando uma democracia vírtual. EsvaZiado em sua capacidade de_ fisc;~Iizar,.d_e_ c:ontrolar e, pgis •. de
coibir abusos, o Congresso encontrava alternativa na denúncia.
_
EÚ comoVente como se denunciava! De~
nunciava-se a ninguém, à História ou às amcbas de Mar.te; mas denunciava-se. Porque
também a imprensa estava impedida de publicar e submetida à tesoura da censura ou ao
cinzel habilidoso da autocensura.

Presidente.

gências_são menOreS, pois estainôs riô mesnio
c ôc SR.< PRESID.ENTE (Nelson- Carneiro)
lado da cerca. Somos ambos dcfeilsofés da
- A Me.sa sub::;creve todas as inte.rvenções
livre iniciàtiva e da ebon·omia: de mercado.. -dos ill!-stres c.olegas_ qu.e.régiStraram a sua so_!i~
Se algumas diferenças de opinião houve, elas daricdade, o seu aplauso à atuação parlafnennão se referiram ao seu patrocínío de causas
t~rdo e~inente _Senador Roberto Campos. O
nordestinas; pois, com isso,·rrnl.ito simpatiZo.
nobr,e. _ _S_e.tJ._ador Roberto Campos, que tantas
Acredito que nossa divergência básica era no
vezes võtou isoladamente no Senado, contritocante à unicidade sindical; ·sempre- fui debuiu para que e-sia fosse uina Casa de divcrfensor do pluralísmo sindical, pois-acho que, gêricia·s -e, ·também, de soluções, e, sobrenuma economia capitalista e ·democrática;_o
tudQ, manteve ã divergência. E pe.lo fato de
pluralism:o·sindical é um traço indispensável. que irá representar na Câmara dos DepuJá a unicidade sindical é um resíduo corp·ora- tadQs o -Estado do Rio de Jáneiro, o Senador
tivista; Muito obrig2do pelas suas observa- Ro6C-rio-Camçios, é 6 momento de congratuções;
lar-me com o povo desse esfado, porque assePara tranqüilidade do Pre.sidç:nte e. de _to- gúrou ao eminente Colega a pOSsibilidade de
dos os Srs. Senadores, anuncio que não tenho cb11tinuar na vida parlamentar, com sua competência, com sua lucidez e a.té com sua di ver~
mais do que três ou quatro frases a dizer.
gência, ·porqu"e a divérgência, como disse, é
Não se deixa esta Casa con:t o coração leve.
Anos e anos de convívio no diuturno trato um:a-arfatlerística 'dos parlamentos.
A Mesa fica satisfeita etn v~er que, ao deixar
dos mais Sérios problemas; o embate- semPre
vivo, e áspero muitas vezes, das convicções esta Casa com a solidariedade, com a com~
dos modos de sentir ·c daS experiências pes- pre·etrsão·e cOm palavras de estímulo de todos
soais diversas, levam a um companheirisino os menl-bros que aqui estão presentes, S. Ex•
e a um conhecimento fecfptocos qúe os que levará para a Câmara dos Deputados outro
de fora-nos observam dizem, com uma ponta mandato, tão honroso quanto este, já agora
de malícia, fofriuimos um seleto clube. Pa~sa de representar o Estado do Río de Janeiro.
O Rio de Janeiro, de vez em quando, faz
mos pela experiência sentida da perda de diversos bons colegas e de respeitadas figuras isto :___ rtâo faz sempre - , busca par\er.men~
da vida pública brasileira. Não lhes mericio- tares nos outros estados e os transfere para
narei aqui oS nOmes, p-ara qtie não pe-netre a sua órbita. Eu próprio fui um beneficiário.
De modo que eu saúdo, na pessoa do Senaem minhas palavras um fiO de trísfcza:. ·
_
dor Roberto Campos, o Deputado que o Rio
Disse, certa vez, há muitos sé-culos, Plínio:
Si computes annos, exiguuin teinpils: "si víces de Janeiro elegeu, para que continuasse com
seu brilho, com sua erudição, com sua compererum, aevum putes".
tência e sua probidade intelectual, servindo
E assim foi esse perfddo. Se contarmos os ao Pãís, ·ainda que, muitas vezes, divergindo,
anos, o tempo é exíguo, mas se pensarmos
porque esta é uma característica de todos nós.
nos estupendos fatos é uma eternidade. Vivemos numa época extraordinária da humaniÓ SR. PRES.IDENTE (Nelson Carneiro)
dade. Assistimos à aceleração mesma do pro- . -Concedo a palavra ao nobre Senador Marces~o da história. Quase que sem nos darmos
condes Gadelha.
conta, no meio do nosso cotidiano, estamo_s
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLvendo o encerramento de um processo de
milénios, qual seja o dia da guerra como um PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
instrumento de uso corriqueiro entre os po- Presidente,_ nobres Srs. Senadores, minhas
vos. Aquilo que só n_as utopias nos era dado últimas palavras, nesta etapa da minha vida
pensar acabou por se tornar real. O homem, pública, só pode ser um canto de louvor à
por fim, parece que dominou o demónio de instituição Parlamentar, a que servi com porfiado zelo ao longo desses últimos vinte anos.
sua própria criação. ---COnforta-me vê· la assim, investida em suas
Eu continuarei com meu sonho de escre- prerrogativas plenas; erguida na majestade
ver, algum dia, um tratado sobre as causas dos seus poderes; inteiramente legitimada co·
da riqueza do Brasil, pois, nossa pobre~a não mo representação da vontade geral e, pronta
é uma fatalidade imposta por um mundo in· para discernir os elevados anseios da Nação
•justo; é algo que podemos superar com dili- brasileira no futuro que se inaugura.
gência municiada pela emoção e disciplina
Rude, entretanto, foi a trajetória por onde
pela razão. Era o que tinha a_dizer, Sr. Presi- evoluiu este Congresso até alcançar a integradente. (Muito bem! Palmas. O orador é lidÇLde çlas suas atribuições.
cumprimentado.)
Tempo houve, Sr. Presidente ...
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O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. MARCONDES GADEl:HA- Ouço
V. Ex~, nobre Senador Mauro Benevid~s.
.

O Sr. M3uro Benevides ~Nobre Senador
Marcondes Gadelha, neste instante em que
V. Ex~, no seu derradeiro discurso na tribuna
do Senado Federai, neste período legislativo,
porque há o prognóstico de que V, Ex•, decorrido o próximo quadriênio, poderá voltar
a estaCasª peJa manifestação da vontade dos
seus coestaduanos, antes çl~_V. EX" anunciar
para esta Casa a postura que assumiu, condenando tudo is~o que aí está, eu meu antecipo
para oferecer o meu testemunho da sua atuação marcante na outra <:;:asa do Congre~so
como integrante do bloco autêntico do MDB,
defendendo a normalidade institucional do
País e; naturalmente prÕfligando tudo isso
agora mencionado no seu discurso, da tribuna
do Senado Federal. Recordo que V. Ex'\ COm
a coragem, altivez e dignidade que têm sinalizado a sua a~uação na vida pública brasileira,
condenou todas as formas de autoritarismo,
de prepotência, de violência instaladas_ no
País. Ao lado de Marcos ;Freire-, ao ladõ de
Paes de_ Andrade, ao lado de .Freitas Nobre,
ao lado de Alencar Furtado, ao lado de tantos.
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outros bravos Companheiros, V. Ex~ teve
sempre a dignidade de lutar pelo advento do
estado de direito no Paíii. No Senado, V.
E~ deu continúidade ao seu trabalho levado
a efeito na Câmara dos Deputados. E, aqui,
:sempre foi um Parlamentar atuante nas Comissões, no Plenário, e em outros encargos
que compõem o contexto da atividade de Uil).

Senador da República. Portanto, acredito
que V. Ex•, deixando o Senado neste instan-

te, deixa sinalizada também nos nºssos
AnaiS, nos regístros da Casa, uma atuação

proficiente e brilhante em defesa dos interesses maiores do povo brasileiro.
O SR. MARCONDES GADELQA - No·
bre Senador Mauro BeneVides, devo dizer
que V. EX" também foi participante da resis·
tência daquele período ominoso por que passou a Nação brasileira. V. E~ estava ao lado
· de todos aqueles companheiros que resisti·
ram bravamente.
Agradeço o testemunho de V. Ex• a meu
respeito, que me deixa profundamente sensibilizado. Mas gostaria de dizer, nobre Senador Mauro Benevides, que aqui na minha
análise, n-a minha apreciação, o herói, na verdade, foi a própria 1itstitUiçãO pàrlamentar;
foi o conjunto daqueles que a integravam,
mas foram os próprios desígnios do Congresso Nacional que arrastaram a sociedade brasi~
leíra para a abertura_democrática_que acabou
acontecendo; foi o êstoiciSrO.o do Congresso
Nacional, a sua capacidade de suportar todos
aqueles_ vexames _em favor de um período de
democracia efetiva que naquele momento era
apenas um vir-a-ser, mas um vir-a-ser no qual
confiávamos integralmente. Sabíamos que a
ditadura, o absolutismo e o autoriüüísmo não
eram a forma de existir da Nação brasileira;
que merecíamos um modelo de convivência
social e política mais aberto, à altura das melhores perspectivas do nosso povo e das melhores tradições da nossa história.
\ Foi esta confiança do CongressO Nacional
q~manteve de pé a alma braMieira naquele
momento difícil, naquele momento sombrio
que atraves~mos. Agradeço a V. Ex' também, nobre Senador, os bons augúrios para
que breve estejamos juntos outra vez, nesta
tribuna do povo brasileiro, que é o Congresso
Nacional.
O Sr. João Lobo Permite-me V. Ex• um
aparte, Senador?
O SR. MARCQ~DES GADELHA- OuçQ
.V. Ex•, nobre Senador João Lobo,

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Marcondes Gadelha, considero-me privilegiado por
me incluir entre os amigos de V. Ex' nesta
Ca:sa. Desde o primeiro momento, quando
V. Ex~ aqui chegou acompanhado já da oura
de parlamentar brilhante e combativo, que
nos relacionamos bem. E eu sempre me aproveitei do entusiasmo, dos conhecimêntos, da
eloqüência com que V. Ex• sempre encarava
e debatia os assuntos neste Casa. Quando
Líder, tive o privilégio de ser um dos seus
vice-líderes, e foi novamente um enriqueci. .IDento, nos meus qesconhecimentosJ2.Qlfií-

cos, que auferi. Tenho certeza ·de que essa
interrupção momentânea da carreira política
de V. Ex~ foi um acidente, um desses lamen·
táveis acidentes que acontecem freqüentemente. Mas, no novo período eleitoral, V.
Ex•, retemperado por um conhecimento mais
direto com o p0\10, com as necessidades prementes da Nação brasileira que tanto tocam
o coração, a emoção e a inteligência de V.
Ex~, tenho certeza que voltará a integrar esta
Casa, este Congr.esso. Eu, neste mqmel).to;
Senador: Marco.t;t.des Gadelha, faço este aparte também em nome do Senador Odacir Soa_res, que de tão emociop,~do não se acha em
condições de aparteá-lo de viva voz, e aceite,
pois, os nossos cumprimentos, o nosso abraço, no momento em que se despede desta
Casa por um breVe espaço de tempo. Meus
parabéns!
O SR. MARCONDES GADELIIA -Mui·
to obrigado a V. Ex~, nobre Senador João
Lobo, e também ao Senador Odacir Soares.
Eu os tenho, além de parlamentares brilhantes, sérios, responsáveis na missão de representar os seus coestaduanos, eu os tenho,
além disso, como amigos diletos. e mUitO fraternos e, portanto, generosos sempre para
comigo.
V. Ex~ relembra o período em que exerci
a liderança do Partido da Frente Liberal. Eu
diria que a COnvivência era tão ãmlga, tão
solidária, que, entre n6s, não se distinguia
entre líder e líderados. Éiamo_s_ todos um só
bloco, nivelados no propósito de bem servir
à instituiÇáõ, de berri servir ao partidO e de
bem servir ao País. Aprendi muito com V.
Ex• e reforcei a minha ação no trabalho conjunto, e lhes sou sempre, eterna e penhoradamente, grato, nobres Senadores· João Lobo
e Odacir Soares.

O Sr. Ney Maranhão - Permite~me V,
Er um aparte, nobre Senador.
O SR. MARCONDES GADELIIA- Pois
não, nobre Senador e eminente Líder Ney
Maranhão! Ouço V. Ex' com muita honra.

O Sr._ Ney Maranhão - Nobre- Senador
Marcondes Gadelha, V. EX", na despedida
da representação do seu Estado, no Senado
Federal, neste momento, está lembrãndo os
tempos negros, os tempos em que V. E~.
na Câmara dos Deputados, defendia a .liberdade, o regime' democrático. Eu ouvia os pronunciamento de V. Ex' A Voz do Brasil e
sei, Senador Marcondes Gadelha, o que sofremos naquela éP.oca:· _tive o meu mandato
cassado e os meus direitos polfticos suspensos. Sei o que é um parlamentar com os direitos políticos suspensos. Respondi a IPMS.
É muito bom, hoje; falaremos da História
passada. Mas, naquela hora, V. Ex~ era um
dos homens que defendiam essa liberdade.
Por isso, Senador Marcondes Gadelha, é preferível a pior democracia à melhor ditadura.
Porque, foi esta tribuna a arma que V. E~
tinha ,para defender a liberdade no Congresso, na Câmara dos Deputados. Congratulome com V. Ex~, porque senti na pele a perseguição da ditadura, naquela época. Eu não ,
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podia deixar de congratular-me com V. E~,
Senador Marcondes Gadelha, pertencente a
um estado pequenino, mas de grandes homens públicos, como Rui Carneiro, José
Américo de Almeida e o grande João Pessoa.
E aqui, no Senado da República, V. Ex~,
CCimo nordestino autêntico, defensor intransigente daquela nossa gente esquecida_ dos
poderes públicos, sempre usou esta tribuna,
como simples Senador e Líder do PFL, para
defender as justas causas do P9YO nordestino
e sua Paraíba. Tenho absoluta certeza, nobre
Senador: Marcondes Gadelh<J,, que esses poucos anos irão passar depressa. Foi uin marco
no destino o não regresso de V. _Ex' a esta
Casa. Todos nós temos certeza que, pela sua
capacidade política, pelo trabalho que sempre fez em defesa do valoroso povo paraibano, dentro de mais quatro anos, torcemos
e temos certeza que V. Ex~ voltará ao nosso
convívio. Parabéns a V. Ex~ pela sua atuação
riesses longos anos, defendendo o Brasil e
defendendo o nosso Nordeste.
O SR. MARCONDES GADELI!A -Mui·
to obrigado a V. Ex', nobre Senador_e Lídet
Ney Maranhão. V. Ex• me deixa feliz com
a informação de que minha atuação na Câmara dos Deputados possa ter sido ~de alguma
forma útil, possa ter contribuído com uma
parcela; pcir míninia que seja, para o resgate
aos qua-dros da vida pública nacional de um
hometn-de bem, de um homem sério, compenetrado do seu dever, do seu compromisso
público, como é o Senador Ney Maranhão.
V. Ex', como inúmeros outros patriotas espalhados por este País afora, foi vergastado com
o látego da injustiça, da incriminação sem
o direito de defesa, da perda das suas prerrogativas, Qa sua.cidadania, do seu direito; colocado à margem da sociedade ·como um réprobo, como inúmeros outros por este País afora,
políticos e não políticos, exercendo cargo,
mandato eletivo ou não, e onde se incluíam
também os banidos, os. exilados, os presos
políticos.
Lembro-me de um te-stemunho, de uma
carta que recebi_de presos políticos de Itamaracá, num certo Natal, às vésperas da anistia,
em que agradeciam 9 trabalho que exercitávamos na tribuna parlamentar, em favor da
sua libertação.
Essas coisas, nobre Senador, nos consolam
e conforJam~ e, de alguma forma, nos dão
o direito de justificar plenamente a nossa passagem pela vida pública .
Muito obrigado a V. Ex~, nobre Senador
Ney Maranhão!
O Sr. Raimundo Lira- Permite-me V.

E~

um aparte, nobre Senador Marcondes Ga-

delha?
O SR. MARCONDES GADELI!A- Ouço
V. Ex~, meu querido amigo, Seilador ro_nterrâneo e brilhante representante do Estado
da Paraiba.
O Sr. Raimundo Lira - Eu ia deixar v:
Er-- prosseg'uir mais alguns instantes no seu
Q._i_§curso, mas posso correr o risco de ele ser
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pé!l para prestar os votos de amizade. de lealencerrado e eu não ter a felicidade g.e_ aparda"de, com a maior rapidez; infelizmente, as
tear. Senador Marcondes Gadelha, o meu
tratativas foram feitas com muito atraso em
testemunho, como paraibano, como seu eleirelação às leis vigCnte....., e V. Ex', hoje, -não
tor em 1982, como seu_ colega nesta Casa,
é o,Vice-Pr~sidente da_Reptíblica. para ser
tem um valor até diferenciado dos demais
festejado por aqueles que, hoje, representam
companheiros, porque temos experiências
aqui, na Casa, e experiência no nosso estado, . os seus e do povo da Para1ba. Quero trazer
a V. Ex" o maior abraço, a solidariedade,
Na sua luta, em 1990, na Paraíba, para a
aquela mesma_ solídariedade de campanha
sua reeleição, não prevaleceram os critérios
eleitoral. inas também a solidariedade de um
de justiça, os critérios de avaliação qualitapai"ãihano, de um amigo, de uma pessoa que
tiva, os critérios do melhor exercício da política nacional, aquela política que todos dese~- pode retratar a esta Casa o trabalho digno
e honr<i.do de V. Ex•, que nunca se envolveu
jamos para consolidação de nossa democraconi-qüalquer tipo de corrupç;1o. com qualcia; o que_ verificamos,_ em nosso éstado, foi
quer tipo de transação política que pudesse
uma inversão na divulgação dos valores; 9
desonrar o seu mandato. Sa_ia, portanto, no·
que prevaleceu em 199Q __não foi o valor de
bre ·senador Marcondes Gadelha, ao termiV. Ex~ em contrapartida ao valor do- outro
nar o seu mandato, com a consciência trancandidato - que também tem muito valor
qUila de que cumpriu O Se li dever. E a nós,
e que foi eleito pelo povo paraibano -; o
seus companheiros paraibanos e senadores,
que prevaleceu foi um excessivo aparato dos
s6-iesfá a eSperança de que, daqui a quatro
meios de comunicação da Paraíba, que, incluailõs. V. Ex• volte a esta Casa, Muito obrisive, V. Ex• ajudou nessas concessões, no
gado.-·
passado, aos _seus amigos e correligionários
e agora, em 1990, esse acervo de comunicação se voltou contra V. Ex•, procura~do ·
O SR. MARCONDES GADELHA- Obri
denegrir da forma mais vil possível a sua imagado a v: Ex•, Senador Raimundo Lira! V.
gem, sem encontrar no seu trabalho positivo,
Ex~ suscita alguns pOntos ímportantes e delioperoso, honrado _e digno de parlamentar pa- cados da minha vida pública, episódios eleitoraibano as qualidades que sempre teve. Foi
rafsem que me envOlvi, mas o faz de maneira
uma luta desigual. Estive ao seu 1ãdo, nas
extremamente oportuna porque me dá a
madrugadas, pelos caminhos da Paraíba, nos chance de dizer como vejo hoje esses episópalanques, correndo os mesmos riscos, pou- dios na perspectiva da distância.
sando em campos de _aviação que não ofereComeçando com o processo eleitoral_ de
ciam a menor segurança;m,as est~vamos lá,
199~~ V. Ex• fOi absolutamente correto, quantransmitindo a mensagem aos eleitores da Pa- do apontou o_ engajamento exCeSsivo dos
raíba, solidário com V. Ex', com o seu traba- __ meios de comunicação da Para1ba nessa camlho, com o seu passado e com o seu presente.
panha: O ideal em uma deinocraCia é que
Infelizmente, a luta foi desigual, injusta, de- os me1os de comunicaç_ão sejam respositórios
sequilibrada; não em relação ao eleitor, que neutros da info"rmação, que sejam essas inforsempre quis reeleger V. Ex•- tanto é verda- maçõe_s.. repassadas ao público sem as_ tintas
de que em todas as pesquisas de opinião pll- - do engajamento. Mas tal não ocorreu na Pablica, até às vésperas das eleiçõ.es, V. Ex• raíba, nobre Senador Raimundo Lira. Em
sempre deteve a preferência do eleitor parai- verdade,_ todos os meios de comunicação,
bano. Por isso, quero trazer este depoimento, sem exceção, se mancomunaram numa consaqui, ao Senado Feçieral, para que os compa- piração inédita para massacrar este_ humilde
nheiros, colegas se_na._dores saiba_m realmente Colega_ de V. Ex~-'· como numa cruzada santa,
o motivo por que V. Ex• n;j.Qjqj_.reelcito pelo como se fosse eu a erva daninha- a ser erradi·
eleitor do meu estado. E que nós todos possa- cada, custasse o que custasse.
.
mos encontrar formas preventivas para que
A que veiO toda aquela sanha, todo aquele
os meios de comunicação sejam utilizados co- ódio, toda aquela vesânia derramada contra
mo esclarecimento e informação à popula- · mim, én:tf>ágimis e- páginas 'de jo"rnal, Oóbre
ção, e não como instrumento para massacrar Senador Raimundo Lira, eu não tenho nem
cidadãos na sua l1.1ta pela democracia, como como desconfiar, --nem a qUe attibuir. NãÕ-aconteceu com V. Ex• EntãO, este depoimen- !enho a menor noção porque, de repente,
to eu não poderia deixar de dar, aqui, para JOrnais, revistas, televisões, estações de ráconhecimento pleno de todos os colegas do dio, todos se acumpliciaram numa empresa
Senado FederaL _Abstraindo a luta de 1990, de exterminação contra o meu mandato parV. Ex\ como Deputado Federal pelo PMDB lamentar.
ou, como Senador d_o PFL, sempre honrou
1:: absolutamente verdadeiro o retrato que
a Paraíba como seu representante,_ e sempre V. Ex• traçou.
honrou o Senado Federa.Lcomo representanEl! diria, nobre Se':l~dor, que esta foi apete desta Casa, V. Ex~ foi alçado, ano passado nas uma parte do problema. A bem da Verdainclusive à condição de candidato a Vice-Pre- de,_é_preciso se diga que o Partido que se
sidente da República. E se aquela chapa ti- coligou com o meu PFL, operou deliberada
vesse sido composta 30 di_as_ antes, possivel- e friamente contra os interesses da Própria
mente, hoje, V, E~ estaria sendo festejado coligação e_evidentemente da minha candidapelo seus alagozes como Vice-Presidente da tura e do me~,~, çompanheiro de chapa ao GoRepública, porque aqueles _que massacraram vetno do Estado.
V. Ex~ com os instrumentOs de uma concessão
Também vão ficar nos porões da incompública seriam os primeiros a chegar aos seus preensão as razões desta atitude do Partido
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que se coligou conosco, de assumi~ uma atitude frontaL contra mim.
De matÍeíra que o combate não se restringia apenas às hostes adversárias, mas tarribém, no seio da própiia coligação, encontramos entraves para pro~seguimento da_
campanha, no tom vitorioso como se instalou
logo após à conversão.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho te-me V. Ex• um aparte?

Permi-

O SR. MARCONDES GADELHA- Logo
mais, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho!
V. Ex• faz rcferé-ncia ao episódio da candidatura Sflvio Santos, em que figurei como
candidat_o_ a Vice-Presidente da República.
Alguns procuraram, de alguma forma, li·
gar o resultado das urnas, na Paraíba, àquele
trabalho que considero importante, despojado e vinculado aos propósitos mais elevados
em política; ·no entanto, devo dizer, nobre
Senador Rairr..undo Lira, que aquela candidatura me honrou e muito me orgulho de ter
participado daquele momento fecundo da vi·
da púhlica e do processo eleitoral neste País.
Sílvio Santos é um empresário talentoso, dinâmico, que, sem dúvida, teria experiência,
controle emocional e capacidade para o enfrentamento da crise que vivemos.
O mais ímponante, porém, o que me traqüiliza cOm relação à viSão ética OiJ. aos dividendos políticos daquela candidatp.ra são os
resultadas eleitorais obtid9S pelos companheiros que estavam ao meu lado na formu~
lação daquela candidatura. Veja V. EX"' que
o Senador Edison Lobão foi vitoríoso no seu
Estado, e compunha a tríade de companheiros que mais se responsabilizaram por aqu_ela
chapa; o Senador Hugo Napoleão teve um
resultado brilha!J.te no Estado do Piauí; o nobre Senador Odacir Soares, que era uma espécie de coord.!!nador e acompanhava diretamente as ações de campanha, teve um resul-.
tado brilh_a_n_te e _foi um dos três Senadores
que lograram voltar a esta Casa, ao ladÚ dos
Senadores Albano Franco e Marco MacieL
O Governador .de Sergipe, Ministro João Alves, oferecia a sede da sua residência para
as nosSas reuniões, e ganhou a eleição no
primeiro turno, de forma _brilhante._ O D~pu
t~do. Francisco Benjamim integrou a chapa
Vttonosa do Senador, pelo Estado da Bahia,
Josaphat Marinho. E assim diria, nobre Senador, que todos os Companheiros- o Deputado Inocêncio Oliveira também se elegeu
brilhantemente-:-:_que participaram direta ou
indiretamente na_ linha de frente das ações _
em favor da candidatura Sl1vio Santos, todos
foram bem sucedidos n~s urnas, exceção feit.a
a este Companheiro que lhes fala.
De ~ado que não estabeleço ligação entre
uma cmsa e outra, tenho, como V. Ex• muito
bem colocou, como um período ho~roso da
minha vida pública, essa candidatura ao lado
de Sflvio Santos. E fosse outro o resultado
e fosse outro o entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, outra também seria a atitude da imprensa do meu Estado em relação
à campanha de 1990.
-
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Nobre Senador, agradeço a opo-rtunidade
que me dá de refletir um pouco sobre esses
episódios com a frieza que o distanciamento
no tempo permite. Agradeço a V. Ex• todo
o apoio, toda a sustentação que deu à minha
candidatura em 1990, como também em outras oportunidades.
Obrigado a V. Ex', nobre senador Raimundo Lira! Também o tenho como brilhante e legítimo representante do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Mesa pede aos Senhores.. aparteantes
que sejam breves.

~-A

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex•
um aparte, nobre Senador Marcondes Gadelha?
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouvi·
rei, primeiram.eri"te, O nObre Senador Cid Sa-

bóia de Carvalho~
O Sr. Leite Chaves - O nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho me cedeu o tempo
porque serei mais- rápido.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex~
pode ouvir, primeiro, o nobre Seitador Leite
Chaves e eu falarei a seguir. O SR. MARéOND~S GADELHA- Com
prazer, ouço V. Ex', nobre Senador Leite
Chaves.
-

e nos preterimos. Embora seja uma coisa aparentemente particular, o caso é geral, pois
abrange outros parlamentares. Tendo que ser
breve, não qo.ero mais alongar-me sobre o
nome parlamentar que V. EX" deixa nesta

casa. - --

-

-

O SR. MARCONDES GADELHA - De·
poimento verdadeirOe importante de v. Ex',
nobre Senador Leite Chaves, porque se estende a muitos ouuos senadores e não apenas
ao Senador Marcondes Gadelhi._!., e mostra
as. dificuldades. com que o Congresso Nacional se houve ao longo de todo esse temj)o.
Depois de 20 anos de vida pública, como
deputado e senador - é verdade o que V.
Ex~ disse, não tenho uma casa para morar
e vou ter que pagar aluguel. E digo a V.
E___x1' que não sou exatamente um estróina nos
cuidados com as mínhas finanças, nobre Senador Leite Chaves; levo uma vida espartana
junto com a minha fami1ia. Na realidade, neste momento, não tenho uma Casa ou um
apartamento para ·morar e terei que pagar
aluguel.
Esta realidade, infelizmente, mal compreendida pelo público em geral que, atropelado pela desinformação dos meios de comunicação que afirmam que um senador ganha
2, 3 milhões de cruzeiros, como se fôssemos
aqui um punhado de nababos, quando, na
ve-taaae-;onosso contracheque está aí, apon·
tando cifras magras, paupérrimas e que nos
levam a uma condição de extrema dificuldade
na condução da nossa vida pessoal. É verdade, nobre Senador Leite Chaves!
Ainda há pouco, o Senador Rachid Saldanha Derzi fazía merição às injustiças que se
cometem quando se diz que um senador ganha 1 milhão e 800 mil cruzeiros, ou que
houve um abono excepcional de 466 mil cruw
zeiros~- Q_ Senador Rachid Saldanha Derzi
chegou ao ponto de cobrar que lhe fosse feito
o pagamento desse suposto abono que está
sendo noticiado o que também deveria ser
postulado por todos nós.
Sabemos, nobre Senador, que esta é a situação, porém isto só faz engrandecer a ação
do Congresso Nacional, que atuou desprendido de interesses materiais, enfrentando dificuldades extremas e a incompreensão e o
apedrejamento até dos que não entendem,
ou não conhecem a real situação dos Srs.
Parlamentares.

O Sr. Leite Chaves - Serei muito breve.
V. Ex• fOi bastante louvado e- -é bastaitte co·
nhecido, deixa poSitivo o seu'rionie ne-sta Casa. Mas quero me valer desta oportunidade
da despedida para dar um depoimento favorável ao Congresso Nacional:_ V. Ex~, como
disseram os jornais, deverá ficar residindo
aqui em Brasília. Eu tenho sido testemunha
das lutas de V. Ex• para conseguir uma casa
para morar, as difiCuldades são terríveis ou
para comprar ou para locação. A essa altura,
V. Ex'? como outros senadores, não conse•
guiu essa definição, entretanto, todos os imóveis funCiOnais forarri Vendidos, até aos ministros do Supremo" Tribunal Federal, mas os
parlamentares não tiveram esse direito. Já
não digo em relação aos imóveis qúe eles
estavam ocupando, mas pelo menos que fosse
a eles assegurado o direito de comprar, nas
mesmas condições de financiamento, os qtie
sobraram. Nessa situaçã_o_ estão diversos de·
putados e senadores, entretanto, esta Casa,
O Sr. Cid Sabóia de CarValho - Permicontra a qual se jogam as invenctivas dos
tewme V. Er um aparte, nobre Senador?
jornais, não recebe uma palavra de louvor.
Funcionários dos mais diversos níveis tiveram
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço
o direito de comprar os imóveis que ocupa- V. Ex' nobre Senador.
vam, com 10% de entrada e 25 anos para
pagamento. MinistrOs de tribunais, procuraw
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre
dores etc. Deputados que aqui ficaram não Senador MarcondeS Gadelha, estou ouvindo
conseguem uma casa para morar, não têm o seu pronunciameil.tõ, que é o último nb
dinheiro para comprá-las e até para alugá-las, Senado Federal. Eu não queria, evidentepois os aluguéis são extorsivos e sou testemu· mente, que V. Ex' saísse desta Casa sem o
nha da luta de V. Ex• nesse sentido, sendo meu testemunho do seu trabalho·, da sua hon·
obrigado, brevemente, a desocupar o aparta~ radez·; do modo eloqüente como se conduziu
menta em que estão. Não têm facilidade e como parlamentar, o modo lhano, decente
quando acham um, o aluguel é superior ao como líder do seu partido, e também os as·
líquido mensal de que paga o Senado: Nós, pectos de seu envolvimento com as questões
do Congresso, favorecemos a todo ~modo --doutrinárias e pragmáticas que transcorreram
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no Senãdo Federal, na Assembléia Nacional
Constituinte e no Congresso Nacional. Dou
o meu testemunho. Mas a mim impressionou
bastante a crdnica da sua derrota, a crônica
da sua não~ eleição, porque, afinal de contas, os fatos denunciados pelo Senador Raimundo Lira são de uma gravidade impressiO·
narife. E ei:Jquanto o Senador Raimundo Lira
fazia essa denúncia, da tribuna do Senado,
eis que, ao meu lado, outro Senador, Carlos
Alberto, também contava histórias a respeito
da mã utilização notadamente dos meios de
comunicação a distância. E ísso poderia ter
vitimado V. Ex• nas suas pretensões de volta
a esta Casa, somando-se aos outros fatores
igualmente denunciados pelo Senador que es·
tá na tribuna e que agora apresenta despe~
didas. Senador Marcondes Gadelha, a vid'dpolítica tem estes tropeços naturais: perder,
ganhar- é da vida do polírlco; são, naS estraw
das que nós percorremos, as pedras postas
no caminho. E algumas; depois, virão digni·
ficar a sua conduta, o seu caminho de volta,
a sua estrada de retorno. os modos de sua
persistênd_a, porque não acredito que, por
não ter um mandato, V. Ex• venha a deixar
a vida política nacional, onde tanto há brilhado, durante anos, integrante de importantes
movimentos que se registraram na história ·
parlamentar brasileira. A vida política não
se restringe a um mandato, evidentemente.
E uma derrota não se eterniza; a derrota é
apenas uma pedra no caminho. Mas eu quero
· dizer - porque sinto uma espécie de pedra
na garganta- a V. Ex• que no episódio de
Silvio Santos, fiquei thuito revoltado com a
Justiça Eleitoral; nunca vi razões jurídicas
para- a deliberação da Justiça Eleitoral pela
qual Sílvio Santos viu a sua candidatura invia·
bilizada, e V. Ex' deixou de disputar a vice~
Presidência da República. Ante tantas licenciosidades eleitorais brasileiras, achei que
houve rigor na consideração daquele processo e no seu julgamento final, firmando-se
uma jurisprudência -diabólica, uma jurispnldência que, de ·modo algum, levará a bom
conceito quando esses processos forem reexaminados para se traçar um pouco da história
brasileira. Há de se ter vergonha da decisão,
leitora\ se envengonhar de haver permitido
que uma ex-mulher de Lula fosse à televisão,
ao arrepio da letra constitucional, Jevar casos
contra a dignidade} contra a honra e aspectos
da vida privada- daquele cidadão. Isso foi tale·
rado pela Justiça Eleitoral. Ante intolerân·
cias e tolerências, acho que V. Ex~ foi colhido
nesse episódio, como deve ter sido colhido
nessa atividade que O Senador Raimundo Li~
ra acaba de denunciar. Se não pode ser feita
propaganda positiva, pelos meios de comunicação, de um candidato, como pode ser feita
a negativa? Houve negaceiro, houve desfdia
na Justiça Eleitoral do seu Estado, com certe~
za. Aqui, nós, os que vamos ficar, temos uma
obrigação muito grande: o aperfeiçoamento
da legislação eleitoral, para· que não se· permita a repetição disso que foi denunciado,
com tanta ooragem, pelo Senador RaimUndo
Lira. Essas denúncias devem ser feitas independentemente de Pa~ido, indep_endente de
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grêmio político, independente de pessoas.
Esses fatos devem ser levantados no Brasil
para que, amanhã, seja possível o· perfeito
dia.gnós_tico e para que tracemos o quadro
patológico da _e!eiç~o do Brasíl, o quãdro pa·
tológico eleitoral brasileiro, devo dizer melhor. Mas que V. Ex~ 1eve..de volta para o
seu lar, para os seus filhos, para á sua mulher
esse con~ito magnífico que formou nesta Casa. V. Ex~ sai daqui dignificado, honrado e
respeitado. A crônica mal traçada de sua _vida
e de sua atuaçã0 no .,seu estado não há de
atíngi:i" o seu nome-aqui no Senado Federal
e, muito pelo contrário, na vetdàdc, o seu
nome no Senado é que irá ser a palavra final
do seu próprio estado, quando_d~_Qutras tentativas para que recobre o mandato parlamentar que sempre honrou, tanto na Câmara·
quanto no Senado. Era o aparte que desejava

acolho esta ob~ervaç_ão de V. Bx:: ".Um di<t.
havt:rá de se ter vergonha dela!"
-Agred~ço:-~obre Senàdor 'Cid ·Sabóia de'
Carvalho. a_ generosidade dos ·conceitos a
roeu respeito. Tenha-me como' antigo, agora
e sempre, e como seu admirador, fiel e leal,
pelo seu trabalbo, pela sua dedicação à cau~a
parlamentar pela maheira digna como encara
todo d.f;safio qllê-lh~ é COlocado à frente, pela
posturá elevada com que também representa
o seu- estado, o nosso querido Ceará'.

m
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próxima função política - que <ie-la desincumbirá muito bem. tenho certeza~ V. Ex•
seja fdiz. - -

OSR. MAR CONDES GADELHA- Obr;gado. emiriente Líder Rol},an _Ti!o. \~._E~~
lembra. para alegria minha, aquele perrodo
fecundo em que trabalhamos juntos na Fundação Pedroso Horta. Na ocasiã'O, eu era o
secretário e V. Ex• o tesoureiro. que agora
se autoflagela pela gestão que, eu diria, não
podia ser boa nem ruim. porque, simplesmepte, não havia dinheiro para se trabalhar.
'C) Si-. a,onan_-Tito- Permite-.'me V. Ex•
v: Ex~ tinha. no entanto, uma obstinação co-_
um,ap3.rte?
· · ·
movente em prestar contas de t3.o magros
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço. cruzeiros que porventura fluíssem para os coo nobre Líder do PMDB, Senador Ronan
fres já pequenos tam~ém des~a fl!ndação.
Tito:~
Simplesmente trabalhavamos mte1ramente
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Mar- desprovidos de qualquer recurso. Era muitc
condes Gadelha, V. Ex~ e.eu e_stamos hoje
pouco, nobre Sen_ador.Lembro-me bem que,
daraV.E~
em partidos diferentes, mas não foi sempre
na vefdade, _trabalhávamos com paixão, mais
assim. Pertencíamos, ambos, ao velho MDB.
movidos pelo entusiasmo e pelO iritefeSSe que
O SR. MARCONDES GADELHA- Obri·
Lutamos p.a mesma trincheira, na mesma o00s suscitava o próprio e_xercício intelectual
gado a V. E~. nobre Senador Cid Sat)ói<i._ bancada! Estivemos, muitas vezes, ombrean-.
em si mesmo de estabelecer formulações, de
de Carvalho! '!V. Ex• é um dos Juristas maí~
do mesma luta. Tivem-os oPortunidade. ím·
traçar cenários, de projetar perspectivas para
respeitados desta Casa, conhecedor profundo
par de participar, juntos, da Fundação Pedro·
o País, àquele tempo mergulhado em uma
da doutrina do Direito-e sabe o que signifiso Horta- V. Ex~ como secretário, e eu crise instítución'al profunda, numa ditadura
cam, neste momento, estas palavras fortecomo tesoureiro; aliás, um tesoureiro incom~
de pu.de não conseguíamos~ simplesmente,
mente inspiracionaiS~de V. Ex~ quand? diz:
petente, que deixou a nossa Fundação Pedroenxergar a. luz no fim do túnel. No entanto,
"Um dia, há de se ter vergonha desse JUlgaso Horta à míngua. V. Ex~, por outro lado,
estávamos, lá, exercitando-nos, preparando
mento"! Devo dizer, nobre Senador, _que eu
mostrou toda a competência, fazendo simpóo futuro e trabalhando como se efetivamente
já _senti v.ergonha, já exprimi a miilha revolta
sios, de_bates. Mesmo à míngua de recursos,
a democracia fosse acontecer já no dia seguinem cima do fato que, hoje, lamentavelmente,
a nossa Fundação Pedroso Horta sobreviveu
te. Era um cuidado, um zelo. Também ao
é pretérito, que hoje, lamentavelmente, é his-- -apesar do tesoureiro! Desde aquela época,
nosso lado estava o Deputado João Gilberto.
tória" Mas V. Ex~ se: antecipou. Mesmo na
tenho o privilégio de conviver com V. Ex•
Lembro-me bem que presiou muito a sua coépoca do julgamen~o, le.mbro-me de que V.
Não digo que estamos em campos opos~os,
laborayão.
· ·
&~, aqui mesmo ou através da imprensa, cheestamos _apenas em partidos diferentes. Sei
Então, fazíamos Sitnpõs!sJs. Nós nos articu·
gou_ a expender conceito_s a respeito daquele
mJ,lito bem,_e recolhi..há muitos anos, o pensalávamos corp. outras fundações. Lembrg-me
julgamento com a firmeza que, neste_ momen·
mento_de. V. Ex', que, tenho certeza, não
que havia um prç.blema extremamente sério.
to, aprêsenta também, nobre Senad~r Çid . mudou. A nossa preocupação - a preocuPor força da legis~ação da época, extremaSabóia de Carvalho. Na verdade, o Tnbunal __ pação de ambçs- é a construção do estado
mente autoritária, _ps partidos não _podiam
SuPerior Eleitoral de1=idiu de maneira aósofue'stabe!!lecer víncl,llos, ligações ou cantatas
democrático. E a democracia. Por isso mestamente. estranha. quando_ negou o registro
mo, Senador, tenho agora uma ponta de socom partidos em outros países. ASsim falecia
à candidatura St1vio Santo~, alegando qu_e_o
frimento com a s:.t_ída de V. Ex' Sempre nos
em_ nós o direito de nos articularmos com
partido pelo qual se inscrevera já não existia,. demos muitO b,em, seja coriú;> colegas, seja
oi.itfã.S furidaÇô-es que, fora do Brasil, eSpecunobre Senador Çid Sabóia de Carvalho; no
.como adversários, ex_tadv~rso partidários. A
lavam também Sobre o futuro deste País._ Não
enta~to, se o partido não existia, como expliCasa perde muito também da sua bravura,
havia .como intercambia"r idéias, não hav"ia
car que havia um cp_ndidato registrado pelo
de sua competência e da sua garra para lutar
como discuür, e tínhamos que faZer gerar
mesmo Tribunal Superior Eleitoral, ocupanpelos assuntos que V. Ex~ não vai abandonar
não s6 as melhoreS expectativas, mas também
do o horário pertencente à pr6pría Justiça
as melhores ideias de como proced~r. para
a política. Tenho a impressão de que, para
Eleitora_l, na mfdia eletrônica, e com o seu
V. Ex• e para mim, é praticamente imposafinal conseguir encerrar o ciclo ditatorial no
nome inscritO na cédula mandada imprimir
sível. Pretendo deixar mandatos ele~ivos pronosso País.
pelo próprio Tribunal Superior E~eitoral?
Foi J.lm_período extremamente útil e produximadamente, terminat o seu mandato e ceEvidentemente, nobre Senador, hav1a que se . di! lugar a uma renovação necessária no meu
tivo, eu tive a honra de privar do convívio
encontrar um pretexto qualquer para negar
estado. O povo--rriineiro já foi extraordina- de V. Ex~ D_epois, nobre Senador, aqui, amo registro à ca,ndidatura, tão-somente porque
bos como líderes de partido, tivemos também
riamente generoso comigo. Agora, preciso
aquela candidatura tinha chance efetiva de
a oportunidade de trocar idéias, informaÇões,
ter um pouco de generosidade e abrir espaço
ganhar a eleição. Lamentavelmente, tal estafazer acordos políticos elevados, com o objepara os jovens. Tenho certeza de que vamos
do de espírito chegoy a contaminar vozes das
tivo de aprimora-r cada vez in.ais O nível d~
nos encontrar sempre no front da luta para
mais austeras deste País. E a mínha surpresa
convivência dentro do Congresso Nacional
a consinição dó- ewido óémocrático, quer
maior foi quando, no dia do julgainento, o
e também o nível de convivência num modelo
parlamentares ou não. Valeu a pena conviver
jornal O Estado de S. Paulo publicou editorial
social mais ao largo. V. Ex' emprestou patriocom V. Ex~ Valeu tê~lo aqui como colega
q~ilométrico, dizendo que a decisão não poticamente a sua_contribuição, Tive a hori_fa
no Senado Federal, e vale sempre desfrutar
dia ser jurídica, tinha que ser pol(tica. Como,
de dividir com V. Ex~ responsabilidades mui:
dessa anli.Z3de que para mim é irrestrita. Tese um órgão empenhado a vída toda na defesa
to -importantes nas soluções de alguns impas:nho-a de V. Ex~ na mesma medida. Por i~so,
do estado de-direito, da soberania e do impéses também que nos agrilhoavam e detinham
Senador Marcondes Gadelha, não nos aba_nrio da lei, pede a um tribunal que dê uma
done neste Plenário tão roxo e, às Vezes, tão ou retai'tlavam a marcha deste País.
decisãQ política e não uma decisão jurídica?
No rol dos meus amigos e das minhasaOmi»
solitário. Visite-nos sempre.
Era essa a situação em que nos encontráEsta Casa é de V. Ex~ como de todos os rações inscrevo V. Ex•, como Deputado Rovamos. E, lamentavelmente, saiu aquela dedemocratas. Agradeço a V. Ex' a oportuni- nan Tito e comO Senador Líder do Partido
cisão que não sei que apelido deva ter, mas
dade de poder ap~rteá-lo. Desejo que na sua ·_ do Movimento Democrático Brasilei~o.

a
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Só uma coisa não-aceito, para não concordar em tudo com -v. Ex~ É quando diz qu-e
vai, dentro de pouco tempo, abandonar o
seu mandato p:ara que haja oportunidade a
outros. Essa oportunidade não é negada a
ninguém, _nobre Senador, e o próprio processo político se encarrega de abrir. _
O mandato de V. Ex• pertence a esta Casa,
pertence a seus admiradores, pertence a este
País. Nós o queremos a:qui. üutros que bUs~
quem outros caminhos e busquem cnar seus
próprios espaços, mas esta cadeira do Sena~
dor Ronan Tito é uma cadeira qtie honra
Minas Gerais, é uma cadeira que honra o
Brasil, é uma cadeira que honra o Senado
da República. Não vamos abrir mão dela tão
facilmente.
-

O Sr. Lourival Baptista- Nobre Senador,
V, Ex~ um aparte?
O SR. MARCONDXs-GADELHA- Ouço
V. Er, nobre Senador Louriva.l Baptista.
O ~r. Lourival Baptista- Eminente Senador Marcondes Gadelha, recordo-me, nesta
oportunidade, de um episódio de que há alguns anos no aeroporto de. Recife tomei parte. E a solução foi dada a contento. Não preciso dizer com quem estava na oportunidade.
V. Ex• procurou-me, comigO falou e, digo
de novo, a solução foi dada. Está V. Ex~ hoje
no Senado, eleito Senador. Com o brilho da
sua inteligência, da sua competência, chegou
à liderança do nosso Partido, cargo que exerceu com dignidade, sempre solidário com
seus liderados e defendendo as causas justas
não só do seu estado mas também dos seus
correligiOnários e-do País.
V. Ex• é jovem.-emínente Senador Marcondes Gadelha, e a vida só é ruim para quem
não tem temp-o-de esperar, aqueles que pen:
sam que são invivfveis. Compreendeu? Não
compreendem isso. Eu sou um invivível, porque já passei dos cinqüenta anos, mas considero-me ainda dentro daqueles que acham
que a Vida só é ruim p·orque_ não têm tempo
de esperar. E na minha vida de político sempre procurei fazer-O bem sem olhar a quem,
não fazendo o mal a ninguém. Por isso vivo
de cabeça erguida, vivo-podendo olhar para
todos no fundo dos olhos, sem receio de nada,
e me revolto quando vejo pessoas que só _desejam fazer o mal. Assim, eminente Senador
Marcondes Gadelha, quero dizer a V. EX~
que continue na sua luta, porque V. Ex!- deixará saudades, outros poderão sair daqui sem
deixar saudades. ContinUe para a frente, por·que V. Er será sempre um vitorioso. A sua
despedida é uma despedida que enche os nossos corações de tristeza. V. Ex' terá em mim
sempre um amigo, porque da sua parte sempre recebi atenções e delicadezas. Muito obrigado, eminente Semidor Marcondes Gade·
lha. Seja feliz e que Deus_o proteja sempre.
permite~me

O SR. MARCONDES GADELHA - Mui·
to obrigado a V. Ex\ nobre Senador Lourival
Baptista. Sempre tive por V. Ex~ uma admiração e um respeito enormes. ·Aliás, nobre Senador, esses sentimentos são os que V. Ex~
repassa para todos os seus -colegas. Temos

erri V. Ex~ uma espécie de nome tutelar da
nossa agremiação, do Partido da Frente Liberal, pela sua experiência, pela retidão do seu
cará_ter, pela inteireza da sua vída pt1balica,
ao cabo de ter passado por quase todas as
instâncias, desde deputado, governador a senador várias vezes. De modo que só podia
ficar extremamente honrado. Tive o seu
apoio e a sua colaboração no exercíciO da
liderança. V. Ex• sempre partilhou comigo
preocupações com o destino do nosso parti·
do. Graças à colaboração de homens como
V. Ex', esse pãrtido, hoje, é uma brilhante
realidade, que haverá de permanecer e dar
frutos extraordinários para a vida institucional deste País.-Adiante, farei referências aos
desígnios do Partido da Frente Liberal, como
farei referência a um novo quadro institucional que antevejo para o Brasil. em todas
essas circunstâncias há uma ligação estreita
do trabalho de V. Ex' e de vários outros militantes do Partido da Frente Liberal, na busca
das melhores soluções para-o Brasil, na busca
do fortalecimento da democracia entre nós.
Obrigado a V. Ex', nobre Senador Lourival
Baptista. Farei tudo para não desmereceresta nossa amizade. Embora venho a sentir sau~
dades do amigo, colho aquela frase muito
bem colocada da necessidade de se saber esperar. A minha esperança de rever V. Ex~
e de estarmos juntos, lado a lado, há de permanecer e ·de inspirar esse novo trabalho a
que me vou dedicar.
O Sr. Carlos Alberto - Permita-me V. Ex~
um aparte, Senador Marcondes Gadelha?
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço
V. Ex~, nobre Senador Carlos Alberto.
Q_Sr. Carlos Alberto-:- Senador Marco_ndes Gadelha, sou testemunha da luta do
Companheiro, porque conheci V. Ex• quando
cheguei à Câmara dos Deputados, em 1979.
Eu o conheci como deputado federal e depois
convivemos como senadores da república; V.
Ex• e eu eleitos em 82, V. Ex~ eleito pela
Paraíba e eu pelo Rio Grande do Norte. V~
Ex\ na C_âm_ara dos Deputados, foi um dos
deputados mais brilhantes que conheci, um
tribuno eloqüente, firme, um homem acima
de tudo competente, e que foi um destaque
naquela Casa do Congresso Nacional. V. Ex~
chegou ao Senado da Repúbalica e canse~
guiu, com talento, competência e capacidade,
vencer os obstáculos e ser um senador dos
mais respeitáveis no País. É evidente que V,
Exa_, hoje, faz um discurso do mesmo jeito
que ontem aqui fiz, quando tive oportunidade
também de despedir-me dos meus amigo's,
dos meus companheiros da tribuna do SenaM
do, aonde assionei tantas e tantas vezes para
debater questões, para levantar questões, para discutir o Brasil, para discutir os momentos
políticos da mesma forma que V. Ex' faz hoje.
Em política Senador Marcondes Gadelha, só
não perde quem de campanha não participa.
V. Ex~ não é um perdedor. Acredito que V.
Ex~ vai passar um período de férias fazendo
suas reflexões, uma reciclagem política, para
que_ possa então retornar o mais breve possí-
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vel ao menos convívio e ter também novauma participação efetiva na vida deste
País. ,Eu só tenho a lame~tar que num momento 9e crise, num mpmei_lto tão difícil por
que atravessa o País, o Brasil perca um senador do quilate de Marcondes Gadelha. V.
Ex• ·rio momento em qu_e se despede e_ eu
também, no momento em que deixo estaCasa, ficamos pensando no nosso Congresso de
amanhã, no fortalecimento do Congresso que
nós precisamos, no Congresso respeitado, no
Ço_ngresso çligry~ d9 r~speito da sociedade
br?sileira, no qual vai faltar um Senador na
pr~xima Legislat~ra. Este Senador é V. Ex~,
que na verdade tanto dignificOu esta Cisa
e participou de tantas e tantas lutas pela democracia plena que todos nós queremos para
este País, um País com mais desenvolvim_ento, com mais jUstiça social, com o povo tendo,
acima de tudo, um Congresso forte e participativo. V. Ex~ nesse próximO Congresso, nã9
eStará;mas tenhO certeza de que, na sua cidadania, onde eStfver, será o Marcondes· Gadelha, aquele homem atuante-, brilhante, defendendo os interesses públicos desta Naçãa. A
V. Ex~ a minha palavra de.despedída,_ qa, certeza de que haverá c!e ser iluminado por Deus
para resistir a esses tempos e a essa tempes~
tade tão fulminante que foi jogada contra
o companheiro, no Estado da Paraíba. Um
dia a Para1ba haverá de fazer justi.ça, dep9is
da injustiça que _cometeu cçmtra V. Ex~ na~
eleições do ano de_l990. F~li~i<J.ades, cqmpa~
nheiro. Levante a cabela! VamoS: à luta.. po~
que a luta continua e V. Ex'.• ,Ulll; dia,_ aqui
ainda estará, _para que_ eu possa aparteá-lo..
.dizendo: "agqra, sim, a ·Par~íbá fe.z · jUStíça·
e V, Ex· novamente é o meu Senador, é o
Senador deste País tão grande que precisa,
acima de_ tudo, dos seus préstimos, dos seus
trabalhos". Felicidades, meu querido Marcond!!5 Gadelha.
ment~

O SR. MARCONDES GAQE~HA :c.. 06ii·
gado a V. Ex~. S_enador Carlos Alberto, Companheiro de geração, Companheüo de lides
políticas, erriinente Senador pelo RiO Grande
do Norte, a quem aprendi a admirar e por
quem contrai uma estima muito fraterna.
Não há dúvida, nobre Senador Carlos AIberto, de que _estaremos juntos, aqui, estáremos de volta a esta Casa, mais cedo ou mais
tarde.
O trabalho político que se faz não se perde
na distância. Mais cedo ou mais tarde haverá
de ser reconhecido.
A mesma justiça haverá de fazer a V. Ex'
o Estado do Rio Grande do Norte, num futuro que vislumbro muito próximo, porque V.
Ex' tem tido uma ação parlamentar brilhante
e, também, uma ação a nível de comunidade
exemplar. V. EX" tem inspirado as melhores
atitudes do povo e da sociedade norte-rio~
grandense.
O seu trabalho junco aos meios de comunicação leva a mensagem política, leva a instigação para a reflexão, a discussão e o debate.
Esse trabalho de V. Ex• haverá também de
ser reconhecido mais cedo ou mais tarde.
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Não I! hora, V. EX" diz muito bem, de cultivar ressentimentos. É hora de elevação de
espírito, não é hora de tisnar, em qualquer
momento, com a mágua, a -eleVada postura
que precisamos- ter agorã.--só lamento uma
coisa, nobre Senador.: não_ estar presente aqui
à implantação do sist~ma parlamentarista,
pelo qual tanto lutei ao longo da minha Vida
pública. Mas terei oportunidade de, lá fora,
também pugnar pela instauração desse modelo, de tal sorte que, quando aqui estivermos
de volta, esta Casa, reforçada nos seus poderes, nas suas responsabilidades e nas suas atri~
buições, haverá também de nos oferecer o
instrumental ainda mais adequado para a realização do bem. comuin, para o trabalho em
favor do interesse público. Obrigado a V.

Ex•
O Sr. Marco Maciel- Permita-me V. Ex•
um aparte?
O SR. MARCONDES GADELJ!A- Com
muita honra, meu Líder, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Senador Marcondes
Gadelha, no momento em que V. Ex• de despede do Senado Federal nesta Legislatura,
gostaria de dizer do reconhecimento de todos
nós ao trabalho que V. EX" realizou nesta
Casa e, de modo particular" do reconhecimento da bancada do meu partido, o PFL,
porcJ.ueV. Ex• conseguiu aliar a sua ação poUtica com a dehsa atividade intelectual e converteu-se, para gáudio de todos nós, em um
excelente formUlador das idéias do moderno
liberaliSmo. Oxalá V. Ex• possa continuar a
promover esse trabalho de difl,Isão das idéias
liberais dentro do quadro do nosso Partido,
de modo especial na fundação do Instituto
Tancredo Neves, que é o nosso órgão de estudos políticos e pesquisas sociais, cOnstituído
com o objetivo de prOmover a perfusão do
nosso programa partidário e, de modo particular, das idéias liberais. Orgulho-me de conhecer desde os bancos universitários, se bem
que tenhamos trilhado formações universitárias diferentes. V. Ex• é um político exato
na acepção do termo, formula bem as suas
idéias, determinado, mais do que isso, obsti':
nado J;].a sua realização e dedicado_ integralmente ao mister que abraça. A ação política,
todos nós sabemo_s, __ é extremamente absor~
vente. Por· isso, ela não consegue conviVer
com o exercício de outra atividade. E V. Ex•
faz política, exclusivamente política, comó
doação integral às causas que abraça. Por
isso, eu gostaria, neste instante, de cumpriment:i-lo pelo trabalho que V. EX" realizou_
no Senado Federal. V. Ex• não foi um Senador que se caracterizou por um grande número de projetas que apresentou, mas foi, sobretudo, um Senador que se caracterizou pelas boas propostas que trouxe à consideração
da Casa. Digo sempre, secundando a opinião
de Prudente de Moraes Neto, que o Parlamento não é fabrica que se deva caracterizar
pelo número de projetas que aprova. Antes,
a maior virtude desta Casa está talvez n?quilo
que analisa, que depura, que aperfeiçOa e

que aprimora. V. Er se enquadra exatamente dentro desta concepção, ou seja, V. Ex~
foi um senador que não se preocupou em
ser prolífero na apresentação de proposições,
mas, um trabalho realizado nas Comissões
Técnicas da Casa e do Congresso Nacional,
teve o cuidado de aprimorar propostas, discuti-las e fazer com que o Congresso, portanto,
- pudesse oferecer não muitas leis, porque já
há um brocardo latino que diz: "Não muitas
lels~ mas boas leis". Por isso não podemos
deixar, neste mOmento, <;le re.conhecer a sua
8.tuação parlamentar e cumprimentar V. Ex~
pelo trabalho que realizou de modo especial
no Senado da República. V. EX", que já vem
de uma atuação muito boa na Câmara dos
Deputados. Gostaria também, meu caro Senador_Marcondes Gadelha de, antes de concluir o meu aparte, dizer que tenho certeza
de que V. EX\ que é um vocacionado para
a vida pública, certamente vai continuar ajudando-nos na consolidação da democracia em
nosso País e_ na cristalização dos ideais que
o nosso Partido, o PFL, ostenta. Tenho certeza de que momentaneamente fora da CaSa,
porque a ela certamente muito em breve voltará, V. Er continuará a ajudara nosso Partido. Já deu uma excelente contribuiç~o como
:W~er, como dirigente partidário, qUer aqui,
_q11er~o seu Estado, a ?aJaíba. Certamente,
agora-, deslocando-se par·a OutraS tarefas no
nosso_ pa~ido, vai continuar a oferecer uma
notável contribuição ao fortalecimento doestado partidário brasileiro. Tenho sempre presbD.te que a democracia não se· consolidará
~m _no!iSO País enquanto não tivermos partidos organizados, estiuturados, com vida permanente. V. Ex~, portanto, no nosso Partido
·ni'FundaÇão Tancredo Neves, vai nos ajudar
a percorrer esse caminho, fazendQ _com que
o nosso Partido se consolide e, assim, contribua para fazer com que o quadro partidário
brasileiro realmente c_onheça partidos na plena acepção do termo. Concluo, portanto, o
meu aparte, feliCitando V. Ex~ pelo trabalho
que realizou, aqui, na Casa, desejando votos
de continuado êxito em sua~tuação política,
e expressando mais do que a convicção, mas
a minha certeza de que V. Ex~ muito em breve
estará_ de volta ao COngresso Na_cional, para
continuar a oferecer o seu idealismo, a sua
experiência, a sua dedicação à causa pública,
ao País e_ às_ suas i_nstituições.
O SR. MARCONDESGADELHA- Muito obrigado a V. Ex~, eminente Lfder Marco
Maciel.
Tenho V. Ex• conio uni modelo para todos
liberais deste País.
O recente sucesso de V. Ex~ nas urnas,
em Pernambuco, dá-nos o direito de acreditar
que bem sucedidas haverão de ser -sempre,
daqui por diante, as idéias liberais neste País.
V. Ex• tem pautado o seu comportamento,
aqui, e nas ruas, pela defesa intransigente
dos princípios liberais.
V. Ex• não faz concessões ã demagogia "!~em
me~ nos instantes de campanha, no aceso
da luta, nem mesmo nessa circunstância, V.
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Ex• abre mão da exatidao do seu raciocínio
na defesa desses PrinCípios que nórtêiaffi a
sua vida pública e a nossa vida política.
V. Ex• me desvanece quando sugere a idéia
de eu participar e colaborar no Instituto Taocredo Neves, do nosso Partido da Frente Li~
beral. Deixa-~e. feliz e ho_n~ado peta alta: 000.ta em que tenho_a_quela instituição, como um
centro de pensamento dos mais importarites_
deste País, cqm _publicações exaustivas sobre
o liberalismo, soFre- as propostas do nosso
partido onde figuram inclusive trabalhos de
V. Ex• da maior relevância e importância.
Espero, nobre Senador Marco Maciel, não
desmerecer esta confiariçá.
Aproveito este instante para consignar, na
pessoa de V. Ex•, Uder da Bancada, na pes~
soa do Senador Hugo Napoleão, Presidente
do Partido_. a minha crenÇã- e ·confian·ça ·no
Partido da Frente Liberal como condutor desses princípios que hoje orientam as linhas
de força da história no mundo inteiro. O nos~
so Partido da Frente Liberal ganhou muito
com a condução de V. Ex• e do_ Senador HUgo
Napoleão. Esse partido saiu das urnas extremamente fortalecido, graças ã condução fírme de V. Ex•., à maneira como soube impregnar os nossas niilitantes nas crenças inais prOfundas do iiberalisrito moderno. O ·partido
que tinha apenas um governador de estado
saltou para nove, aumentoU a· sua representação _no Senado da República e ainda há
pouco recebeu o apoio -substancial, a presença, a participação e a filiaÇão do eminente
Senado_r Meira Filho, meu conterrâneo, e· senador pelo Distrito FederaL O partido manteve incólume a sua representação na Câmara
dos Deputados. Portanto, nobreSenador
Marco Maciel, o Partido da Frente Liberal
está em plena ascensão. E o que é mais impor:
tante?-Mais importante do que esSes números, mais impói:tante do que a matemática
fria do resultado das urnas, é verificarmos
que pelo País todo nós nos imbuímos da consciência da permanência do Partido da Frente
Liberal. Todos os partidos neste País já nascem com o estigma da provisoriedade, com
a·impfessão de que mais cedo ou mais tarde
uma lei eleitoral_ qualquer vai forçar a fusão,
a extinção ciü a absorçao dos quadros partidários por um outro partido.
Nobre Senador, nós, agora, saímos das urnas com a consciência da permanência e dos
desígnios do Partido da Frente Liberal. Durante várias ocasiões o Partido da frente Liberal participOu do poder em coligação, em
parceria ou -em sociedade com outros partidos. Esse partido já tem o direito de pensar
ou de aspirar em ser ele próprio, o ponto
de formação do poder neste País. Até porque, nobre Senador, a própria homogeneidade _do Partido da Frente Liberal facilita
hoje coalisões _e pámite o cantata com outras
entidad~s e_agremi_ações partidárias de princípios ideológicos mais ou menos afinados. É
um partido que não ter fraturas internas, por
não ter grandes atritos, não inspira qualquer
suspicácia entre facções, que porventura viessem a se diglac!iar ou disputar COIQando partidário. É_ um todo homogéneo porque todos
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seus amigos e vai para os enibates das águas
tormentosas. E a paz que o poHtiCo vive, V.
Ex' viveu isso e vai continuar vivendo ao longo da sua vida púb!íCa: É urriã p8.z -diiÚeD.te
da paz do cidadão comum, que não percebe
que a paz verdadeira é a dele. A paz do político é uma paz aflita, é uma paz angustiada,
a paz do náufrago que sabe que as ondas
que se alisaram, aparentemente se tranqui~
lizando no mar, são apenas as vésperas de
uma onda maior que se remete contra ele.
Toda a consciência que o político tem de que
o que parece paz, ele sabe que não é paz
verdadeira, é uma paz angustiada de quem
vive entre duas tormentas permanentemente.
V._ Ex~ é também alguém que além de ser
um político, é um homem de profunda n!flepara esse quadro e essa situação do que o
O SR. MARCONDES GADELHA -Mui· xão. O político - dizia eu nesse episódio
Partido da Frente Liberal.
to obrigado pelo aparte, nobre Senador Áu- da minha fala, quando do velório do Senador
Tudo o que temos a fazer, nobre Senador ,é
Lui~ Viana Fi_Ilio, na véspera do seu sepultareo Mello.
expor com clareza e com clarividência, como
Ouço e eminente Líder Jo~é_ lgnácio Fer- mento - , o políticonaturalmente s_e superfiV. Ex• tem feito; e-sse corpO de idéias e~esses
cializa e se horizontafiia, porque 8dquire UII).a
reira.
princípios. Aos- poUCos os preconceitos vão
visão global do fenômeno humano difere_ntecaindo, aos poucos os tabus vão sendo derruíO Sr. José lgnácio Ferreira - Senador
dos, aos poucos está havendo uma compreen·
Marcondes Gadelha, como sempre vai-me mente do cientista, porque a ciência não leva
ninguém a sabedoria, ela é algo que é profunsão e uma aceitação do elevado signifiCado
chegando ao final, e o nobre Presidente, vigi- do, mas setorizado. O político é algué:m neda pregação, da catequese exercida pelo Parlante, já se prepara para acionar as campaicessariamente supercifializado e horizontalitido da Frente LiberaL
nhas, sobretudo no fim do seu discurso, dezado, porque ele_ precisa ter a visão global
Tenho absoluta convicção de _que esse parpendçQg:o naturalmente do <~:longamente ou do fenômeno humano. V. Ex' conseguiu· tido não vai fiais parar de cr-escer, que ess-e
até do apã.rteante. Certamente, S. Ex· vai e e-u observei isto muito claramente·- ser,
partido veio para ficar, que esse partido tem
me permitir dar este aparte a V. Ex· Esta
ao filêsmo tempo, o cientista e o guerreiro;
uma contribuição a dar muito impõrtante paé uma oportunidade muito singular que tenho ser, ao mesmo tempo, um homem de ação
ra a História deste País, mas, acima de tudo,
de dizer, ou tresdizer da admiração e estima
e de reflexãoi ser, ao mesmo tempo, o hoque esse partido tem uma contribuição enorpessoal que nutro por V. Ex•, formada ao
mem da catacumba e o homem do Coliseu,
me a dar para a consecução de níveis de bemlongo desse_s oito anos de mandato. vejo que,
o espartano e o ateniense. V. Ex~ é um hoestar sempre mais elevados para a sociedade
como eu, V. Ex• se afasta do seu mandato
mem que sai desta Casa - e voltará em breve
brasileira, para esse povQ_generos.o·que ainda
sem nenhuma amargura no coração, sem ne-podendo ter momento disc_utiVei, ao qual
espera o dia da emancipação social.
nhum ressentimento em face dos episódios . se_ referiu da tribunà, na sua passagem por
recentes que envolveram o seu revés político esta Casa, mas, sem'dúvida alguma, cercado
O Sr. Marco Maciel(Senador Marcondts
no seu Estado. O mesmo que acontece comida admiração, do respeito, do carinho e da
Gadelha, eu, gostaria, também ...
·go, vejo ·que acontece com V. Ex~ o eSp"írito
estima pessoal de to_dos os seus Pat:es.
lavado,
a
alma
limpa,
inclusive
porque,
como
O Sr. José lganácio Ferreira - Sr. PresiCl SR. MARCONDES GADJ;;LHA -Mui·
eu, V. Ex• é um homem que tem moralidade, to obrigado a V. Ex•; nobre Senador José
dente, eminente Senador Marcondes Gadepostura e compostura verdadeiras e um senti- Ignácio Ferreira, pelo seu aparte.
lha ...
·
mento ético - eu pessoalmente nutro isto
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro.)
O Sr. Afonso Sancho- Perinite-me V. Ex•
especialmente. Muito diferente daquela moFazendo soar a campainha)- A Presidência
ralidade de fachada, de aparência que tanta um aparte?·
pede ao nobre Senador M~co Maciel para
gente exibe. Eu, pessoalmente, cultivo proO SR. MARCONDllS GADELHA - Um
não manter diálogo. V. Ex• já aparteou e
fundamente o sentido de compostura e ético in-Stãflfe, D.obre serici.dOr AforlSo-s;ancho. Perhá outros Coleg~ que também querem apar·
que me regra os passos. O homem pú!Jlico mita-me "apenas responder ao aparte do notear. Estou pedindo a todos que tenham comtem duas posturas importantes, que deve bre Senador José lgnácio Ferreira. Em segui~
preensão, pois o tempo está pa!>saildo, e que
adotar quase que como um culto. No mo~ da, ouvirei V. EX".
sejam breves em seus apartes. Se mantivermenta em que ganha, ele deve ter grandeza;
Nobre Senador José Ignácio Ferreira, não
mos agora um diãlogo sobre a Frente Liberal,
no momento em que perde, deve ter sinceri- saberia dizer se consegui conjugar esses dois •
ou sobre o PMDB, ou sobre a projeção desses
dade. Em todas as duas posturas ele deve aspectos da vida do homem público - o do
partidos políticos, estaremos debatendo teses
ter equilíbrio; equilíbrio e grandeza, quando cientista e o do político-. mas posso assegue não nos despedindo do Colega, que, com
ganha, e serenidade e equilíbrio, quando per- rar a V. Ex~ que essa dicotomia: é uma das
pesar nosso, se afasta.
de. V. E:c- não foi derrotado, V. Ex' viveu minhas torturas filosóficas desde o tempo da
O Sr. MarcQ Macfei-Sr. Pr?sidente, ape- , uma eleição que afinal não pode ser um tor- juventude. :Aliás, isto está muito bem tratado
nas para trazer uma mensagem que o Presineio de macetes, um jogo de espertezas, e num livro clássico- de Max Weber que tem,
dente _do meu.Partido, Senador Hugo Napofoi vítima de coisas assim no período eleito· precisamente, esse título O Cietista- -e o Políleão, pediu que transmitisse ao nobre Sena·
raL-(amento -muito que V. Ex~ saia do Sena~ tico, ·onde mostra os problemas e onde essas
dor Marcondes Gadelha. Impossibilitado de
do, como pessoalmente lamento o fato de at_ividades, efetivamente, se conflítam._Sobre
estar presente. Em face de hoje estar sendo
também eu deixar esta Casa. Quando medes- o político, nobre Senador José lgn"ácio Ferreiprestada uma homenagem ao seu pai, o Em·
pedia do Senador Luiz Viana Filho, na Bahia, ra, gostaria apenas de avançar um pouco mais
baixador Aluízio Napoleão; no Estado do
eu dizia em discurso que o político é como dentro da linha onde V. Ex· não ousou chegar
Piauf~ O Senador Hugo Napoleão me ped'iu
um náufrago em mar encapelado, que deixa -quando V. EX" discorreu sobre· a paz iilte-·
para transmitir ao Senador Marcondes Gadeos parentes na praia e se atira aos embates rior do político como sendo uma paz anguslha a admiração e o apreçO que todos votamos
das· ondas, e os parentes vigilantes assistem tiada, V. Ex-. qU:is dizer mas não chegou lá,
a S. Ex•, no momento em ·que se afasta do
a todo aquele embate. Quei dizer, ele. sai, ·ao que vou dizer agora -,é que para o polídeixa os seUs parentes, os seus conterrâneos, tico,_ efetívamente";llàó há paz. O político
Senado Federal.

O SR. MARCONDES GADELHA- Obri·
comungam da mesma ordem de idéias. Mais
gadO a V. Ex', obrigado também ao Senador
do que isso, nobre Senãdor, o que é imporHugo Napoleão. S. Ex• sabe do apreço que
tante é que o Partido da Frente Liberal, hoje,
é o conduto natural de uma ordem de idéi~_ _lhe tenho e do empenho que tenho em ajudá-lo no trabalho que exerce iuntamente com
vitoriOsas no Mundo inteíro.
V. Ex' na condução do nosso Partido a uma
No momento em ciue a análise da História
respeitabilidade cada vez maior perante ~po
nos mostra que estamos chegando ao fim dapulação e uma confiança cada vez maior junto
quela busca insofrida que a Humanidade fez
à sociedade_ brasileira.
pelo melhor sístema de governo e pelo meOUÇO O nobre Senador Áureo Mello.
lhor sistema de produção ecoifómka, fio inO- menta em que parece que chegamos ao fim
O Sr. Áureo Mello - Quero consignar a
da História, como sendo o !ini do questionaminha admiraÇão" por V. Ex•, quer o Parlamento ideológico, no momento em que a Humentar, quer o beletrista e orador de escola,
manidade toda converge em torno dos princ(o médiCQ abalisado e capaz, cuja trajetória
pios da democracia liberal e da economia de
política é uma revelação. Volte breve, Sena·
mercado, creio que não há expressão melhor
dor Marcondes Gadelha.
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vive em guerra permanente - guerra com
as suas próprias idéias; guerra com a realidade lá fora e que ele precisa modificar; guer~
ra, também> eleitoral, da qual sai sempre es!

Senadores que Já almoçaram, no sentido de
que sejam breves, porque há muitos projetas
ainda a serem examinados nesta sessão. É
preciso que se encerre esta fase.
o_ Sr_.__Afonso Sancho - Senador Marcondes G.ade_l_l)a, desde os primeiros dias que che- gllei a esta Casa~ substituindo o saudoso Senador Virgílio Távora, passei a admirá-lo c.omo h,om,em de lhaneza no trato exemplar.
PassCT"a-·me comunicar com V. Ex~, mesmo
porque, nós, nordestinos, temos mais facilidade de nos entender. Pepois, naquela viagem, onde_ o conheci melhor --:-V, Ex~ com
sua_ esposa adorável -, firmei mais o meu
c_onh_ec_b;nento d_a sua personalidade. De forma que lamento muito qUe o Congresso peica
um homem da sua inteligéncia, sua capacidade, objetividade e firmeza nos assuntos que
_defende. Mas, acima de tudo, temos que obedecer o destino. Se o destino é esse; espe!o
que mude muito_breve, quando V. Ex~ voltar
a esta Casa no'v1Ullente como representante
da grande Paraíba. Muito obrigado.

tiolado, de uma ou de__ Q_utra forma, ganhando
ou perdendo. A guerra, enfim, é a atividade
permanente do político, mas é essa inquietação que move o mundo, é essa inquietação
que muda as circunstâncias, é essa inquie_ue sempre coloca um político adiante de sí
mesmo e resolve o dilema existencialista do
iridivíduo, resolve o problema ontológico
fundamental, que é o de se justificar, mOdificando o meio em que se vive à sua própria
passagem pela Terra.
Essa atividade diuturna e ins_ofrida do político nos leva, nobre Senador, como V. Ex~
disse muito bem, ao afastamento da família,
que é a mais penalizada. Vou fazer a V. Ex~,
aqui a revelação de uma c.onyersa que manR
tive cOmo o Dr. Bernardo Léo Wachenberg,
lá do Hospital das Clínlcas -de São Paulo_.
Ele me disse que está compilando uma casuística que seja estatisticamente _suficiente para
tipifica! Ufu- nõV'o tipo de doença, chamada
O SR. MARCONDES GADELHA- Mui·
a síndrome do filho de político. É de tal orto obrigado, nobre Sen8.dor Afonso Sancho.
dem vexatória a atiVidade política com relaR
V. Ex~ tem sido um cavalheiro e, além do
ção à família, o desgarrarnento em que o polí~ais, extremamente generoso com o seu amitico vive, em relação-à sua família, que acaba
go.
Dessa nova_ convivência, Senador Afonso
criando problemas de toda ordem, psicolóSancho, guardai'ei, col:n toda certeza, uma
gicas ou endócrinas, ou as duas, simultaneaR
das melhores experiências da minha vida.
mente. Esta é uma situação extremamente
V. Ex• tem sido um homem talentoso em
curiosa. Se V. Ex~ observar, estatisticamente t
vai ver que a freqUência chega a ser extremasua vida particular. Além do home!ll público
brilhante, V. Ex' é Um homem que tem resmente signific:ativa -e grave-pára ós políticos.
pondido adequadamente 'aos desafios da sua
Não obstante, a consciência da necessidade
própria atividade privada. É um homem bemde cumprir o dever, de responder às expecsucedido, que tem trazido, aqui, o pensam entativas que nos são lançadas às mãos, é que
io da __Ctasse empresarial, com muita profinos empurra para aquele mar encapelado a
ciência e muita_ competência, formando esse
que V. Ex~ fez referência e no qual muitos,
tOdo, formando esse amálgama da nacionaàs vezes, se afogam.
Iidde, em que V. Ex~ procura compatibiliEsta_ é a_sitpação, nobre Senador José Jgnázação entre o capital e o trabalho, e tem sido,
cio Ferreira.
Essas batalhas _também nos retemperam,
graças a Deus, muito bem- sucedido.
NObre Senador, meu respeito, minha ade mesmo· pequenos insucessos servem pªra
o processo de amadurecimento necessário pamiração e meu agradecimento pelo seu aparte.
ra que um homem público venha a se comSr. Presidente, Srs. Senadores, faziã-eu
pletar.
Uma análise sobre as dificuldades, o caminho
Tenho por V. Ex~ uma admiração muito
to~tuos-o-qrre~o Congresso teve que seguir até
grande. Identifico-me com muitas coisas que
chegar a sua: configuração atual. Sem embarV. Ex• faz e fala, Creio inuito;tarilbém, na
go, a resisténciii dO-congresso Nacional, a
sua formação, na inspiração, nos problemas
sua obstinação em se-afirmar, servia de sínalipor que passou. V. E~. também, foi um per~
Ulção a socleda'tle organizada que, afinal, se
seguido pela ditadura e caldeou seu temperaenvolveu no processo de onde culminou a
mento, a sua alma no sofrimento. Por isso,
nobre Senador, V. Ex~ tem esta facilidade- abertura democrática. Pouco a pouco foram
se_ desfazendO as -brumas, pouco a pouco fo.maior de compreender os outros.
rani se_re_st,a.belecendo as franquias democráSenador José Ignácio Ferreira, foi uma
ticas, com a anistia, o fim do Al-5, o repatriahonra muito grande, foi Um privilégio convimento dos banidos e as eleições diretas. Enver com V. Ex•. Sei que, para além das pare~
tretanto, só com a Assembléia Nacional
des deste plenário, estaremos juntos sempre,
CoOstituinte é qUe o Congresso ganhou a connós nos completaremos, estaremos unidos na
figuração que hoje ostenta. Foi muito éurto,
busca dos mesmos ideais.
portanto, o tempo ôe convivência com a norO Sr. Afonso Sancho-Permite-me V. Ex~
malidade, e só aos poucos vai-se formando
uma aparte?
a cultura do equilíbrio dos poderes, um etos
O SR. MARCONDES GAOELHA- Ouço
da harmonia institucional, que esperamos veV. EX'.
nha a cristalizar-se nos primeiros anos da próO SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- xima legislatura. É possível entrever, porém,
A Mesa renova o pedido, inclusive aos Srs.
desde agora, um rápído progresso nas rela-
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ções entre o CQogresso _e a sociedade, um
progresso sustentado, firmado em bases sólidas de confiança recfproca. É fundamental
esta relação, Sr. Preidente, em que o Congresso emerge como um poder confiável, não
só dO-Ponto de vista ético, pela- transparência
das suas lides, m~_ ~a sua real capacidade
legiferante, do seu real poder de controle e
de fiScalização e da sua sabedoria para incidir
no contexto sócio-ecOnómico sempre em favor do cidadão: Não obstante, é lícito pensar
que a consciência parlamentar já está prepaR
rada para um novQ e Q:efiqiti_yo avanço' no
plano institucional, com a implantação do sistema pãflairiCDtarista de governo.
:t: ch_egado o tempo, Sr. Presidente_, Srs.
Senadores, de fechar o grand~ arco dialéticQ
da História do Brasil, que teye no parlamentarismo do Império a sua tese, no presidencialismo republicano a sua antítese de um
século inteiro ~ encontt:ará no parlamentarismo republicano a sfntese necessária e_ definitiva.
Sr. Presidente, ao longo de toda a minha
viàa pública, tenho sustentado uma ação parlamentar e política em favor do sistema parlamentarista de governo, que antevejo agora
como uma realidade concreta, a ãCOntecer
a partir de 1993.
Se fizermos uma análise superficial do cenário mundial na hora presente, vemos verificar que o presidencialismo só funcionoU no
país onde foi inventado, nos Estados Unidos
da América. Todos os outros países bem-sucedidos, todos os_ países que deram certo são,
de uma forma ou de outra, parlamentaristas.
A exceção que confirma -a regra, a França,
é pelo menos um semipresidencialismo, é pelo menos um regime de responsabilidades
compartilhadas entre o PQder Executivo_~
o Congresso Nacional, na própria ação governativa.
Ora, Sr. Presidente, o Brasil não é uma
exceção dentro desse quadro. Em cem anos
de sistema presidencialista brasileiro, tivemos uma repetição de crises subintrantes, isto
é, uma atrás da outra. crises políticas qUe,
afinal' têril -a sua córitrapartida económica.
A História do Brasil, nestes cem anos de presidencialismo, tem sido de crises, de golpes
de estado, de rev-oltas, de revoluções, de estad9s de sítio permanentes, de novembradas,
de suicídios, de renúncias, de deposi~es e
de sistemas autoratistas.lmplantados.
Sr, Presidente, Srs. _Senadores, a República Velha começa coffi a de"rrll-bada do Marechal Deodoro e a implantação da primeira
ditadura. Desde então, não tivemos sossego
-passamos-pelos 18 do Forte; passamos pelo
estado de sítio permanente; passamps pelas
revoltas de 22, 24, 26, até ·a-Revolução d~.
30; um breve interregno democrático em
1934; ·e depois a instalação. da ditadura do
Estado Novo; ~m seguida à própria redemocratização veio o suicídio de Getúlio Vargas,
as tentativas de impedimento da posse de Juscelíno Kubitschek; depois a renúncia de Jânio
Quadros; depois a deposição de João Goulart; e, por fim; a iilstalãção do sistema militar
de 1964.
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De tal sorte que, cm cem anos de presiden- lização contínua a que é obrigado o Poder
cialismo, só tiveiriOs cinco anos -de norma- Executivo perante os representantes do povo
lidade. E o que chamo normalidade, Sr. Pre- também ê um mecanismo de aperfeiçoamensidente, está dentro da conceituaçâo clásSica: -to permanente. Objeta-se que, no Brasil, o
é um regime que nos ofereça uma democracia parlamentarismo seria impOssível, porque
política consistente, com taxas de crescimen- pressupõe a existência de partidos fortes, exito económico respeitáveis. E só tivemos isso_ geuma burocracia estável, e já deu um exemno perfodo de Juscelino Kubitschek de Oli- plO de- nãO TunCiõnamento nos idos dos anos
veira, quando uma democracia, que pode sesse-nta.-·
Senhor Presidente, diria que o presiden-usar.este nome, convivia com taxas de crescimento de 10% ao ano, durante cinco anos cialismo no Brasil é que não permite a exisconsecutivos. Forà daí, toda a História deste tência de partidos duradouros e fortes, porPaís, a história dO presidencialismo brasileiro que é-de tal ordem, é de tal grandeza a massa
___ele poderes nas mãos do chefe de governo
tem sido um fracasso permanente.
A razão djsso tudo, Sr. Presidente, por que que exerce um tropismo natural e faz com
que o sistema presidencialista funciona nos que-os militantes transpassem os limites, as
Estados Uriidos da América e não funciona fronteiras, as barreiras partidárias, para se
em pafses latinos?
organizar ein torno -do chefe do governo.
Por outro lado, a burocracia estável é conSenhor Presidente, peço a compreenSão de
seqüência permanente, natural de um sistema
V. Ex~ porque esse era realmente o propósito
parlamentarista de Governo. Já no que diz
do meu discurso, fazer algumas observações
respeito aos p_artidos políticos, o sistema para respeito do sistema parlamentarista de Golamentarista fortalece as agiemiações, na meverno. Sei que V. Ex• está com os minutos
dida em qUe-POssibilita a formação de coalizacontados, que o meu tempo está para esgoçóes majoritárias de poder, onde cada Partitar-se, entretanto, a generosidade dos comdo,pormenorqueseja, tem sua parcelasigni·
panheiros não me permitiu entrar no-que-eu - ficativa na c6mpoSiÇão dessa maioria.
considero o cerne do meu discurso.
No que diz respeito à burocracia, Sr. Presi~
Suponho, Sr. Presidente, que os Estados
dente, lembramos o_ quadro político da Itália,
Unidos da América inspiram-se numa ética
onde, ao cabo de várias mudanças de gabineM
protestante que faz confiança absoluta na
te, verificamos que, com a saíde de Bettino
ação_ do indivíduo e desconfia permanenteCraxi, por exemplo, apenas 32 funcionários
mente das estruturas do Estado, ao passo que
mudaram de posição com o evento. Imagia nossa herança espiritual e política vem de
ne-se o que acontece no Brasil, quando muda
uma tradição hierarquizante, católica ou latium Presidente da República, e as alterações
na, que faz confiança no chefe, no César,
alcançam até o contínuo e o motorista!
no Bonaparte, no Capo, é, por extensão,
A estabilidade de uma burocracia é, poraqui, nc>caa-ctilho da América Latina. De tal
tanto, conseqüéncia natural de um sistema
sorte, Sr. Presidente, que o Presidente da
parlamentarista de governo. Quanto ã objeRepública do Bra.~l, em diversas circunstânção que se faz, com relação ao insucesso nos
cias, foi chamado de imperador rotativo.
anos 60, eu diria, Sr. Presidente, que aquele
foi, eminentemente, um fracasso do presi~
Há um livro clássico de um dos- primeiros
dencialismo.
brasillanistas a se debruçar sobre a re_alidade
-Quando se anu~ci~u o siste~a parlamen~
institucional do País, que tem esse titulo sutarista de governo, no início dos anos 60,
gestivo: Hfs Majesty the President of BraziJ.
Este livro, esciito em 1934, já mostravã a
a implantação do regime já estava no bojo
extrema concentração de poderes na mão de
de uma conspiração que ímplícava volta do
um Presidente da República no Brasil, o que
sistema presidencialista. E tão logo isso aconsempre gerou na mente dos que estão no Go- teceu, e tão logo foi restabelecido o sistema
verno uma sensação de_ perpetuidade e dos
presidencíalisia di governo, abdicando-se
que estão na oposição uma sensação de deses- das virtu_d.es, da flexibilidade da capacidade
perança; de frustração permanente que leva de lidar com crises, inerente ao sistema parlaquase sempre à conspiração e à busCa traumá- mentarista, tive-ritos a natural conseqüência
tica de formas de mudanças de Governo. Daf, da implantação do regime autoritário com
então, as crises políticas a que assistimos e o golpe de estado de 1964. Foi muito mais
que têm·a sua contrapartida económica, que uma conseqüência do retorno ao presidenretarda, necessariamente, a marcha deste cialismo, Sr. Presidente, do que da implanPaís para níveis respeitáveis do ponto de vista tação do sistema parlamentarista de governo.
económico dentro do concerto das nações.
Encerrarei, Sr. Pres.idente, as minhas COn·
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ade- siderações para dízer que, em qualquer cirmais dessas características muito próprias da cunstância, estarei fiel à luta pela implanalma latina, diria que o sistema parlamen- tação desse sistema. Aqui, na Casa, integrei
tarista de governo tem suas virtudes que apa- a Frente Parlamentarista ao lado de V. E~,
recem em qualquer cultura ou em qualquer sob sua inspiração, sob seu comando. Fora
coordenada geográfica do Globo. Sr. PreSi· desta Casa, participarei do movimento da ci~
dente, aí está a duração incerta do mandato dadania em favor da im-plantação desse siste·
do chefe de governo. Este é um elemento ma, com o propósito de esclarecer a popu·
importantfssimo que permite a avaliação per- lação e preparar a vinda desSe regime para
manente de mudança ind_olor, em caso de que não tenhamos mais sobressaltos, não tenecessidade. Por outro lado, a responsabi- nhamos mais a desculpa de que ~ste País não
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estava preparado. Pois, cada vez que se pre·
tenda implantar o parlamentari5mo se receba
a imputação de golpista.
Com um Congresso definitivamente prepa·
rado, com uma consciência parlamentar agu·
çada para os novos tempo!:> que estão por
vir, e com uma sociedade também con~iente
desta necessidade, chegaremos, enfim, Sr.
Presidente, ao leito natural da História deste
País, de onde nunca deveria ter se desgar·
rado, que é o sistema parlamentarista de governo. Por tudo que vimos, por tudo que
aprendemos, temos o direito de acusar o sistema presidencialista como responsável pelo
atraso significativo que o País apresenta, em
relação a outras nações. O sisterria parlamentarista pode fazer com que evoluamos mais
rapidamente e venhamos a diminuir o gap
que nos separa das nações desenvolvidas.
Senhor Presidente, ao encerrar minhas palavras, quero agradecer aos companheiros,
aos colegas pela gentileza, pela generosidade,
pela lhanezã como fui tratado aO longo desses
IuridOoito anOs de mandato; agradecer
nários da Casa pela solicitude, pela presteza
com que acorreram aos reclamos e necessi~
dades naturais, inerentes ao exercício da atividade parlamentar.

aos

Todos foram exemplares, todos se excede_·
ram para comigo e, rendido, presto homenagem a essa ação, qtie tem também um lado
profundamente humano, porque reflete,
além da consciência do dever, uma amizade_,
uma deferência especial para com este hu~
milde orador que lhes fala.
Não teria, Sr. Presidente, neste momento,
a frieza suficiente para dizer que esta tribuna
não me fará falta. Mas também não vou dei·
xarque a história deste amor venha a escorrer
pelos olhos. Em qualquer circunstância, existem muitas formas de servir ao País, de servir
ao próximo, e Deus haverá de me iluminar
nesse sentido e mostrar o melhor caminho.
Este breve interregno na minha vida polí·
tica,_ esta pausa deve servir muito mais para
o amadurecimento do homem público, do
que para acomodações. O que me dá o direito
de pensar e de afirmar, Sr. Presidente, que
isto não é o começo do fim, é apenas o fim
do começo.
Muito obrigado a V. Exo! (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Marcondes
Gadelha, o Sr. Nelson Carneiro, Presi·
dente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Pompeu-de Sousa,
J9 Secretário.
·
Durante o discurso do Sr. Marcondes
Gadelha, o Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carn~iro,
Presidente.
Durante o discurso do Sr. Marcondes
Gadelha, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 1" VicePresidente.
Durante o discurso do Sr. Marcondes
Gadelha, o Sr. lram Saraiva, 1" Vice-Pre·

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sidrmte, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,

Presidente.
O SR. PRESlOENTE (Nelson Carneiro)
-Ao associar~se às homenagens que o Sen;1~
do Federal, através dos apartes, acaba de
prestar ao Senador Marcondes Gadelha, a
Presidência ressalta um aspecto que aqui não
foi anunciado: a participação de S. E~ no
esforço pela integraç_ão l<_itino-amcricana. É
dele o texto constitucional que declara essa

na fusão celular e em _determinados métodos
de bibproce_ssamento, a biotecnologia módernª_açlquiriu uma nova e extraordinária di-

ID.CiiSãõ.
A bioteCnologia: revela hoje uma tão grande amplitude que permite sonhar com a solução de muitos males da nossa sociedade, entre os quais se incluem a escassez de alimentos, o colapso energético e numerosas doenças.
O desenvolvimento da humanidade, ao ta·do de muitos e íilegáVeiibehefíCíós~ tem Prointegração e dele foi a partiCipação constante
piciado o surgimento de fatores nocivos à proe eficiente (,;o mo Presidente do Grupo ParladuçãO. Tomemos conio exemplo a produção
mentar Latino-Americano. De modo que,
agrícola, freqüentemente comPrometida peaos outros títulos aqui anunciados, a Presilos processos-de erosão do solo·~ de desertifidência junta mais um, para mostrar quanto
cação, pelas inundações, chuvas ácidas, desfoi útil ao Senado Federal e ao Congresso
Nacional a presença _do Sena.dor Marcondes _- matamentos e contaminação do meio ambiente. Pode estar, na biotecnologia, a resGadelha.
posta que se requer para compensar esses
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) fatores nociyos, em sua maioria provocados
pela mão do homem. Nesse campo, especifi-Concedo a palavra ao nobre Senador Loucamente- utilização dos recursos genéticos
remberg Nunes Rocha.
vegetais- o Brasil tem reservas riqUfssimaS.
O SR. LOUREMBERC NUNES ROCHA Basta dizer que somente na Amazônia cón(PTB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) centi'il.ffi~se 60 ihil das 250 mil espécies vege-Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto taiS conhecidas.
se discute o meio ambiente, em numerosos
e variados eventos, o mundo assiste ao esgoO einprego da-biotecnologia vegetal já protamento das reservas naturais dt! e11ergia e picia maior prOdutividade na agricultura, desà queda na produção de ~irilentos, que pão tac8iiâo-sé aS têcnicas de cultura de tecidos
acompanha sequer o crescimento vegetativo é engenharia genética, resultando no desenda população. Os países ricos e industriali- VOlvimento de espécimes 'resistentes a pragas,
zados, com bem nutridos e bem vestidos cida- víruS -e herbicidas~ e de outras que não necesdãos, já se preparam para as novos tempos, sitam de fertiliz.antes. Ao rriesmo tempo, já
desenvolvendo tecnologias que poderão aju- se consegue enriquecer certos vegetais com
dar no combate à fome e revelar novas fontes mãior teor de proteínas, o que pode significar
energéticas.
_ -__
_
um-à solução para minorar a fome nos países
Para o Brasil, como para os demais pafse$ do -Terceiro Mundo.
do Terceiro Mundo, o incremento de novas
Em- outra área de emprego da biotecnotecnologias é vital. Ou o Br3.sil desperta pafã logia, mas ainda com a finalidade de dar comessa realidade, ou brevemente ver-se-á dis- ..~ate à fome, pode-se citar a pecuária, onde
tanciado irreversivelmente daS nações deSen- ~se observa o melhoramento genético das ravolvidas, sem conçl_ições de superar o abismo ças e-tã!nbém maior produtividade. Grandes
tecnológico que fatalmente os há de sepã.rar. empresas que investiram em pesquisas no seAo salientar essa questão, que é de respon- tor, nos óltimos anos, tiveram rápida resposta
sabilidade coletiv_a. e· para a qual os meicis aos investimentos, como aconteceu com a utide comunicação, felizmente, têm alertado, lização da somatropina, hormónio de crescipretendo confrontar a realidade c O SOD.hO, mento que aumenta em até 40 por cento a
a teoria e a prática, o instante e o futuro~ produçâó do gado leiteiro.
A saúde é um campo imensurável em perso discurso e a ação. Pretendo, também .• chamar a atenção c!e forma particular para uma ·pcCtiVa:s para a moderna biotecnologia. Predessas tecnologias do final do século --a tende-se, a curto prazo, desenvolver anticor~
biotecnologia - que representa uma excep- pos que posSam auxiliar a cura do câncer,
cional oportunidade para o combate à fome, _e q!!!? viabilizem o transplante de órgãos hupara a utilização de novas fontes de energia manos, anulando os processos de rejeição.
e para a promocão de melhores condições Também a produção de vacinas "de segunda
de vida e de bem-estar, notadamente na área geração" tornou-se possível graças a técnicas
de saóde.
da engenharia genética, deixando antever
Embora seja uma ciência recente, c·ufOs ·n1elhores êxitos, por exemplo, na luta que
progressos se manifestaram a partir da déca- travamos contra a malária.
-A-discussão que ora proponho em torno
da de 70, a moderna biotecnologia revela potencial para ~ustentar uma nova etapa na vida da biotecnologia é oportuna - diria até,
económica das_n_ações. Em artigo especial pa- oportuníssima- para o Brasil, que, em 1992,
ra a revista Ciência HQje - publicação da receberá dirigentes e pesquisadores do munSocfedade Brasileira para o Progresso da do inteiro, na 2~ Conferência Mundial sobre
Ciéncia- os professores Carlos Alberto Mo- Meio Ambiente e Desenvolvimento. Dono
reira Filho e Marcos Eugénio da Silva, ambos da-maior reserva_ florestal do pla_neta, lideda USP, destacaram que o advento de novas rança emergente rio Terceiro Mundo, o Brasil
técnicas~ centradas no DNA recombinante, . deve preparar·se para rejeitar a ingerência
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externa nas questões do meio ambiente, e
ao mesmo tempo cobrar dos países ricos a
cota de cada um no esforço coletivo de preservação ecológica. Dentre as novas tecnologias,
a biotecnologia, em especial. permitirá que
se atinja o duplo objetivo, de conciliar a proteção ambiental com o melhor aproveitamento económico dos recursos naturais.
Por essa e por outras circunstâncias, oBrasil não se pode omitir de suas responsabilidades. O Programa Nacional do ÃlcooCé
um exemplo da liderança que o Pais exerceu
e pode continuar exercendo no emprego dessas novas técnicas. O Brasil foi o únicO p'afs,
em todo o Mundo, a oferecer uma alternativa
viável e de grande escala para o chOque do
p~tróleo, ocorrido na década de 70, e com
tecnologia genuinamente nacional.
Não cabe aqui discutir o Proálcool em todos os seus aspectos, o que significaria uma
digressão. A salvação do programa, a prOpósito, pode estar no Inelhoramento genético
da cana-d,~·açúcar, aumentando a produtividade da lavoura, e, nos processos fermentativos, melhorando o rendimento do processo de produção. De uma e de outra fonua 1
portanto, a solução mais provável estaria no
emprego da biotecnologia, e é fundamental
enfatizar o pioneirismo brasileiro, porque
coniprova a nossa capacidade de desenvolver
técnicas próprias e de acompanhar as inovações que ocorrem ·em outros países.
A competência dos pesquisadores brasileiros, porém, esbarra na ausência de uma estrutura competente e de um apoio mais sólido
na área governamental. As deficiências vão
desde a falta de uma política consistente para
o setor até à falta de insumos, o que impede
a realização de pesquiSaS avançadas. Este é,
aliás, um dos aspectos que requer imediatas
proyidências por' parte das autoridades.
Volto a citar, aqui, a revista Ciência Hoje,
da SBPC, reproduzindo o comentário de Sérgio Danilo Pena, diretor do Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais: "Fazer biologia
molecular no Brasil - disSe O Dr. Sérgjo
- exige esforço descomunal". Os laboratórios defrontam-se_ com escasSez de produtos
básicos, como porteiras~- reagentes, enzimas
e isótopos. Mesmo com a ímportação liberada, é difícil, para os grupos que pesquisam
biologia molecular, manter estoques próprios. Os preços cairiam, e os estoques seriam
mantidos em condições adequadas, se as fundações de amparo ã pesquisa importassem
grandes lotes de insumos - propõe a publi~
cação.
As dificuldades que se observam no setor,
como disse anteriormente~ são muitas. Ao
lado .da _definição de _pol(ticas específicas, é
preciso promover a integração uriiVCrsidadeempresa. As universidades carecem também
de ajustar os currículos visando ao dcsenvol~
vimento da biotecnologia industrial, lilcenti·
vando ao mesmo tempo a formação de pes·
quisadores em microbiologia e outras áreas
afins, para dar_suporre ao emprego do conhecimento científico. EsSaS nlC~didas, tomadas
em conjunto, possibilitarão melhoria significativa fio desenvolvimento da biotecnologia
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no Brasil, hoje quase que restrita à Fundação

Oswaldo Cruz e -ão Instituto Butantã.
O Brasil, porta"itto, aspira partlc1par do
concerto das naçõ_es desenvolvidas, e se pre-

tende firmar-se como uma das lideranças do
Terceiro Mundo; se, enfim, pretende modernizar-se, gerar riquezas e assumir um papel
de destaque no contexto internacional, deve,
pode e precisa dominar as novas tecnologias,
consciente de suas potencialidades no setor,
e conhecedor das profundas transformações
que a modema biotecnologia propiciará na
busca do progresso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRÉSIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB .MT. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores. um espetáculo
sempre deprimente, no Brasil, sobretudo se
se trata de nossas grandes cidades, é ofere~
cido diuturnamente pela massa de crianças
e adolescentes, de ambos os sexos, soltos pe~
las ruas. Numa idade em que deveria estar
freqüentando os banco!> escolares, sendo
orientado para a escolha de uma futura pro~
fissão, esse contingente de pequenos brasileiros, que ainda não entendem quais são seus
direitos de cidadão, vive à margem da sociedade, aprendendo a sobreviver por meio de
expedientes nem sempre lícitos.
A partir de recentes pesquisas, tais corno
a efetuada em Recife pela socióloga Cleide
Galiza, algumas cirCunstâncias da vida desses
pequenos marginais tornaram-"se conhecidas,
reclamando soluçóes. Assim é que ficou constatado um grande número de crianças na faixa
dos seis anos já iniciadas no trato habitual
com drogas; meninas mal entradas na puber~
dade -12 ou 13 anos de idade- já vivendo
em prostituição; rapazinhos de 13, 14 anos
habituados a furtar, roubar; mesmo crimes
de alta gravidade são, dentro desse universo
de adolescência deturpada, encarados'como
fatos naturais.
Outro documento que deveria tornar-s_e
leitura obrigatóriã pelos cidadãos responsáveis deste País é resultado de pesquisa entre
menores institucionalizados em unidades da
obsoleta Fcbem, que tantos males produziu,
afinal. _Sua autora, Sennia Adler, denuncia
os desvios dess<ts entidades, cujas funções de~
veriam ser as de abrigar, reeducar, reintegrar
as crianças e adolescentes ao meio social; mas
que, na verdade, não levam em consideração
as necessidades desses menores, permitem
que grassem no interior de seus muros as
mais diversas formas de descaso e violência.
Toda essa situação já é criminosa o suficiente
para exigir um trato adequado do problema.
Entretanto, o que se verifica é que, apesar
de tantas chamadas à consciência, - como
o tempo em que se discutiu amplamente a
revogação do Código de Menores e a sua
substituição pelo recentemente sancionado
Estatuto da Criança e do Adolescente - há
facções na sociedade que reagem de maneira,

para nós, inaceitável e surpreendente a essa
:riiancha negra no nosso quadro social. Assim
é que o relatório da Escola Superior de Guer~
ra, denominado "Estrutura do Poder Nado~
nal para o Ano 2001 ", afirma que "'os 200
mil menores que hoje perambulan::t pelas ruas
serão marginais, malfeitores e mesmo assassi~
nos" que exigirão, no início do próximo sécu~
lo, "uma severa ação das Forças Armadas
para que se incumbam do duro encargo de
enfréntar essa horda de bandidos, neutralizá-los e mesmo destrUí~lõs, para ser mantida
a Lei e a Ordem"!...
A que ponto. estamos chegando! Como se
poderia supor que.as Forças Armadas seriam
pensadas como tendo por função destruir
gente que é, antes de tudo, vítima da própria
sociedade? ...
Parece~nos que, por se sentirem impotent~s para resolver a questão, as pessoas, ou
grupos, passam a temer a ação desses menores com urna intensidade tal que são levadas
a admitír - ou a preconizar - se_u extermínio, como se permitir serem assassinados
fosse t.~m_a_solução justa.
Abro aqui parênteses para uma reflexão.
Pouco tempo atrás, as redes internacionais
de televisão veicularam imagens que comoverárri o mundo: duas ou três baleias, não
me lembro bem, estavam aprisionaàas em
blocos de gelo, fadadas a morrer. Para evitar
esse trágico final, foram acionados governos
de alguns países, que se prontificaram a en~
vlar navios quebra-gelo, instrumentos que
emitiam sons para orientar os animais - e,
por fim, os belos exemplares da fauna marinha escaparam da morte, para júbilo do mundo inteiro. Não sou contra as baleias. Nem
contra qualquer animal. Têm eles o direito
ã vida em liberdade. Entretanto, quer-me parecer que, para algumas consciências nacio·nais, a escala de valores relativos ã vida deve
estar de _cabeça para baixo. Pois há pessoas
que ternamente derramaram lágrimas pelas
baleias ... mas não se comovem com o drama
dos nossos meninos expostos ao extermínio.
Em algumas cidades brasileiras, o abando~
no,.Os maus tratos, a violência contra crianças
p-obres atingem um nível de calamidade pú~
blica. E, o que é mais grave, não exi~te vontade das autoridades competentes, para re_,_
primir esses crimes e punir os culpados. Não
é desconhecido o fato de que parte dos próprios policiais a iniciativa de exte.rminar aqu.eles que eles julgam que vão criar~lhes problemas maiores oo futuro. Assim, cresce o râciocínio absurdo de que, se um rapazinho hoje
cometeu um furto. amanhã ele será forçosamente um assassin.o, então é melhor matá-lo
agora. Um agravante: basta que o menQr seja
pobre, que esteja na rua- nem é necessárip
saber se_ de fato se trata de Ulll pequeno delinqüente- para ser alvo da violência. As famílias pobres, por terem medo da vingança des~
se tipo de policiais, preferem calar~se; ou,
se querem denunciar, são ameaçadas.
__ Esses são fatos não imaginários, mas- comprovados. Quem ainda não leu o pungente
depoimento intitulado "A guerra dos meninos," do jomalist(! brasiliense Gilberto Di-
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rnenstein, precisa fazê-lo com urgência. Através desse relato, podemos conhecer, por
exemplo, um dos coordenadores do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de
Rua,_ chamadc~rWolmer do Nasçimenio, que
vive em Duque de Caxias, uma das dd:i.des
mais violentas do Brasil. Esse senhor, dedi-'
cado, asSim como sua mulher, ao trabalho
junto a menores desfavorecidos, tentou alertar as autoridades para o fato de que "desapareciam" dezenas de garotos participantes do
seu grupo de orientação. Apoiado pela Igréja
Católica, indicou publicamente nomes de
prováveis ''caçadores de crianças". Foi ameaçado de morte; o bispo, D. Maur.o Morelli,
que o apóia, recebeu também ameaças anóni~
mas por telefone.
_
•
Não só na Baixada Fluminense, mas tam~
bém em outros pontos do Brasil - Volta
Redonda, Recife, São Paulo -as estatísticas
do !base dão conta da escalada da violência
praticada contra menores. As informações
oficiais do Ministério da Saúde também atestam que os menores são vítimas de causa mortis externa ( compreenden~o essa categoria
homicídios, entre outras).
A revista Ceap documentou te~temunhos,
depoimentos, dados reveladores sob o título
"Extermínio de Criqnças e Adolescêntes no
Brasil", que não poderiam passar ignorados
das autoridades.
Entretanto, parece que, aqui, os ouvidos
estão moucos. Foi preciso que um organismo
de peso internacional - a Anistia Interna-:.
cional - pãra nosso maior vexame, viesse,
atravé~ de seus representantes, pedir providências oficiais!
Por duas vezes, este ano, os dirigentes da
entidade estiveram no Brasil. Em maio, colheram informações, verificaram sua procedência, constataram que os moVínlentos eiii.
defesa das crianças são impotentes, concluíram que as autoridades, especificamente as
policiais, estão coniventes com a situação.
e que a opinião pública é indiferente. Mais
recentemente, voltaram os representantes da
Anistia ao Brasil, tendo e_m mãos um relató~
rio para ser ·entregue ao Ministro da Justiça.
Nesse documento, há acusações explfcitas a
policiais brasileiros, que "agem em serviço
ou clandestinamente em esquadrões da morte", de serem responsáveis pelo extermínio
de menores. A ,A.nistia endossa a afirmativa
de Gilberto Dimenstein de que pelo menos
um menor é assassinado por dia nas grandes
cidades do Brasil.
"As crianças pobres do Brasil são tratadas
com desprezo pelas autoridades. Seus direitos humanos mais básicos são menosprezados
pelas própTias pessoas que deveriam prote~
gê-los. As autoridades brasileiras têm que
agir agora para 'proteger as vítimas mais vulneráveis da barbárie policial" -diz o documento.
O trabalho da Anistia não parou por daí.
A próxima fase, anunciaram seus representantes, será das pressões internacíónais para
melhoria dos direitos humanos no Brasil.
A Anistia faz quatro recomendações bási~
cas: a cri~ção do registro de todas as mortes
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Mas, em :.egundo lugar, confesso~me decepcionado, também, CCiin-ó Presidente Collor. ~ão que lhe tributa.s~e virtudes excepcionais no campo econ6Jnico. Mas via nele,
apesar de não apoiá-lo, a possibilidade do
inusitado: um jovem Presidente, ungido nas
tura.,
umas, inoderno, çom espírito público, coloQu-eira Deus que, por imperativo de sua
car·se acima dos pariicutarismos que cercaprópria consciência, o Presidente Fernando
ram sua campanha. Lamentavelmente, istõ
Collor faça cumprir sua promessa segundo
não oCorreu. Já no primeiro dia do funcionaa qual a sociedade brasileira não iria mais
mento desta Casa, após a edição do Plano
tolerar a violência~ nem ·permitir ou aceitar
qualquer forma de desre.speito aos direitos Brasil Novo, do Presidente Collor, chamei
a atenção para a sua maldição: ele atropelava
humanos. Seria vergonhoso demais sermos
a institucionalidade do processo democrático
obriga<los a aceitar que haja presSões internaabusando das m"ediçlas provisórias e se colocionais para que seja pensada essa chaga so-Cand-o em atitude pfepotente perante os decial.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. mais Poderes da Nação. Resultado: aí está
às voltas corn um -entendimento nacional que
(Muito bem!)
estimulou na esperança que jamais se concretizasse. Para sua surpresa empresários e traO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
balhadores entenderam~se, mas o Governo
-ConCedo a palavra ao nobre Senadg[_ futaM
nada tem a dizer ou propor, senão um ridículo
hy Magalhães.
abOno' de 3%, e-m ~jarteiro, a-o·s trabalhadores
O Sll. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- até 10 salários mfnimoS1 Posteriormente reaM
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. _jilstaao- diante da revolta de tantos.
Presidente, Srs. Senadores; tenho acompa_Com_ este estado de espírito- decepcionhado, paciente e diligentemente, a evolução n'ldo com os. economistas e com o Presidente
da conjuntura económica do País e as suces- , lior-det.;nho~me em mais uma tentativa
sivas tent_ativ;~.s governamentais para dominar
o~ avaliar a ação do Governo Federa] no com:
as fortes pressões inflacionárias, desde 1986. j;late ~ _inflaS:ão.
ConfessoMme não pessimista, mas decepcioO "Plano' Brasil Novo", ironicamente, ennado. Vejo que muitos economistas estão
velhe_ceu, como, alíás, precocemente envepessimistas, até mesmo com uma "Ponta de
lhece_u· a "Nova República", triste sina de
angústica.. , como sugere o título de brilhante
uma novidade que se institui pelo "Estado
artigo do Dr. André L ara Resende, um dos
Novo" e, parece, fechar seu ciclo pelo Brasil
famosos "pais" dõ Plano Cruzado. O_utros
Novo ...
estão preocupados, como demonstra a última
carta de conjuntura do IBREJFGV,_ 4e seM
O que pretendia o Plano Collor? Três retembro passado, e que antecipa o tom de formas: da moeda, da economia e do Estado.
outro artigo publicado na Folha d~ São Paulo,
A reforma da moeda e do sistema mone·
de 7Ml2-90, de Paulo Ra__Qello Castro, precisaM tário era o tiro mortal na inflação. A reforma
mente Redator Chefe dã revista ConjuntUra da~onômi;~. era OprocesSo de modernização
EconómiCa '"Cone! vamos rodar o filme do que acabara com os cartéis e regulações e
plano de trás para frente". Há também, um
introduziria o Brasil galhardamente no Prisem número de "perplexos" que já não têm meiro Mundo. A Reforma do Estado não
considerações a fazer senão advertir para a e_ra apenas o fim dos privilégios rio setor púiminéncia do caos. Eu prefiro ficar simpleS blico mas o seu_ajuste à nova etapa do desene duplamente decepcionado. Primeiro, porM volvimento industrial.
que vi e acompanhei o desenvolvimento em
Começo pelO Estado. O que fez o Plano
ação de notáveis ecoõOmis_tas que conduzi·
raro magistralmente a economia do País des- Collor'?

violentas relacionadas com esquadrões da
morte ou policiais uniformizados; supervisão
federal de todas as investigações àesses assassinatos; proteção às vítimas e- testemunhas;
e· investigações imparciais em queixas de tor-

de os anos 50, como meu conterrâneo Rómulo de Almeida e Jesus Soares Pereira, Celso
Furtado, nosso colega, ilustre Se;nador Ro-__ _
berto Campos, O' ex·Ministro Simonsen. Pergunto-me: Onde está esta tradição? Terá se
tornado a economia tão mais complexa e
complicada a ponto de nenhum profissiomi1
conseguir nos dizer com segurança o que está
ocorrendo? Por que os sucessivos erros e
omissões do Cruzado, do Pla_no Bress-er, do
Plano Verão, do Plano Collor? Afirial, por
que. temos esta teimosia inflacionária: uma
inflação moderada na década de 70, uma inflação crónica e incómoda desde a crise do
petróleo, surtos hiperinflacionários que já repicaram em fevereiro de 86, voltaram em fevereiro de 88', assustaram em fevereiro de
90 e ameaçam novarp.ente o fevereiro de _9_1_.
M~s tráJ!ico?

Ã re'fOrmã do Estado é um grande blefe.
é certo, os fluxos de caixa do Te~
sOuro Nacional houve Uma reforma administrativa no Governo Federal, onde alguns mínístros passaram ·a ser chamados de secretá~
rioS;- acotoVelando-se- em pequenos antagonismos burocráticos, e milhares de imóveis
estão sendo vendidos. Mas duas coisas são
quas~ consensuais entre os observadores:
1~ O plano aumentou os impostos e cortou
mUito pout:o da stfa próPria gordura, aliás,
o que cortou mesmo foram os_ ~lários dos ,
fun·cióft"ár_ios que estão defasados em 84%.
29) Nãó há qualquer garantia de estabilidad_e fiscal no tllédio prazo.
A propósito. transcrevo aqui as conclusões
do Boletim de Conjuntura, d9 _lnstituro• de
Economia Industrial da UFRJ (deze·m:.
Melhoram~

liro·J99-0).

-
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'·'0 desempenho bastante positivos da
Receita Fiscal tem sido possibilitado por
uma série de fatores, onde se destacam
a betenização dt: _iinpostos;' a taxação ex~
tra do IOF sobre aplicações financeiras
de curto·prazo _e o combate à sonegação
fiscal. Cabe acrescentar ainda a receita
exCepcional advinda da venda de Certifi·
cados de Privatização, que atuou positi·
vamente nos resultados de juilho a se~
tembro.
( ... )
Quanto ao pagamento d.e encargos da
dívida mobiliária, sua significativa redução encontra explicação nas modifica~
çóes trazidas pela reforma financeira.
Desde março, o e)it9que da dívida interna composta por t(tulos compromíssados
(que tinham giro diário n() "ovemight")
encontra-se 80% bloqueado, e os restantes 20% representam urna parCela de
LFTs ainda existentes -. títulos sobre
os quais incidem _juros iguai~_ a_~s do
"overnight" - , mas cujo prazo foi tamM
bém alongado de 9 para 19 a 28 meses.
A· parcela da dívida _R_ública associada
a títulos não compromissados támbém
. teve seu perfil alterado, Na data de vencimento de cada lote, o Governo vem
substituindo 80% de seu valor por BTNs
série especial e resgatando os demais

20% . . .

Assim, no perfodo postetior a estarefo_rmulaç_ão, grande parte do estoque da
dívida mobífiáría fícou bloqueada, permitindo a acentuada redução observada
nas despesas financeiras, visto que, no
Ciitéifõâe caixa-;rurencar-gos-financeiros
relacionados a este estoque não são contabilizados.
_
.
.
Basicamente, a despesa do Tesouro
com o pagamento de encargos restrin·
giu-se, no petíodo junho-outubro, ao pagame:iuo dOS jUros "reais" associados às
LFTs, que vem sendo utilizadas nas operações de políca monetária - sobre as
quais incidem juros prefuados- - , e a
20% do estoque ainda restante de LFTs,
com vencimento no perfodo. Calcula-se
que o estoque de LTNs no mercado cor~
responde, atualmente, à pouCo menos
de 1,5% do PIB, o que fornece uma idéia
aproximada da pequena base de incidéncia dos encargos, justificando, grosso
modo .• as cifras próximas a zero apresentadas na média m"ensal, de junho a outu~
bro. nesta rubrica:.
( ... )
Em síntese, observa-se que, apesar
dos resultados favoráveis que vêm sendo
alcan_çados desde junho, o ajuste das
contas do Tesouro não possui um caráter
estrutural, quando analisãdo detalhadamente. Esta colocação ga:nha maior nitidez se levarmos em conta que: o total
de receitils no -período analiSado contou
com a arrecadaçãO proveniente da venda
de ,CP_s e com recursos da remuneração
de disponibilidade no-Bànco-do Brasil,
que não faziam parte das receitas do Tesouro em 1989; os encargos da dívida
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mobilíária federal, se considerados segundo o critério de competência, continuam a representar uma fonte de pressão

nas contas dQ Tesouro ainda não equacionada; o não-pagamento de juros externos tem possibilitado uma ''folga" nO
orçamento de crédito, que corresponde
ã redução do item de "Refinanciamen:to
da dívida externa com aval da UniãÓ";
e, como assinalado, a persistência da inflação vem atuando positivamente na
contenção de gastos com pessoal.
( ... )
No que diz respeito à evolução das

contas do Tesouro em 1991, alguns comentários podem ser feitos, levando-se
em conta as mudanças que estarão em
curso nos próximos meses.
Inicialmente, no que se refere à arrecadação fiscal, esgotados os mecanismos
de sustentação do nível de atividades cara-cterísticos do final de ano, os primeiros
meses do próximo ano que tendem a
apresentar um quadro recessivo que,_
possivelmente, terá efeitos negativos so-.
bre as receitas. Além disso, no ano que
vem, as alíquotas que definem as transferências a Estado_ e Municípios sOfrerão
nova elevação, tal como previsto na
Constituição. Estes dois fatores atuarão,
portanto, no sentido de comprimir a receita líquida do Tesouro em 1991, relativamente ao corrente_ ano. Cabe acrescentar porém que, também no próxmo
ano, entram em vigor aumentos de impostos - entre os quais o aumento do
Imposto de_Renda sobre exportação de
manufaturados e serviços e sobre a atividade rural - , uma mudança de base de ,
cálculo da _Contribuição Social e nova
tributação sobre ganhos financeiros líquidos, entre outras medidas fiscais, que
atuarão positivamente sobre o nível de
arrecadação da União."
O cerne, portanto, da Refórma do Estado,
que consiste na recuperação de seu papel como um indutor agora mais ágil, equilibrado
e persuasivo do crescimento económico, ainda não foi sequer tangenciado pelo Plano Collor. Lara Resende, no artigo cítã.do acima,
afirma que "0 Plano Collor conseguiu ganhar
tempo " ... " o que não é pouco". E frisa:
"Reconhecendo o completo esgotamento das fontes de fulanciamento do
setor público, o Plano Collor criou de
forma compulsória um novo espaço de
financiamento para o Tesouro. Embora
tenha criado uma série de impostos extraordinários, suficientes para eliroinar
o déficit de caixa deste ano, o plano não
atacou -o problema fundamental que é
o excessivo endividamento público. Na
base da crise fiscal de um processo hiperinflacionário há um desequilíbrio de es·
toques - isto é, de dívidas - e não
meramente de fluxo - isto é, de orçamentos. A solução não é criar fontes
compulsórias e apenas transitórias de financiamento. Ou eliminar o déficit de

__ çitixa do ano, através de impostos cuja
receita não se repetirá em exercícios futuros. através de atrasos dos pagamentos
aos fOrnecedores, através do bloqueio
e da capitalização do serviço da dívida
mobiliária e de outros expedientes.
A verdadeira questão fiscal é o endividamento público excessivo em todas as
esferas, até mesmo nas que não provocam défict corrente de caixa. O centro
da questão são as dívidas estaduais e municipais, o extraordinário desequilíbrio
patrimonial do setor financeiro público
_representado pelos bancos estaduais, pela Caixa Económica e pelo Banco do
Brasil. Sem falar no gravíssimo problema do FCVS associado ao Sistema Fi.:.
nanceiro da Habitação, e tantos outros
omitidos dos orçamentos, aos quais se
Somam agora -os ci'uzados bloqueados.''
Vê-se pois, que reduzida a Reforma do
Estado a um pífio e transitório superávit de
caixa na execução do Tesouro que esta alardeada vitória é meramente escriturai, porque
não contabiliza importantes itens que aí estão
representados como os reajustes dos servidores e o Plano de Custeio e Benefícios da
Seguridade Social" ou simplesmente sonegaR
dos pela moratória externa, eis que devidos
e não pagos.
A crise fiscal do Estado brasileiro não só
não está equacionada pelo Plano Collor, como sujeita a recrudescimento pelo agravamento da recessão, pela eventual elevação
dos preços do petróleo, que desequilibra ainda mais o sistema Petrobrás, pelo desbloqueio dos saldos congelados a partir de setembro do próximo ano, pelo encerramento,
enfim, da "Reforma Patrimonial" que terá
injetado artificialmente nas receitas governamentais no ano que se encerra cerca d_e US$
4 bilhões, derivados da privatização de estatais e vendas de outros ati vos, e pelo descompasso cada vez mais evidente entre a particiR
pação da União na despesa consolidada do
governo (77% em 1987 e 76% em 1986) e
sua partiCipação na receita tiibutária global
(52% em 1987 e 56% em 1986).
Como pontualiza o economista William Pereira da Cunll.a, na RCE/setembro-90:
"O _coni_f>órtámento positivo da execuR
ção financeira do Tesouro Nacional merece, entretanto, uma análise cuidadosa,
tendo cm conta não se tratar de uma
situaç:!o equilibrada como _decorrência
da dinâmica de uma economia estável.
Fica a expectativa, porém, de que tal
conjuntura esteja dando ao Governo o
fôlego necessário para colocar a economia brasileira no caminho da estabilidade. Assim, e somente assim, será possível aceitar a tese de que as contas do
Governo estariam estruturamente eqÍ.ülibradas."
Abdico de falar.sobre ã reforma da ecoriomia. O tema transCende cOnjUntura e m~re·
cerá, oportunamente, -~e minha parte, ·uma
apreciação Jflais cuidadosa-: Todos'Se dão con-

a
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ta, porém, que o pro-grama de desregulamentaçãO-e abertura da eConomia pata o exterior
está moroso e de resultados ainda duvidosos.
Para funcionar, ele deveria partir de um novo
ciclo de investimentos na indústria, que a capacitasse a um verdadeiro salto de produtiR
vidade, ao-tel:npCique a separação efetiva das
políticas "monetária"C "cambial" conduzis·
se a um verdadeiro regime de taxas flutuantes
que não passou da retórica, como bem assinala a carta de conjuntura do PEA de novembro de 90:
"Assim, o reginie -Cambial dos últimos
meses esteve, na prática, muito mais próximo do de taxas administradas do que
de taxas flutuantes, razão pela qual não
se concretizou a esperada "separação"
entre as políticas cambial e monetária.
Como conseqüência, a política m_onetária acabou sendo utilizada com dois objetivos conflitantes: regular as taxas de
câmbio, de modo a permitir a recuperação da defasagem real, e servir como
o principal instrumento para fiOs de estaR
bilização doméstica. A utilização de um
instrumento para atíilgír siriiUltaneamente os dois objetivos reflete-se nas oscilações, cada vez mais freqüentes, das
taxas de câmbio e de juros reais."
A incapacidade para compatibilizar um
programa de abertura da economia com as
políticas monetárias e cambial está trazendo
perdas e preocupações no setor externo, que
se expressam pela drástica redução dos supeR
rávits nos setores comerciais em 90, ·39, 3%
menor que no ano anterior, resultante de uma
queda de 11% nas exportações e concomitante elevação de 13, 9% do valor das impor·
tações, para o que conta especialmente o aumento de 32, 7% do petróleo.
o mais dramático, porém, é o balanço do
Plano de "Reforma Monetária", baseado no
confisco dos ativos financeiros, congelados
no Banco Central sob um indexador que ignorou a inflação de março e submetidos por
dezoito meses a um juró de 6% a.a., secundado pela adoção de uma rígida política monetária que ainda subsiste e até prenuncia
"dias cinzentos" para 1991.
O "corte de liquidez" enxugou cerca de
60 bilhões de dólares num primeiro momento, na esperança de restaurar o impériO da
política monetária, evitar a hiperinflaçclo e
devolver a e_stabilidade ã economia.
Muito se falou sobre os excessos e inconveniências desta parte do plano. Eu mesmo centrei aqui minha linha de oposição: não tolerarei jamais tais recursos arbitrários de confisco
de propriedade, principalmente se eles se voltam ·contra instituições duramente construídas, como a poupança. COrtar excess-o de liquidez como instrumento de política, sim,
seqUestrar ativos e destruir instituições brasileiras do sistema financeiro, jamais!
Graças â própria -experiêndã:-acumulada,
percebe-se, hoje, que o Governo não só exagerou naquele inomento. Ele errou tanto que
recriou _Jlmã. -"bolha de consumo", quando
~··pretendia inibi-la. E reconstituiu ~ ~Specu-
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lação financeira que pretenélia sepultar. Rea~
nimou a política monetária, mas pela cobrança das chamadas insuficiências em cruzados
das instituições financeiras no BancO Central,
acarretando exorbitantes taxas de juros. Na
Verdade, não observou ou não percebeu que
"num processo hiperinflacionário a alta de

preços não decorre do excesso_ de demanda ...
mas da desmoralização da moeda" ... "neste

quadro a recessão que decorre de uma extraordinária restrição de crédito não apenas
reduz a demanda, como desorganiza- a oferta". (Lara R~sende, citado.)

Como bem lembra este economjsta, a hiperinf13ção é o- _resultado d~ ferm~ntação de
um crónico processo de_tolerâ.n.da .inflacionária, quando se esgotam, a par da desmora-

/ '

lização da moeda, todos os mecanismos de
financiamento público.

.Mas, enquanto a inflação persiste, teima
o Governo em não sancionar este proceSSO
pelo lado da demanda, forçando ainda mais
o aperto de crédito, a intolerância ã recuperação das perdas salariais e ã elevaçãO âoS
juros, que chegam ao absurdo de 23% para
capital de giro e 35% pafa CréditO pessoal
no mês de outubro, conduzindo à recessáo,
ao desemprego e às falências, sem par na
história recente.
·

-

O diagnóstico do Plano Coitar, porém,
centrou-se na condição da existéncia de uma
folga de demanda agregada que _deveria ser
contida, primeiro, com o seqüestro de ativos
finanCeiros, depois com uma ativa política
de restrição monetária capaz de induzir, no
limite, os agentes a reajus_tar suas posições
no mercado via preços.

Todos estes indicadores demonstram duas
coisaS": -ó GOverno perdeu a capacidade de
controlar a conjuntura_ e 111fluenciar o comportamento dos grandes agiegados da economia: empregoS e salários, câmbio, moeda e
déficit público.

O reSultadq da "Reforma Monetária" af
está: os índices de preços baixaram nos pri~
meiros meses, de virtual congelamento de
preços e salários, e já em_ agosto demonstraram uma -irresistível tendência à recuperação.

Mais demissões

Perdas reclamadas

Saldo semanal entrà co11tratac;:ões e demissões

Defasagam acumulada de março a novenÍbro
Betrlcltárlos de Campinas (SP)
MetaiUrqlcos de Si:io Bernardo {SP).

1sSil,no/o
-_ lss,22o/,

- n68,14%

Metalúrgicos da Sahia
8ancár!os privados

(62,82%

Petroleiros

66,82"/o _

Aeronautas e aarov!Arlos

66,77%

Categorias qui! não tiveram reajuste desda março/9Q

2• 3• 4•
GOSTO

A recessão é visível e o nível de violéncia
nas cidades atesta a desagregação da v1da social, perdeu, também, o Governo a r.::apacidade de dialogar ·com a socieoade que lhe
retira cres~ntemente apóiO e córifianç3.. Pes;
quisas recentes demonstram que só 26%
apóiam as medidas do Presidente, uma crise
de credtbilidade surpreendente, que nos dei·
xam perplexos quanto ao futuro. Este ffiesmo
Governo agora desmonta o entendimento
que ele próprio promoveu. ·Tem a corageut
de propor um aoono de 3% em janeiro. quan·
do as perdas são da ordem de 500% .. Pouco
importa: empresários e trabalhadores Já esta~
vam e continuarão negociam:lo à revelia da
lei salarial e do Governo até o limite de resistência dos agentes envolvidos. Os defensores
do Governo crêem que os preços ced~rãQ._
Outros, mais realistas, estão convictos do inlpasse, que na melhor das hipóteses poderá
ser o eterno retorno à origem: realinhamento
e posterior congelamento de preços e salá~
rios, devolução do confisco e ameaça de hiperinflação ... Neste caso, o Plano CoUor não
terá sido senão uma protelaç-ão. (Muito
bem!)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. J[JTAHY MAGALHÃES EM
~~SEU DISCURSO:

Folii.ã de S. Paulo 7-12-90 (sexta-feira)
TEND~NCIASIDEBATES

Os artigos publicados com assinatura não
traduzem necessariamente a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de
estimular o debate dos problemas brasileiros
e mundiais e de refletir as diversas tedências
do pensamento contemporâneo.
Uma ponta de angústia
André Lara Resende
,

.

No.iniciQ __d_QS._~!lOS 80, num fim de tardeem que caminhávamos pela lagoa RÓdrl.io
de Freitas no Rio_, o economista argentino
Robetto Fremckel, então professor visitante
do Departam~nto de Economia na PU C Rio, interrompeu minha entusiasmada exposição de como a política econômica deveria
ser conduzida com uma pergunta inesperada:
"Nufl.Ca lhe oCorreu que um pafs pode não
dar certo?"

O caráter inusitado da pergunta deixouMa
gravada na minha memória, mas me lembro
mal da re_sposta. Devo ter alinhado argumentos sobre como e por que o Brasil poderia
passar por crises, circunstanciais, mas estavà
condenado ao sucesso. Eu ainda não poderia
ser tachado de ser pessim.istá há muitos anos,
como o fui pelo meu caro amigo Eduardo
Mediano. A observação foi feita logo após
o Plano Collor para descartar minha anál_ise
crítica sobre os rumos recessivos que deveria
tomar a economia contra a inflação. Quase
nove meses depois, com. a inflação de volta
aos níveis que em 198"6J?ãreeiai:rl1D.toleráveis,
há no ar um renovado sentimento de perple.
xidade.
Para entender o momento atual é preciso
-situá-lo no quadro de um processo hiperinflaciõnárío qu-e Vivemos há alguns anos e, infe.
lizmente, ainda sem sinais de solução. Em
trabalho apresentado no primeiro Fórum Na·
clonai organizado pelo ex-Ministro Reis Ve~
lloso, defendi a tese de que sob a denominação genérica de inflação se encontram pelo
menos três fenômenos distintos no que respeita às causas, às conseqüências e às terapias.
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A inflação moderna é uma alta do oívt:l
de moeda "Strictosensu" por moe'da remunepóteses, poderá moderá-la por alguns meses.
Os custos recessivos serão contudo muito algeral de preços provocada pelo excesso de rada. Os títulos servem apenas de lastro para
demanda que se manifes.ta_de modo mais inK os depósitos de "orvernight", que têm todas
tos. Num processo hiperinflacionário, a alta
de preços não decorre _de _ex_c_esso de demanaS caratterlsticas da moeda escriturai repretenso na fase final dos ciclos de aquecimento
sentada pelos depósitos â vista. As operações da. A completa desmoralização da moeda e
da atividade económica. A inflação moderna
a dinâmica das expectativas dominam a forde um ou dois dígitos, até os 15.% ao ano~ do Banco Central no mercado apenas defimação de preços, a despeito do comportaM
nem a remuneração básica desses depósitos.
por um período curto de tempo, é excesso
menta da demanda. No quadro atual, a restride demanda. Essencialmente uma questão de
A verdadeira política monetária é feita pela
ção de liquidez não apenas reduz a demanda
muito dinheiro tentando comprar poucos .cobrança das linhas de financiamento das
como desorganiza a oferta_. A_recessão que
chamadas insuficiênciaS em cruzados das insbens. A política monetária é o mais poderoso
decorre de uma extraordinária restrição de
tituiçõeS :fi.ilanceiras no Banco Central, que
instrumento para controláMla.
crédito é muito semelhante à recessão desorL
A inflação crónica é um processo de alta - resultaram do bloqueio dos ativos. É a cogeneralizada dos preços em ritmo aceterado
brança dessa linhas especiais que restriiige
ganizadora das fases ffilãfs da hiperinflaçãÕ, ·
e por um período de tempo suficientemente
os recursos, e explica o altíssimo custo do quando a alta desvairada dos preços cria uma
longo para que sejam desenvolvidos meca- dinheiro no mercado interbancário e, em contotal iliquidez na economia. Ao insistir'Íiã
atual pol{tica monetária, tudo que se consenismos generalizados de indexação retroativa
seqüência, do crédito. A política de mercado
dos contratos. Aexposição prolongada a uma aberto é marginal e até mesmo irrelevante.
guirá é uma recessão sem precedentes.
As reformas requeridas para uma definialta dos preços cristaliza as expectativas de
Reconhecendo o completo esgotamento
tiva estabilização de preços são profundas.
altas futuras e provoca a adaptação dos arranK das fontes_ de financiamen~o do setor público,
jos institucionais e- contratuais à nova iealiK o Pfã.nõ COI!or criou de forma compulsória Todos os programas antiinflacionários dos úldade. A sociedade aprende a conviver com um novo espaço de financiamento para o Te- timos anos se limitaram a adiar a fase final
da hiperinflação. A gravidade da crl§e d~ cera alta dos preços e o processo inflacionário - 56l.IrO. Embora tenha criado uma série de
ta forma acentua a consciência da necessicrónico adquire um grau de automatismo, is- impostos extraordinários, suficientes para elidade das reformas essenciais à verdadeira esto é, de independência das pressões da de- minar o déficit de caixa deste ano, o plano
tabilização. Tem havido um claro avanço na
não atacou o problema fundamental que é
manda - um. componente inerciai - que
compreensão do desequihbrio _orçalJ!e~_tário
o bc.cessivo endividamento público. Na base
exige a revisão das terapias.
e patiimoniia.l do- setor público-. Ternas que
A hiperinftaçáo é um processo de violenta da crise fiscal de um processo hiperinflacíoeram tabus políticos há alguns an9s são hoje
alta de preços que ocorre, fatalmente nas faK
nârio há um desequilíbrio de estoques- isto
compreendidos e aceitos. O estilo indepenM
é, de dívidas - e não meramente de fluxo
ses finais das inflações crónicas, mais do que
um determinadO nível da caxã mensal·, o que -isto é, de orçamentos. A solução não é dente e destemidç do governo Collor contri- ·
buiu de forma dedsiva.e_ara acelerar a desmiscaracteriza a hiperinflação é o esgotamento criar fontes compulsórias e apeJ_las trans!~ó
rias de financiamento. Ou eliminar o déficit _tificaÇão-âeCeitos -tapuS~ -Este mes.t:D.o estilo,
de todos os mecanismos de financiamento público. Em sua fase final, desaparece até a de c·aixa -do ano, através de impostos cuja - entretantó, dificulta a. articulação política indispensável para promover as reformas. O
possibilidade de se financiar através do cha- receita nãO Se repetirá em exercícios futuros-,
grau de radicalismo e agressão â ordem juríK
através de atrasos dos pagamentos aos forne·
mado imposto inflacionário, que decorre do
cedores, através do bloqueio e da capitalidica aumenta a cada novo programa. Por sua
poder de emitir moeda. A moeda nacional
vez, a fragilidade da ordem jurídica reforça
é completamente rejeitada.
zação do serviço da dívida mobiliária e de
a desorganização institucional e o nervosismo
Não há, evidentemente, linhas demarca- .outros expedientes.
das expectativas.
tórias dãras entre oS três fenômenos. Desde
A verdadeira questão fiscal é o endividao início-dos anos 80, e de forma mais acenmento público excessivo em todas as esferas,
Os graves problemas sociais, institucionais,
tuada desde 1984, as fontes de financiamentO
até mesmo nas que não provocam déficit cor- e sobretudo um extraordinário déficit educanãoKmonetário do setor público vinham se rente de caixa. O centro da questão são as
cional que aincl.a não mereceu nem sinal de
deteriorando. A,partir do final de 1986, pode- dívidas estaduais e municipais, o extraordiatenção, estreitam os limites de tempo para
se afiririai que se esgotaram.
nário desequilíbrio patrimonial do setor fia tomada de consciência. O primeiro passo
É importante chamar a atenção gara um
nanceiro público representado pelos bancos
é reconhecer a gravidade do quadro nacional .
. fato trivial, mas quese sempn~ esquecido: se
estaduais, pela Caixa Económica e pelo BanDeve-se recusar o clichê de que o país está
o governo não tem mais crédito, toma-se im- co do Brasil. Sem falar no gravíssimo problefadado ao êxito, a despeito de nossos atas
possível conduzir uma política monetária resma de FCVS-ilssociado ao Sistema Finanéeiro e vontades. A lembrança da pergunta feita
tritiva. Fazer política monetária é substituir _ de Habitação, e tantos outros omitídos dos
por Roberto Franckel sempre me suscita uma
. o financiamento público v~a ~missão de moe- orçamentos, aos quais se somam agora os
ponta de angUstia. Sim, um país pode não
da pelo financimamento \r:Ía emissão de dívicruzados bloqueado~.
dar certo. Admiti-lo talvez ajude a formação
da. Se a hiperinfl'!:ção se c~actema pela inede um consenso em torno de um projeto que
O Plano CÓ!Ior conseguiu ganhar tempo.
xistência de crédito público, então não há
afaste este risco.
O
que
não
é
pouco,
dados
os
custos
terríveis
política monetária factível na hiperinflação.
das recessões caóticas que acompanham as
Era esta de fato a situação no Brasil.
fases finais das hiperinflaçõesL Mas a equipe
O Plano Collor reconheceu o esgotamento
André uira Resende, 39, doutor em econoeconómica parece não ter compreendido o mia pelo Instituto de Tecnologia de Massada capacidade de financiamento do governo,
alcance
limitado
de
sua
reforma
monetária.
e através do bloqueio dos ativos fínanceiros
chusetts (EUA), é vice-presidente executivo
Não a entendeu como viabilizadora de um do Unibanco .. Foi diretor da Dívida Pública
recuperou-a de fvlma compulsória. Neste
18
meses
para
em
seguida
atacar
período
de
sentido, as declarações da equipe económica
e Mercado Aberto do Banco Central
a fundo a verda_deira questão fiscal. Conven- (1985-86).
de que o plano restaurou a capacidade de
cida de que a inflaçãO estaria definitivamente
fazer política monetária sáo corretas. Infelizeliminada, viu-se perplexa com a retomada
CORTE- VAMOS RODAR O FILME
mente, restaurOu-a de forma apenas transiDO PLANO DE TRÁS PARA FRENTE
da inflação .
.tória.
AgaTrou--se então à temporária possibiliO goVerno tem hoje de fato capacidade
Paulo Rabello de Castro
dade de fazer.uma política monetária restride fazer política monetária. Não a poUtica
Numa
aodaciosa
mistura de muito voluntativa,
como
única
tábua
de
salvação.
monetária clássica, através das operações rle
rismo e pouca leitura da realidade económica
A ultra-restritiva política monetária em
mercado aberto. As operações de compra e
curso desde junho não será capaz de reve_rter o novo governo bloqueou grande parte do
venda de títulos do Banco Central são hoje,
como foram nos últimos anos, apenas troca~-- a aceleração inflaGionária. Na melhor das hi- riiéio. circulante sob a alegação de que havia

....

----·----
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um excesso de poder aquisitivo potencial sob

coro os governadores e prefeitos em pleno

a forma de ativos financeitos. Conjugou. essa
ação a outra medida menos original, mas de

ano de eleições. Depois vieram as outras
em -ritmo colossal; porém, o congelamento
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torneiras e torneitinhas, principalmente as
'torneironas que. ao final e ao cabo, haviam
tornado impossível o controle monetário pelo
forte apelo popular: o congelamento de pre~ garantia que as emissões novas não afetasse~
BC. A moeda nova- o crizeiro- ~o i emitida
ços e salárioS. Paralelamente, tributou de ~o- a estabilidade de preços. Genial, por dots
uma perspectiva tão negativa sobre o equilído extraconstitucional os ativos de risco, co: meses.
brio das contas públicas no próximo ano, demo o ouro e a posse_ de ações negociáveis
DepOis veio a realidade. Primeiro, pei"ce- pois de tantos impoStos- majora-ao-s --e tanto
em Bolsa.
beu-se que algo de estranho se passava no
sacrifício aa noSsa sofrida e desencantada poO resUltado inicial desse ataque em massa comportamento do público. A esperada depulação. O que há de errado, afinal, cOm
sobre a economia foi eXcepcionaL O congela- pressão de compras- foi se transformando nu~
as contas públicas? O Congresso aprovará,
menta dominou ~espiral da inflação, Aliás, ma festa de consumo. As empresas puderam
nos próximos dias, um orçamento para 1991
é assim que sempre funciona esse expediente, pagar, també-m, via conversões, os salários
que nem teve t~po de apreciar ... O que
limitado porém o seu efeito a cerca de dois de mªJ.:ÇO (corrigidos) e os de abril (esses con·
há de equivocado, enfim, com a nossa depau·
meses de du(ação, como um melhorai que gelados) e o poder de compra dos assala·
perada moeda brasileira, na qual nem mesmo
se toma conta a febre alta.
-· riados foi busCar freneticainente o consumo,
o governo- que a emite- parece confiar,
O seqüestro de ativos, esse sim, se supunha -todos apavorados como a mera hipótese de
uma vez que preserva a indexação inflado~
que viesse a ter a função antibiótica de deter terem a poupança de novo confiscada. A atinária dos seus imposros e orçamentos? O que
e 1íquídar as bactérias de expansão imoderada tude do brasileiro havia mudado radicalmenhá de_ errado conosco, quando aplaudimos
dos gastos no setor privado, mesmo que i~so te. _Uns_. no governo, suspeitavam que seria
um plano de governo recebido no Congresso
implicasse rec;e$são profunda. Para a equtpe uma desconfiança temporária. Outros, tamcomo "iméxfvel", para, menos de um ano
econômica, a recessão não importava tanto bém no governo, achavam que a depressão
depois vê-lo transformado em mais uma des·
quanto obter a morte _certa do_tigre infiacio- económica daria conta daquela bolha de consas peças de teatro sem "script"?
nário com um único tiro certeiro.
sumo, controlaDdo, automaticamente o afã
O pafs merece dar a si mesmo, neste fim
A inanição do meio circulante no setor prí- consumista.
de ano, uma éx:Plicação para seu próprio devado daria tempo para uma completa e abs.oLamentavelmente_, como era previsto, não
sencanto. Promessa de queda de inflação "lo·
luta reforma do setor público, materializando deu uma_çoisa nem outra. Nem entrou o pafs
go ali" já não resultam no efeito pretendido.
as promessas de. campanha do presidente elei·. irnedi:;\tamente pelo ralo da mais negra de·
A soma de ações coerentes, tomadas no diato: a reforma patrimonial, através do progra- pressão, pois, não se ·consubstanciOU -o corte
a-dia pela administração pública, terá um
ma de privatização de estatais e de ''enda de massa monetária imaginado, nem houve
efeito.de resgate da confiança muito superior
de outros ativos do Estado, cujas alienações a t~conquiSta da confiança sonhada, porque
a alegações de_que 'a inflação decorre da gacarreariam para os cofres públicoS um quanti· a noVa moeda não se consolidou como moeda
nância dos donos de restaurantes, dos méditativo, salvo engano, não inferior a US$ 4 forte de modo a propiciar um processo de cos· inescrupulosos ou de barbeiros ensandebilhões apenas no exercício fiscal de 1990. poupança e l,nvestimentos em cruzeiros. Pelo cidos.
Além disso, uma vez dominada firmemente contrário. O próprio governo cometeu o graQuem sabe, valha a pena começar de novo.
a cena política pelo anUncio espetacular do ve equívoco de não demonstrar- ele mesmo
plano, ganhar-se-ia autoridade suficiente ~ - cQOfiaoça no novo dinheiro, ao manter Com menos voluntªrismo e mais leitura précomo de fato acQilteceu - para iniciar-se a o índice do :STN fiscal para corrigir o vã.lor via. Daí resultasse, talvez, a conclusão já
reforma administrativa.
dos impostos recolhidos. Por outro lado, a aventada pela sabedoria do velho mestre BuNo campo da gestão, finanCeira do Estado, privatização foi adiada, a limpeza da máquina lhões, de que a poupança seqüestrada deveria
o plano garantia espaço de sobra, pois não burocrática parece ter empacado e apenas ser imediatamente devolvida. Se o plano deu
haveria quase juros a desembolsar depois do a desregulamentação da economia prosse- no que deu, é hora de indultar, neste Natal,
bloqueio de 8!)% da dfvida pública. Os juros gue, embora lentamente, pois não pode ser o poupador, que ainda está preso por um
crime que hãõ cometeu.
e a correção monetária dqs_ativos bloqueados de outra forma.
Não se argumente que a devolução imepassariam a ser apertas escriturados nas conDe~eiÜl a mágiCa ·do Plano, o- dia-a-dia
tas dos indivíduoS:_e em. presas atingidos. Tam- _ feduzi4 6 horizonte do governo e do país diata seria inflacionária. Esse efeito depende
pouco se pagaria o serviçõ da dívida externa, apenas a um·a· política monetária e fiscal de do que o poupador visualizar como alternanão havendo, portanto, pressão a_ltista sobre cunho alegadamente c:onve~cional, itto é, ~e tivas de aplicação ã sua ftente. A devolução
juroS altos e poucos mvest1mentos estatats, já pode tirar o país da recessão sem agravar
0 dólar no mercado de câmbio. Era hora de
deixá-lo flutuar. Ao fazer ísso, com a econo- cómo já haviam tentado seguidamente outros o processo inflacionário, bastando que o go-·
llfia anêmica, o câmbio não flutu9t1, afundou. gOvernos, sem muito sucesso. Com uma agra-- verno··passe a tratar o cruzeiro como moeda
O Banco Central parecia a cavaleiro da situa- vante, porém. A nova política de "arroz-com- forte- e nãõ como- hoje, um dinheiro sujeito
ção, comprando divisas para segurar o dólar (eijão"-em que se transformou o Plano Collor à correção diária pelo BTN. Depende do go- ·
"fraco" e engordando reservas para uma fu· luta, agora, contra dois fantasmas: um deles vemo, não dos barbeiros.
tura negociação altiva e dura com os bati· é·a-ameaça de novo confisco, na cabeça dos
-A devolução já·, com a antevisão de um
queiras.
pou-padores, cuja sombra alterou radicalmen· efetivo-planõ de desenvolvimento. restaurate os hábitos de economi~ e de aplicações, ria o clima de confiança. O confiscO rião gerou
Havia furos, porém. E os fUrOs eram maio~
desâe OOPerário até o empresário.
a pretendida estabifização. A devolução em
res do que se imaginou a primeira vista:-o
O outro fantasma, este bastante real, é o ·setembro pode trazer a hiperínflação. A de·
primeiro, e maior deles, foi o recebimento
que ocorrerá- quando houver ·o desbloqueio volução já pode sfgníficar, para todos nós,
de impostos com as contas em cruzados. O
da poupança a partir de setembro de 91. Não ~novo cOmeço.
setor privado antecipOu todos os pagamentos
era intenção do governo chegar tão perto des·
que tinha para fazer e, através de transfe·
sa data fatal com a economia ainda tão fragili- Paulo Ral:rdlo de Castro, 40 economista, é redatorréncias obrigatórias aos estados e municfpios,
zada pela inflação mensal de dois algarismos, chefe da revista "Conjuntura Ecoriõmica", sócionum ambiente tão especulativo a favor do diretor da RC Co"!Uiltores e professor da Fundação
a União teve que partilhar uma montanha
dólar, contra a moeda nacional, bem como Getúlio Vargas (RJ).
de cruzados, então convertidos em cruzeiros,
·
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PREÇOS

Msn:os,. CUS lO OC

TAXAS touunis CEM

~>

VIDA E mEÇO:S Nl ATI'tCJIOO -

AP6s o

A..Pnl

Abr/Jul
AcuR. Média

nws

··Í

Mensal

ca..Lm

Set

Out

Nov

(I)

I. Custo de Vida

49,49

10,57

12,76

14,20 15,58

U. Preços Básicos

U.t Salár los
FIESP C<l

48,2) 10,34

14,28

7,67

DJEESE(3)

47,69

10,28

17,68

13,97

C•l

60,23

12,51

13,38

Il.2 T&xa de calltlio
61,82
U.l Preços Públlcos
• dleo Oiesel
o.oo
• Energia Elétrlca 0,00
Q,()l)
• Aços Planos
III.Preços na Atacado {5) 45,78

12,79

3,55

17,68

0,00 26,39
0,01)
8,91

o.oó

lEU:

• IPA Industrial

, IPA Agdcola

o.oo

11,00

17,18

9,88

11,513

51,10-13,40

2ii;7a

6,11

11,95

12,66 lJl,JO
13,06 13,tl7- -

1J2,48

23,48

10,6)

11,67 15,42

IV -Taxas de
Juros
.Overnight (6)
.CDB
(7)
.Cap,Giro (8)
-~:

20,00 26,f.i0
O ,00 16,00 27,00

-

1.1,~15, 16;5
"12, 17, 21,7
15, 17, 23,0-

-lBGE, FIESP, OIEESE, FGV.
Elaboraç1;1o Soletlrn de ConjuntiJra:

NlTAS:

-rn

Medido a cada mês pelo JPC(IBGE} du mês seguinte.
Salário médio na indústria paulista.
Rendimento médio dos ass.alarlaoos (com e sem cartdra de
trabalho) da região metropolitana de São Paulo. - (4") Rendimento médio dos assalariaàos l;o'll carteira de trabalho das prlnclpais regUles metropolftanas do pa!s.
(5) Medido a cada mê$ pela média geaaétrlca do lPP.-OG; lOtoU,
industrial e agrlcola do mê""s de refefênCla e do mês seguinte. Em Oütubro, considerou-se os IPA-OG do próprio
mêS.

(2)

O)

(5) Taxa bruta do overnight lastreada em LTNs
(7) Taxa bruta méd. dos CDBs do mês
(S) Taxa média do mês
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INJICAOCm:S I<IIOla:C!JI'Ó<ICOS
SAlDO DA

ITENS

t-ESE.>

PROOUÇAO
Iti)USIRIAL
( 1)

BnLA~lÇA

COI-lERC I nL

Dr

(2)

VE<OAS

~

CCOlÉRC!D
VARE.lO/SP
(li}

INPC
IBGl:

m

IPC

IPC-F IPE

(5)

(5)

ISGE

IGP-01

fGV

<5>

------------------------------------------------------------------------------à,87
-8,62

Jan/88

fev

o, 10

Mar
Abr

-1,77

~a!

.Jul

-5,82
1,66
2,00

Ago

7,37

set
Out
Nov

-1,35
-7,96

Jun

-7,05

Dez

Jan/69.

fev

-3,61
-2,02
-9,78

Mar
Abr
Mal
Jun

-9,06
-2,34
5,52
4,49
7,41
7,64
4,6512,81
10,4;8
3,74
5,60_

.Jul

Ago

Set
Out
Nov
Dez

Jan/90

rev

. 9,32

Mar
Abr
Mal
Jun
Jul
Ago

-2,36
-26,05
-10,14
-15,79

-8,26
-8,48
-7,67

set
Out

~:.

1033
696
1220
1678
1765
1640
1858

2075
1934
1566
1595
1383
1611
1061
1276
1311
1367
2205
1433
1440
1146
1027
973
870
659
768
642
1246
1725
1173
.1424
1034
711
223 (6)

16,51

16,65

18,16

19,28

21 t 17

17.78
19,53

16,25

81' 12

18,97
15,81
18,09
18,33
18,24
22,28

20,33
19,51
20,83

77,88

23,02

24,04

77,57
74,81

20,63
26,93
26,69

20,66

22,65
19,67

24,01
27,25

23,60
28,48

77,43

80,08
81,84
77,07
75,17

71,32

17' Sió
16,01

14,70
13,38

21,70

) Taxa de

cresCimento(~)

-21,54

22,89
25,76
27,58

75,12
76,25

28,15

26,92

25,77 - '2.7,97

28,43

27,69

28,89

72,47

35,48

28,79
:36,98

80,31
91 ,21
65,91
'80,28

3,60

14,01

36,56
11,80

62,09
79,38

16,35
5,90
8,06
16,67
29,40
27,40
33,16

31' 11

7,31
9,94
24,83
28,76
29,34-

6o;o9

36,35

35,95

80,55
77,91
76,26
82,04
70,56
59,82

38,76
48,47
51,28
68,19
73,99
82,18
14,67
7,31
11,64
12,62

85,45

66,68
76,65
68,68
70,43
74,65
74,26

12,18
14,26
14,43

6,09

"}7.,62
41,42
53,55
56,11
72,78
84,32
44,60
7,67
9,55

12,92
12,03
12,76
14,20

6,4610,02
16,59
25,29

28,06
30,95

35,83
37,29
42,96
51,82
74,53
70,16
79,11

20,19
8,53
11,70
11, 31

11,83
13,13

15,63

IBGE/Cl(f /CACEX/fed.Com.Est .Sllo Paulo/GaZeta Mercantil/FCV .

(2) Em US$ mllhOes F08.

19,14
17,65

em relaç:llo a igual inês do ano anterior.

(3)_ O~llos retlficad..Qs pela CACEX.
(4) Índice dessatonalizado, mar 66=100.
(5) Taxa de crescimento(%) em relação ao mês anterior.
(6) Dado provis6rio.

4,23
5,17
12,76
26,76
37,88
36,48
36,92
39,70
44,27
49,39
71,90
71,68
81,32
11,33
9.08
9,02
12,98
12,93
11,72
14,16
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TAXAS OIÁRIASDE.JUROSNOOVERNltlHT

Nt;a20

!Nl©~

1990

A DÍVIDA EOS
LIMITES DA POLÍTICA
MONETÁRIA

dÕis ohjctivos amOjramcs= tcgul.ar :as tan.S- de dlll~
bio,dc modo a p=;citir arCGilpctaçào da defasagem.
real, c servir como o principal in.~U'L!l%1e=to para lills
de estabiliu.çio domés;iç;1,. A u,t:iJj.zaçio de Wll W-trumctllo pua atingir Wmilianeame:lle os dois objetivos rc:Dcte·sc lli.S oScilaçõeS.-· cada va mm

-~~ll!t:'-du~_dc_~oedcjuros~r~ __J ~
Em~dcclmbioflut\l.l.ll1e.,oobjctivodeesta

biliuçio intema pode .se: buscado atn....,:S dos im·
t:rumem0$das politicas monetá:U. e fiscal, dcixmdo

que t u:a de cimbio regule o mc:rçado de divisu.
ÂOsc:f adoudo llO Bruil, pami.Liria que: Jc: .lllf7CZU"
se: o problc..tl12o clis.s:ieo da elldogene.idade d.aofetu

de moeda que, o= regime de t.u:u de cimbio fias

rc:string: 1111il..i.D.~o <à políLia.moueUri.t~.fim
de estabi1iz2.çio. dom~tica.

·

Ent:reW11o,devitb.Upe.culiazicbdcsdoperioàoem

que foi i:nplamado o ci.mbi.o fltmw~te, Dio ~ Zll2.·
teria1i::ou por complc:IO 11 "separação'" enttc u po-

lític:as.ambi&lc: moac:t!r.a. Por um !ada, a.aus~
de fiUUt.S \'Olllll1ários. de a.piu.is CXIc:lllOS. o meea:ismo cs.t.&biliniior por exederu:ia do I!len:21do
cunbW em regimes de tuas fi~-is. impede que a
fhmaçio amb:ial .d~cmpenhe., cm sua plccirudc.,
as fuuç.õQ que dela~ cspen. Por ouuo l.ado, em
ple:!J. moratória da dívida ext.cr.a, o BllllCO O:ntnll

reduzira. tempornriamwe., sua

.n~c

cor-

rente de divisu, que $e mmt:C'IIe apen.u cmdecorrtncü W: a.1guns p~os c:.:rtem~ c1:11 genl a
icstiruições ofici:Us..Adot.ado o nCYO sis:~ :a w::a

decimbio íorços.imeme tirá qui:: cair jique & curto

....,. ·-·-·•ül;s..-,

Jl'B:ZO a ofer..a u::rb. bem m.a.ior que a dcawada ele
~....,..., ~

~!'resto~ !llll:;IRI) qõ!o pasi~. A'::!~" pr~

o ajuste ta b:U.a.n;a comercial c: de :.erviço.s não-C.•
IOrCS 5C daria atn.VéS. de rcduç.lo das cponações e
de w:n pi'O'o':ivcl boom das impottaç{u.

.Aldno a isto. a B:!llloo Ceotnl apaw cpisodica•
mente pcm:Utiu que a tua de cilnbio c:aW,c a aen
aivcl de equilibjio de auto prato, proo::dimenro
COlTCto que refletia preocUpações de mf.dio c longo
pr= e lúcida, m medida em que ocom::u cm melo
a um plano de csubilizaçio, qlWldo couumãm pre~

domimr medidas de o.mho m;Us imedi.atiua.. Pdo
contrArio, a alllorldade mOD.Cttriaacx:il:ou acumular
rc5Cl"VM Cll1 níveis. suficientes ate mcs:ao para permitir lenta rcmmposiç:io da tau real de câmbio,
c.nrem.a.mcnte bai.u pua os padró~ históric:o~
qu.udo da posse da anW administração federal.

A opção por csu esuatt;ia. an~.rudo.·flo fQi $CJI1
6DUS.. Dada a imposslbilidadc de, XIO C].1J'to prazo.
fUlizar-se um aj~te fiscal ainda m=.ior que o já em
aoda.mcnto- ll.ll!O ~ JI1Dtivos Wtitudõnais c.otao
pollticos-, ossupcr;tvilsfi.sc.a.isnio foram s.'qfider:l[cs
para ararc:om.o6uu.sda aquisiçio de di~ Como
o fin:mciamcmo atravéi de cndhidunc:nto W.tenao
~ bloquc.ado, ji que r:lio eDstca. tomadores &m para títulos de longo pruo, rw:ou ao
Buco Cew'al,au;no úniCõJ. alt=li\7., a emW.io, de

No caso da tnadc dmbio, éi:zltgivel que o~
eatiro atn,s(i
eumuls.du de!dt! mt:al!ij§ d.o
flilf~!il!I~~~~·~P.~JI.
A ~C: d= ~trlU(I t
mas. ~o há como nc:gu que

pcrsiueas:.nsaçio de um "dóW bMlllo"' quando se
c;ompan a moeda tstra.Qgc;in. çom ativos a.ltcrnatiYO:Io e wesm.o quando se comp"~IIJil preços de prodÚios dom.éstiCos. c intcr:lLldatws.. Percebe-se que
u tuas de cimbio vigel;o..l:$ ainda c:stio ç!istantes
daquela de equiliDria de m6dio~ loc.go prazos. que
deverá seconfigu:ar em. um cel'Lário de retoamdade
pig:uncmos de 1llgum.a parceLa dos serviços da divida cztcma e de lll3ior liberaç;lo de imporu:ç.óa.

T.J percepc1a. aliada 1 lezd&lcia de queda doi
uldos ~ obletYada dc:sde antes da çrise
do Orie:lte Mtdio· mas ag:a,.da em comcqUã!cia
dela ., intrOduz elementos &: il1ecrtc12 q1LUilo 1
trajctóriafurur.l da taxa de eiobio, que passa. desde
ji, a oscilu ada vc::llUU brusea e frCG,ii.c:me=cnc.
obrig;mdo 5Cguidas iJuen"CDç6es. da &ecn..

Qlm rda.çio 1 tua de juros._a impropriedade de se
lllilizat wn único UlstrumcntO para du.u finilid..ldcs,
6ca ainda mais. C'o'ident.e: para cl'eiws priêcos, i!
como se houvessem duas politicas molldiriu, uma
restritiv.\ (p4n co=Lu a in!l.tçio) c ou.r.n. frot.a:a
(eom~o ~DSC:qiiéncia W. atuaçio do B=co Ccnttal
no:tt~crcado qe divis.a.s). Pode-se ~é argumeaw-qu.e

em

Ccaclui-se emio que,. :ou oondiç.ões atum da eco-noinÍI.bw.ilcira, pe;:manc.ce csac:ita al.ipçioenuc
as. w:u de jl:l'OS c de cimbio, limiundo o porkz" da
politica moii.Ctiiú: ou ma.ntcm-se elevada a UD. de
juros e sobrevaloriza-se a [ U l l de cimbio. 01.1 ~
s.c JILJ.ior liquidez para Dio a= d.anos gn~ a9
o:rmCrcio o:Icrnó.. A ind=ficiçio GU&D!O t vuiivdlllCtl. Cll.\.U.I c=i.Lll~ imi.::~j<~ciu. c:oõD prcj~

WIIO p:m. a csu.bil.i:z.llç;io qiWlto pan o lado encrno da economia.

Acédio prazo. t. impewi'Yo Que DOYO ~
seja aei'OIII do: o fi.scal. Potcnt:Wmcntc mili de.fi.ci.
úrio cm diYius. ~ com & rew~cia de p~01
aosacdo:c.s.e:c:cmos.,én~qucogavemo

seja supC;r.n-itirio cm cru:.eiros, cm lllODtai:IICS. setndhantes, para que a poüt.ic;. mo:ocúri.l poss.a $CII'
utilizula c:tcl~ente c:or:nQ in.suumemo de esubilizaçáo doméstica. ~ regime de ci.r:nbio .ilQr

"""'"-

ata estn.t~gi.a tro~ uma ~= nos ú.ltilnof,
meseS, a taxa Jnéd.i.a do ow:mlght foi a.pe= levemente positiVlll cm tcn:oos reais, peno.itbdo que se
mantivessem. SOb COlltrOJe OS CUSIOS financeiros da

dfvida ilitcrna.: M.u., a. Sflllldc "Varialf.lid.ade da UD
do ovorifght (ver grãfieo}, paumar pua toda!. as
d~ induz ao distaT;Jc:iam=lo e:~ue as w;:;u. ~
çaptaçlo e de =prés-timo. im.po11do al.cos e\1$lO:S.
fuw:aceiros aos to:msdores fiti.a.ís.- ciD ~ralas empresas, para c.pital de giro, e os. indiW:!uo~ p.ua
con.wmo ., COiltra.indo o nNel de :stividadc ec:ouõ-

mica.. Porém. em se Ua~ando de difcrenci..al Láo am•
plo entre as. uxas ~ apliação e de cropr~timos, a
cstr_~égia pode torJW"·Se citletê.rU. para fins de com·
bate àinílaçio..lsto porque..c::tQ1Wlloaproduçlo i!

m<>«ia.

Carta de Con!untura IPEA

A1sim. o rc~ ca=bial h~~ meses: c:st_~
u. prática, mui!: o mais pr6limo do de tuas ad.minisuadu que do de w::as flutuantes, ruio pela qual

{OuSo. di•plriM!. att 20.,1-SIO)

não 5e co11.cretium a espcr.tda .. scpar~:~çio" entre u
poUticas Q.l%lbial e :nCDet:ária. CoDJo ~ll;ScqO~cia
a oo!Jtica mooetám acabou sendo utilizada com

~pelauudc mp; · • -os- amais dnada-.
o c:omumo ~ w:obém, a in&Cncia da tu:& de
captaç:io, \;a JDaior ou 111CD.or cs.timulo t poupaDÇL
Caso ísso ccnCuza • uma miuçio da prod uç:lo
~tude superior 1 contta~o ta ckmandz no
CW"to pnzo. cio sc pode descanar a poss~bilicàde
do surgim.el:lto de ll.IDA siruaçi.o de uu:z~L21;4D, clar.ll:õl.ente o ioveno do ~jad.o.

N1IMo a. ~uiu. &:cnomic:ll ~icad.a ·IPEA

c:oons.nacona Rtgoonal do RoOII..IIIneml
""· Pf•.." - hnonll> eano., 61· ,!SR~
!'tio Cl• Jantow • FU • 2l:l20

Diante desse. quadroecotlÕt::liC:C, t c:orn:ta a posmra
bruileira u negociação di divida ClCI1ll ao adotar
o crii!rio de "capacid3.dc de pag:;u=ento... Se força•
do a. rcalizu ~~ p~os cctemOSo
antcs~um.adequsdoequa~ofisc:aJ.-~

t demorado· tenha sido alc:wçado, o Brasil vo~~..!.
à $lru.ação da i1l1W1.a déa.&., c:om a. aç.t.~ de
que.. :ao fw:\ll"o próximo. o firw:lciameilto r.uptwo
aovê.s da divida izltcrn.a. nãO &v-cri serposr.nd llOI
nfvcis da p·awdo.. Em se:ado a.ssim. tais_p~tos
lermi:arWD por icpacar upansival:nc!u:c a Jiquidaci3._CO'Jl!!Jlci.a. com imptiCõJ.çôes :aegativ.ls qu.&DlO
ao s:lCCSSO do progr=.a de elrt~o.

.A Cana de Conjutrtura IPEA é dB inteira respon.$llbllídade do Grupo d~ Acotnp3nhamento Con}unwral (GAC) do IPEA-FVo. As opiniàes tJ.qd
emftidas não exprimem, necessariam&nte,- o
pomo de visra do IPEA ou cto MifJisrérlo da
Economia, FIUSIJda e PIIJilajamento.
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Paraense, porqiie nasceu, mas piauiense revelar a dimensão do homem através de sua
pelas leis inarredáveis e eternas do coração, ação pública é muito rara. Normalmente o
faz de sua vida uma escola de bondade, admi- observador concentra-se na atuação, no fato,
nistrando um património pelo qual zela nos e se esquece da personalidade, dando a seus
O SR. LOIJR!Vi\L BAPTISTA (PFLseus dias e nas suas noítes, o seu mundo de comentârios uma vida efémera porque-limita":.
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
amigos. Formado na Escola do Barão do Rio da. Quando o cronista revela a alma humana
Presidentc,_Srs. Senadores, o lançamento no
Branco, que é sinónimo de concórdia, repre- o comentário torna-se inesquecível, como
Salão Nobre do Senado Federal, ontem transsentou o Brasil em vários países do mundo, aconteceu, por exemplo, com "O Velho Secorrido (14-12-90), do mais recente livro do
onde registro histórico o diz, exerceu papel nado", de Machado de Assis, muito mais anáEmbi:tixador Alufzio Napoleão- ''Interpreimportante na projeção da imagem da nossa lise de comportamento, de almas, do queretações" - . foi maís-do que uma solenidade
. Pátria, realizando na sua vitoriosa e brilhante portagem política.
consagradora e aietiva, uma clara c insofiscarreii'ã. missão de fraternidade entre os poAs crônicas do Embaixador Aluízio Napomável demonstração do prestígio intelectual
vos.
leão, contista de "Segredo". livro ilustrado
e do reconhecimento da capacidade técnica
-Che-fe- do Cerimonial da Presidência daRe- por Santa Rosa e saudado por escritores coprofissional de um dos mais notáveis diplopública no governo do saudoso Presidente
matas brasildros contemporâneos e escritor Juscelino Kubitschek, mantém respeito pro- mo Agripino Grieco, têm essa dimensão. Nelas a fina ironia do discreto diplomata, que
de méritos excc:pcioiiais.
- -fundo à memória do estadista consagrado, nada pode revelar, acopla-se à vocação do
0 jornalista Diário Macedo que, em elodo construtor de obras rimteriais e de espírito.
qüênte saudação, interpretou ós sentimentos Sobre a vida de JK escreveu há pouco tempo historiador, escolhido pelo Itamaraty para
defender a primazia de Santos Dumont e re~
de apreço da legião dos amigos e admiradores
um livro, relato perfeito de como viveu_ e gistrar a glória do Barão do Rio Branco atrado Embaixador Aluízio Napoleão, dentre os
exerceu seuS -mistéfes; aquele liomem que vés de seus arquivos. Historiador que precis-a
quais me incluo, e João Emflio Falcão, que abominava o ódio e parã. quem a arte de viver
testemunhar sua época. a do Presidente Jus~
prefaciou o recém·publicado livro do emi- a vida fnscrevia-se em sua forte personalidade
celino e a construção de Brastlia, _continuannente embaixador, acentuaram o valor ex- como uma de suas glórias e reflexo de seu
do o repórter que anota e o analista dos de ta~
cepcional das crônicas, depoimentos e-análilhe:-. fundamentais.
coração.
ses que o Embaixador Alufzio Napoleão reuColaborador permanente de nossos jorPelo detalhe o Embaixador Aluízio Naponiu cm seu livro.
naiS, membro de Academias de Letras, convi- leão desfez o mito do carrancudo Brejnev,
Contribuiçáo imperecível de uma das
veu, já na juventude, com os mais expressivos na verdade um romântico capaz de, em banmaiores expressões da inteligência e da diplo- .vultos de intelectualidade brasileira, o Emquete diplomático,_elogiar a beleza da mulher
macia bi &ileira à análise, escfarecimentos e baixador Aluízo Napoleão entrega à inte-liavaliação realista ·dos problemas vitais do gência nacional uma obra com preciosos rela- persa e oferecer rosas a que mais o encantou.
É a preocupação do Presidente Juscelino com
Brasil e de sua projeção infeiriacioiiã.t, "In- tos do que presenciou, falando sobre pessoas
o destino trágico do Presidente Getúlio Varterpretações", do Embaixador Aluízio Napo- com quem privou ep-riva, analisando objetiva
gas, seu antecessor, e como, em vez de proculeão, é livro que se destaca no cenário cultural
e-profundamente os problemas_que afetam rar a vingança, empenhou-se no reencontro
do País pela seriedade e valor literário.
a hU.Inanidade.
nacional. Juscelino, capaz de parar seu heliSeria desnecessário alongar-me na aprecia~
Nesta tarde - e a minha honra é muito cóptero na Praia de Copacabana para deixar
ção dos atributos da insigne personalidade
grande em ter sido 9e~ignado para saudá-lo o príncipe dos Países-Baixos, a fim de chegar
do Embaixador Aluízio Napoleão e dos múl- -vivemos todos um dos grandes momentos ao Pahícío na hora marcada. Feliz o Presi~
tiplos aspectos de sua fulgurante trajetória, do nosso convívio. Homenageamos o intelec- dente da Repúblic'-a que pôde fazer isso, pois
tanto no Itamaraty, como no exterior, ou se- tual primoroso, de estilo leve e belo, e o faze- tinhha o povo como guardião e, portanto,
ja, nas diversas ~mbaixadas onde exerceu as
mos pedindo, exigindo até_, que ele continUe não precisava ôe segurança.
suas atribuições específicas e no desempenho a nos brindar com sua produção literária e
São muitos. nas ''Interpretações", os epidas missões que_r_calizou, com êxito integral,
o aconchego sempre agradável de sua compa- sódios em que, com uma ou duas frases, o
a serviço do Brasil._
Embaixador Aluízio Napoleão, uma das
nhia.
Não seria possível deixar de fazer uma maiores expressões da Academia Piauinse de
Associo-me~ por conseguinte, aos conceimenção especial, de muito carinho e respeito, Letras, define personalidades com notável
tos de Dário Macedo e João Emflio Falcão,
à adm.ir~yel_m~lher _qu~ é dona Regina, sua elegância, conservada mesmo quando, poJeenaltecendo a vida e a obra do Embaixad_or
compãnheira querida e permanente fonte de - mista, sai em defesa do presidencialismo conAluízio Napoleão- toda_u!Ilacxistência bem
inspiração.
tra o parlamentarismo. O argumento é precisuct:dida. a serviço do Itan1araty e do Brasil
Não podemos esquecer seu filho. o Sena: so. firme, porém o tom é suave como as suas
- , e requeiro a incorporação ao texto deste
meu conciso pronunciamento, do discurso dor Hugo Napoleão, Presidente do PFL que crónicas, lidas com o p-razer de quem contemproferido pelo jornalista Dário Macedo, o repete na política o_ sucesso do avô, Hugo pla um riacho de ág4as límpidas como seu
prefácio do Jornalista João Emílio Falcão e Napoleão, líder do Presidente Juscelino, o estilo e serenas como a personalidade do autor. Um regato em que avistamos nossos soo discurso profei'ido pelo Embaixador Aluí- que por si é um galardão.
Como filho, _pulsa-lhe o coração mais forte
nhos COID: a mesma alegria terna com que,
zío Napoleão. (Muito bem! Palmas.)
nesta homenag~m que prestamos ao Embai- lendo "Interpretações", encontramos o deDOCUMENTOS A QUE SE R_EFE· xador Aluízio Napoleão que, também, bate semolar da vida. -João Emílio Fnldio,
RE O SR. LOURIVAL BAPT!STA_EM_ com vigor no seu coração, no ritmo de dona
DISCURSO DO EMBAIXADOR
SEU f)[SrURSOc
Regina, que ambos são um único coração,
ALUiZIO NAf'OLEAO
mas faz vibrar com mais intensidade o nosso,
o de todos nós que temos o privilégio de tê-los
Desejo agradecer o apoíq recebido do CorDiscurso do Jornalista Dârio Macedo
reio Braziliense, do Jornal de Brasília e do_
Amigos e admiradores do Embaixador como amigos.
Alu(zio N['lpoleáo vivem esta tarde de marca
DOCUMENTO A QUE SE REFERE Comitê de Imprensa du Senado Federal para
realização deste lançamento. Paulo Cabral
significativa e saudável. RclcÍJJÇ_fO--se para fesO SR. LOURIVAL BAPTISTA.
de Araujo. Ari Cunha, discípulos de Assis
tejar a um só tempo o lançamento - numa
Prefácio do Jornalista João Eml1io Falcão
Chateaubriand, que continuaram a obra do
feliz promoção do Comitê de Imprensa do
saudoso Edilson Varela; Jorge Jardim, que
Senado, do Jornal de RrasRia e do Correio
INTERPRETAÇÓES
leva avante o trabalho pioneiro da Família
Brazillense- de mais um livro de sua autoria
A capacidade de extrair dos fatos políticos Câmara; e João Enu1io Falcão, que teVe a
e para homenagear no autor a fjgura do cidao comportamento humano ou, melhor, de idéia, como Prt':sidente daquele Comitê, da
d"o exemplar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre SenadorLourival Baptista.
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publicação do meu livro lnterprctaçdes, escrevendo o seu heln prefácio, sensibilizaramme com seu gesto generoso. Sou igualmente
grato pelas palavras aqui pronunciadas, com
simpatia que lhe caracteriza, pelo jornalista
Dario Macêdo, prosador escorreito, loutil e
elegante, que me brinda com seu estilo conciso, de purista de nossa língua. A presença
de personalidades da vida política, jornalística, literária, jurídica e social e de amigos
brasilienses muito me alegra e comove.
Os artigos, reunidos em Interpretações,

versam especialmente s.obre as... untos de caráter internacional e sobre acontecimentos brasileiros que me foram inspirando ao longo
destes últimos anos, desde que regressei ao
Brasil, vindo morar nesta nova Capital que
vi nascer, acompanhando o seu crescimento
ao lado do fundador, o grande Presidente
Juscelino Kubitschek. E, para dar uma idéia
de como conheci Brasflia, recordo que Bernardo Sayão, depois de acolher-me numjeep,
no Catetinho, levou-me ao ponto mais alto
da cidade, onde se_ acha hoje o Memorial
JK, dizendo-me, ao_ apontar para o qlle é
hoje o Plano Piloto: "Ali vai ficar a cidade.
Um pouco além, naqueles dois pontos, ficarão o P"-lácio da Alvorada e o Brastlia Palace
Hotel". Ao vermos alguns candangos abrindo a mata do cerrado e_, diante de minha
curiosidade, dis~e-me: "Estão abrindo o Eixo
Monumental". Podem meus benevolentes
ouvintes imaginai minha _emoção ao falar neste edifício do Congresso Nacional, e ao acordar certa noite em que acompanhei o Presi·
dente e o arquiteto Oscar Niemeyer, que vieram fiscalizar as suaS-Obras, numa fria madrugada de Brasilia.
Minha outra ~tmoção neste momento Jeriva do fato de estar na sede_ do Parlamento
em que meu pai e, agora, meu filho, os dois
Hugo Napoleão. o primeiro e o segundo_, de~
monstraram sua vocação para a vida pública,
ao elegerem-se Deputado e Senador pelo
Piauí, nas Assembléias Constituintes de 1933
e de 1987, para a re_o_rgnização jurídica da
Nação, após dois movimentos liberais_. É,
pois, com a mais acendrada admiração que
saúdo esta Casa da soberania nacional desejando que permaneça para sempre como
guardiã dos ideais democráticos do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador M<~r
co Macid.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pro·
nuncia o seguinte_ discurso.) - Sr. PNsidente, Srs. Senadores, a histórica cidade de São
João del-Rey, que tem como Prefeito Rômulo Antônio Viegas, inaugurou por ocasião de
seu aniversário, no últiino dia~ de dezembro,
um monumento que rende homenagem a um
vulto que honra a Nação: o Memorial Taocredo Neves.
A obra integra o amplo conjunto de atividades culturais que a Fundação Tancrcdo Neves, entidade sem fins lucrativos e mantida

por intermédio de doações, procura implementar. Além do memorial recém-inaugura·
do, a fundação, dirigida com carinho, operosidade e dedicação por Dona Risoleta Neves,
está taffibém empenhada em organizar o Arquivo Político do saudoso ex-Presidente.
O trabalho de estruturação do memorial
foi iniciado com a plena restauração de um
histórico casarão, construído em meados do
século passado, contando com o patrocínio
da Companhia Souza Cruz.
Quero salientar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os princípios e os objetivos que nortearam a criação do memorial. Eles transcendem, em muito, o caráter de mera homenagem a um grande homem público; perpetuando~lhe a memória.
Em verdade, o memorial foi de tal forma
organizado que a extraordinária trajetóia
percorrida por Tancredo Neves transformouse cm fio condutor para o conhecimento de
cinqüenta anos da vida política brasileira. Assim, ao não estimular a idealização da imagem do homenageado, em si mesma perigosamente tendente à mistificação, buscou~se fa·
zer de Tancredo um ser concreto, fruto de
um processo histórico definido.
Talvez seja esta a gra!lde t~refa ~-ser em~
preendida pelo memorial: organizar, de forma atraente, (nforinações acerca da História
do Brasil, divulgá-las ao público e despertar
o interesse das pessoas em torno do conhecimento de nossa História. Como sabemos, esse conhecimento é condição básica e insubstituível para a correta compreensão da realidade nacional e a maneira adequada de superar suas deficiências.
-

-

-

-

Ao viSitante que percorre as instalações
do memorial é dada a oportunidade de entrar
em contato com um rico e diversificado acervo documental que, criteriosamente selectonado, oferece à anáUs_e: do interessado desde
documentos formais até exemplares de material utilizado como propaganda eleitoral.
Três níveis diferentes de informações são
prestados ao visitante: ~gendas encimando
os painéis, situaii.dó--e -eXplicando o niaterial
exposto; folders com pequenos resumos do
conteúdo das diversas salas; folhetos mais detalhados no interior de cada sala.
Na mesm~ perspectiva de se co_nstituir um
centro dinâmico de estudos e debates sobre
a História brasileira, o memorial conta, ainda, com uma-livraria, um auditório para sediar a realização de cursos e palestras, além
de uma sala destinada a exposições temporárias.
Por t1m, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
ao fazer o registro da inauguração do Memorial Tancredo Neves creio estar, uma vez
mais, reverenciando a memória deste que foi,
sem favor algum, uma das m?is íntegras, decisivas e extraordinárias figuras do cenário político brasileiro neste século. Moderado, jamais deixou d.e ser .firme; conciliador, fez da
coerência a marca registrada de suas atitudes,
sempre pautadas pelo mais elevado sentimento patriótico e assentidas- em irremovíveis
princípios éticos.
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Pode-se dizer, também, que o recente processo de restauração democrática vivido pelo
País teve em Tancredo Neves seu maís expressivo personagem. A partir de seu tirOcínio, de sua habilidade, dt! sua vocação para
a C_Qnciliação, sempre presentes quando os
mais elevados interesses nacionais estavam
em jo_go, pôde a Nação encontrar o melhor
caminho para a-conquista da democracia. A
rigor, as idéias de libt:rdalic. de justiça e de
democracia forant sempre apanágio da vida
pública de Tancredo.
Que o mMemorial cumpra seus propósitos.
e contribua para a divulgação de nossa Histó·
ria! Que ele ajude, sobretudo ao'\ mais jovens, a compreenderem que o pao;:'\ado é1ição
para ser meditada, como meio para a construp
ção de um futuro melhor. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a>J nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEOEK!N (PDT- SC.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: a Abifina e a ABQ,
as associações brasileiras de química fina, divulgaram importante manifesto por ocasião
da conclusão dos trabalhos do IV Congresso
de Química.Fina no Brasil.
O documento da Abifina e da ABQ marca,
em primeiro lugar, a import;:lncia económica
e estratégica do setor da qui mica fina, "não
só como fornecedor de produtos essenciais
à qualidade de vida da população mas também como fornec_edor de insumos vitais à eficiéncia de todos os demais setores da sociedade".
A proclamação lembra que o setor da química fina foi um dos últimos elos da cadeia
industrial, que só então (década de 80) come~
çava o seu desenvolvimento em nosso País.
Por issO, o se to r não pt'ide se helj.eficiar das
vantagens da política industrial clara e consistente, então vigente, que privilegiava o mercado nacional através da subsTituição de im~
portações.
As conclusões do IV Con~rresso de' Qui·
mica Fina no Brasil, e afo rec~mendaÇ:ões. da
Abifina e_da ABQ_, estão dividida:; e~l4 grandes pontos: a proteçã.o ao homein e ao meio
ambiente, a propriediide intelectual, o co·
mércio externo e a capadtação tecnológica.
A Abifina e a ABQ sustentam que a indústria da química fina é direramente re..~pon~
sável por parcela substancial do aumento da
qualidade de vida no nosso planeta, mas reconhecem que de outro lado ela produz danos
ao homem e ao meio amOiente.
E re_comenda neste capirulo, a necessidade
de um esforço permanente para pesquisar e
promover modos de produção maic; seguros
para a ecologia e para a humanidade.
No segmento que se refere à propJiedade
intelectual, uma das questões-chave para o
desenvolvimento do setor, em nosso Pais, o
manifesto _do IV Congresso re-corda que a
maioria dos países hoje desenvolvidos no se·
tor químico só a dotou proteção pRra produtos
químicos e seus processos, quando já estava
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em estágio avançado de desenvolvimento do

disponibilidade interna de tais insumos, independentemente de decisões. essencialm~n_te
económicaS; ·
vimento apreciável no setor exatamente na .
- o parâmetro de comparação de competiR
fase _em que não recOnheciam os direitos de
tividade da produção nacional de estar nos
propriedade intelectual. Uma vez dominados
preços e condições comerciais vigentes nos
os processos, esses mesmos países agora exi- mercados internos dos países competidores,
gem os privilégios de patente.
e não nos preços de exportação daqueles paíAs entidades brasileiras de química e qUí- ses. sabidamente favorecidqs.
mica fiil<i. sUgerem, recomendam a proprieE finalmente, no plano da capac~tação tecR
dade intelectual, o reconhecimento de paten- nológica, pedem a Abifina e a ABQ, que
tes_para produtos químicos e processos far- a química fina seja instrumentada com a sólima~uticos, mas dentro de um prazo compada base de recursos humanos e de uma infra:..
tível com o atual dese_n';o'O!vimento científico
estrutura de pesquisa e deseriVotvímento qUe
e tecnológico do País, e com as premissas~ permita o avanço do Pafs.
bases e objetivos.da política nacíonal e desenPela importância do se to r, pelo contetido
volvimento.
do documento, fiz estas considerações, com
Querem, a Abifinae a ABQ,_ que sejam
o objetivo de que as recomendações da Abimantidas, expandidas e otimizadas as salvaR
fina e da ABQ _cheguem até as autoridades,
guardas legais q'ue permitam a sociedade braR
e de que estas, as tomem em conta e considesileira evitar prejuízos decorrentes do uso
ração, sobretudo para que o setor não seja
abusivo do poder politico conferido pelas paR
surpreendido com medidas e decisões que
tentes. A obrigatoriedade do-uso de patente
possam comprometer ou prejudicar o seu dcno território nacional e os institutos de caduR
senvolvimento .. (Muito bem!)
cidade e licença Qbrigat6ria, inclusive por inR
teresse s_ocial, deverão ser mantidos e ~us
O Sr. Márig Covas- -Sr. Presidente, peço
mecanismos de aplicação aprimorados e faciR
a palavra para uma questão de ordem.
litados.
. . .
..
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) ~
É preciso, dizem as entidades, que as polí- Com a palavra o nobre Senador.
ticas para o setor levem em consideração a
li SR. MÁRIO COV AS(PSDB - SP. Para
insuficiência do número de cientistas e pesquisadores, mestres e doutores existentes no questão de ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, faço esta questão de ordem
País, e o tempo necessário à sua formação
.
.
_ . com certo Constx:ang:imento, pelo apreço que
e treiname_nto.. .
niereCeni os nobres Senadores Roberto CamNo que _tange ao comércio externo, o docuR
mento menciona as fortes e extensas barreiras pos e Marcondes Gadelha, apreço que acho
demonstrei por não os ·ter aparteado, para
tarifárias e não tarifárias ainda existentes,
atender à demanda de V. Ex~ no sentido de
sendo necessário que o Brasil, para atingir
que os trabalhos se realizassem mais rapi~a
um estágio de desenvolvimento e modernimente.
zação; contemple uma maior participação no
A questão de_ ordem qile eu quero levantar
comércio internaciorial de produtos químicos, reduzindo assim a sua grande dependênR está com base no art. 187.
A sessão ordinária de hoje foi encerrada
cia estratégica em produtos importados no
assim que começou e, em seguida, convocada
campo da química fina.
·
O manifesto sugere uma linha de x:ecomen- uma sessão extraordinária com anúncio de
uma Ordem do Dia vaga que V. Ex• nos dizia,
dações no que se refere ao comércio exterior
há- cerca de umil hora, não conhecer ou que
como:
-uma política industrial para o setor con- estava pondo em ordem, ou seja, durante
a sessão.
sistente, pelo tempo necessário à maturação
Diz o art. 187:
dos projetas;
"A sessão extraordinária, convocada
-uma política tributária, interna e exUma,
de ofício pelo Presidente ou por delibeem valores compatíveis com as necessidades
ração do Senado, terá o mesmo rito e
do setor. Sobretudo as alterações tributárias
duração da ordinária.
nas importações, que devem se estabelecer,
·parágrafo único. A Hora do Expese for o caso, num prazo razoável para o
diente de sessão extraordinária não exceajuste das indústrias instalada$ e em operaderá a trinta minutos._"
ções;
- na política tarifária das iinportações, se ·
impõe a progressividade, a implantação graA sessão começou, praticamente, às 9 hodual. O us.o da tarifa zero será evitado, por
ras_ e 30 minutos e já são 15 horas e 9 minutos
significar forte desestfmulo ao desenvolvi~ .e, durante esse tempo, ou não tínhamos uma
me':l~o da indUstria nacionaJ;
Ordem do Dia, por ·não ter sido anunciada
- é preciso instituir mecanismos contra - ~tecipadamente ou, na realidade, não se sa:tisfazia o ãrt. 188, que diz:
dumping, que sejam ágeis e eficazes;
"Em sessão extraordinária, só haverá
- é necessário o estímulo à fabricação de
orãdores antes da O-rdem do Dia, caso
intermediários para especialidades na quími~
ca fina, especialmente os destinados a fármanã.o haja número para as delibera_ções_."
cos e defensivos agrícolas, por causa da com~
ponente social e estratégica desse segmento.
Demo do que pergunto a V. Ex• como ficamos em relação a esta sessão- sessão que,
~ecomenda o manifesto que se assegure a

setor.
A maioria desses países alcançou desenvol-
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também por outro texto regimental, deveria
ter a mesma duração da sessão ordinária;
ela com-eçou à~ 9 ho~i:ts e }O miriutos, são
três horas da tarde. De forma que pergunto
a V. Ex~ como estamos com relação a esta
sessão ·extraordinária, no que tange ao disposto no ari. 187 do nosso Regimento.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)V. Ex~ verifica como é difícil presidir a esta
sessão, porque o Presidente daqui não p{jde
sair nessas seis horas que V. Ex! lembra; -os
Srs. Senadores ·podem sair e voltar, mas o
Presidente tem de ficar do princípio ao fim
da sessão. De logo, isso mostra como é dife-.
rente presidir à Casa e ser presidido.
, .
ó SR. MÁRIO COVAS- Muitas veze;s at,é_
me pergunto por que tanta gente qu.er ser
Presidente. (Risos.)
.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)De modo que a Mesa esclarece a V. EX" q1,1e
o Regimento apenas _determina .meia pçn:-a,
mas há regimentos _e. regimentos. "EstãQ se ,
despedindo da Casa ilustres_parlamentat;es
que aqui deiXam a marca da su,a. ~ficiC,nci~
e da sua atividade.
. . ,_ .
, .. ,
Pareceu à Mesa que, neste Ql~imp çlia, seri,a_
até indelicado impedir que os oradores x:ç~e-.
bessem as homenagens dos colegas que aqui
ficam e, por isso, o mais que fez foi dirigir
apelo aos aparteantes e jamais aos oradores.
A Mesa nunca marcoq tempo para o orador,
fez apenas um apelo aos apart~antes, no ~ep.
tido de que fossem breves, exa~ame~~e, P.ar~
qtie, se não fosse possível cumprir a missão
eril meia hora, fosse cumprida no menor temR
po possível.
_- .
Quanto à Ordem do Dia, a Mesa esclarec!!que as sessões fgram convoCa.das:paia leitura
desses dois projetas que vão ser objeto de
exame. Neste interregno, a Mesa tinha que
ordenar os trabalhos, inclusive em face do
número excessivo de pedidos de urgência,
que não podem ser votados todoS na mesma
sessão.
Era preciso :,qUe as· "lideranÇas_ s~leciçmas~
sem aqueles dqis que de~eri~m ser e~ami~
nadoS nesta oportunidade. De modo que a
Mesa errou, porque prolongou muito a Hora
do Expediente. No entanto, o Presidente da
Mesa está satisfeito, porque permitiu que
muitos colegas qUe aqui se encontram e daqui
saem possam levar o testemunho do nosso
apreço, A Mesa não concedeu a palavra a
nenhum senador como· orador do ExpedienR
te, a=não ser àqueles que se estão_despedindo
da Casa. Por isso; acolho a reprimenda de
V. Ex~, mas justifico dizendo que prõcurei
honrar esse apreço, aos colegas que aqui não
continuarão usando a tribuna para expor as
suas idéias e desejavam agradecer as homena~
iens recebidas .
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente,
a resposta de V. EX" dá_ a impressão de que
eu penso de maneira diferente; pelo contrário, acho que V. Ex' fez muito bem em conceder a palavra a esses Senadores que se dt!speR
dem. D que eu me pergunto é como ficamos
em relação ao restante do Regimento. Esta
sessã.o foi convocada extraordinariamente.
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Como a pàuta precisa_ ser previament~ comuM
nicada, a sessão foi convocada com o conhecimento da matéria para apreciaçãO." Portanto,
a matéria não dependia de nenhum arranjo,
já que, para a sessão ser convocada e aí vem
a outra questão de ordem; pelo art. 189 - ,
o Presidenté prefixa dia, horário e Ordem
do Dia para sessão extraordinária, dando co-,
nhecimento prévio à Casa, em sessão ou_através de outro meio de comunicação. Portanto,
quando a sessão foi convocada, a matéria da
qual se ia tratar jâ eraC_onhecida; não dependia de nenhum rearranjo dessa matéria por
. parte da Mesa, já quer era conhecida.'
Não estou reclamando com relação ao fató,
longe de mim; digo que me enriquecr Coi:n
os.discursos aqui proferidos e não os aparteei
porque V. Ex' insistia no sentido de que fôssemos o mais rápido- possível, e entendi que
um aparte meu poderia prolongar os brilhantes discursos dos oradores; p~r i:;so, até cometi indelicadeza com os Senadores Roberto
Campos e Marcondes Gadelha, pelo fato de
não me haver manifestado. A rigor, o ·que
pergunto é como ficamos em relação·ao·que
existia. Até porqu~, Sr. Presidente, há outra
questão: como vamos ficar para este fini de
semana? Tenho razões pessoais para reivindicar isso:- durante o recesso parlamentar de
julho a~nteceu um f~to exatamente igual ao
de agora- o dia 30 de junho caiu num sábado
e, por isso, o 'iníCio -do recesso foi transportado para o dia 2 de julho.
Permaneci aqui, na sexta~feira, até o final
da tarde e, depois, foram convocadas sess6es
extraordinárias no sábado e no domingo, contadas como ordinárias, de tal maneira que
o transcurso do interregno determinado pelo
Regimento para votar matéria em termos de
urgência, a segundo o art. 336, letra a, do
Regimento, acabou por ser contado e as sessões extraordinárias_ se transformaram em ordinárias. Ao final, tomei conhecimento, pe, los jornais, de que não estava aqui, na hora
de votar· assunto que interessava aos aposentadás. Estamos numa sexta-feira, às véSperas
de sábado e de domingo, o Regiriiento Interno determina, pelo art. 189, que "o Presidente prefixará dia, horário e Ordem do Dia
para a sessão extraordinária", e eu gostaria
de saber qual a matéria.
É evidente que V. Ex• tem a prerrogativa
de convocar sessão extraordinária e nela comunicar a Ordem do Dia para a sessão seguinte. No entanto, acho legítimo que, sendo
sábado e domingo, dias em que tradicíõnã.Imente não há sessões, conhectssemos por an~
tecipar;ão, desde logo, quais as pautas para
esses dias. Tenho uma série de compromissos. Para honra minha, fui convidado para
ser paraninfo de uma formatura neste final
de semana- estou dispOsto até a não campa. recer -,mas quero saber de V. Ex', por
antecipação, qual é a Ordem do Dia que vou
ter de enfrentar, que temas de importância
nos farão trabalhar aqui no sábado e no domingo. Temos uma Ordem do Dia, na sessãO
ordinária, que- não foi votada, porque aberta
e, em seguida, encerrada; temos uma ~essão

extraordináfia convocãd'a., coffi Conhecimento da Ordem do Dia, que, como V. Ex• disse,
se refere apenas a dois projetas. E ·até agOra,
ou pelo menOs há unia hora, V. Ex~, antes
de anunciar o pronunciamento do Senador
Marcondes Gadelha, dizia que ainda não podia passar para a Ordem do Dia, porque ainda se estudava o que seria essa pauta: Ora,
a Ordem. dO Dia já era coilhecida, ela foi
anunciada por antecipação na convocação da
sessão.
Portanto, -eu gostaria de saber por antecipação de V. Ex§ Não peço muito, como senador que quer estar presente à's discussõessenador apagado,_ é verdade~ (Não apoiado!)
mas, ainda assim, que estar pÍes.ente e tem
o seu voto a oferecer. Quando vamos ter ses~
sões e_ do que elas tratarão. Creio -que é um
pedido de natureza regimental, tem sua sustentação no art. 189 e entendo legftimo que,'.
eJI!. nome do interesse de todos nós, se conheçã por antecipação_--_-·
·· ·
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O SR. MÁRIO COVAS ~-Sr. Presiderite,
essa questão não-~- funt?amental. 9 fundamental é sabermos, agora, o que temos pela
frente para votar.
Parece-me complicado, parece-me difícil
que, t~ndo terminada a fase d~ sessão ordinária estejamos às vésperas do recesso, ainda
com matéria fundamental a ser apreciãda,
sobre Q grupo que irá permanecer durante
o período de recesso, não possamos saber
por antecipação em que scrvão constituir aS
pautas para as sessões ex~raordinárias a serem realizadas em dias fora do nºnnil, primeiro, porque o Ultimo dia do período legislativo e da legislatura caiu num sábado, e, segundo, pcircJue -poderá haver sessões também
no domingo.
De modo que gostaria de saber de V. Ex~
--é evidente que V. Ex~ tem, regimentalmente, possibilidade de, em cada sessão, dizer o que vai acontecer na próxíiiia. Parece
pouco razoável q_ue, a ~ta altura, não saibamos e ten_ham.os-que votar de afogadilho coisas que têm extraordinária importância e que,
afinal, demandarão um período como sábado
e domingo, sem que tomemos conhecimento,
por antecipação, daquilo que será votado;
parece pouco razoável isso. Em outras citcunstâncias, até que poderia ser lógico, mas
nas atuais no p'erfdo que medeia o último
dia de trabalho, que cairá num sábado, e a
segunda-feira, para a qual foi transferida a
data de enc:erra_mento _dos trabalhos, envolvendo um sábado e um domingo, acho que
não seja demais pedirmos que a satisfação
do art. 189 se Iaçã ,com a antecipaÇão devida.
Pedir o conhecimento da Ordem do Dia
do que se vai di~cutir aqui não é demasia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece a V. Ex~! Quando o
nobre Senador Iram Saraiva deu por encerrada, por falta de quorum, a sessão ordinária, ·
convocou sessão extraordinária e designou
a Ordem do D!a, na forma regimental a que
V. E~ acaba de se referir: -Projeto de Lei
do Distrito Federal n~ 64 e Projeto de Reso- :
luçãon~73, de 1990:Coniõ sabe V. Ex', experimentado e atento membro desta Casa, somente duas urgências podem ser oferecidas
em cada sessão. Esses pedidos de urgêncfa
podem chegar à Mesa até o início da Ordem
do Dia. Quando eu disse que a Mesa estava
coordenando os trabalhos, antes de dar a palavra ao nobre Senador Marcondes_ Gadelha
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
foi porque a Mesa tinha vários pedidOs de ---A Mesa disciplina a questão de ordem
urgência e deveria convocar as lideranças paouvindo as lideranças - é do Regimento.
ra q-ue, entre esses vários pedidos, selecioA Mesa não pode antecipar quais serão as
nassem os de maior importância, de maior
solicitações das lideranças, pode antecipar a
urgéncia. Só podendo indicar dois, a Mesa
cada momento. Vamos votar, agora, maténão quis ter a responsabilidade de, sozinha,
rias acordadas com as lideranças. Antes de
selecioná-los, Por isso, avisOU que estava tenencerrar esta sessão, comunicaremos as mado entendimentos com as lideranças para que
térias da próxima. Não posso antecipar se
tivessem essa responsabilidade. Quanto ao
amanhã haverá nUmero e matéria. Eu tamque pode ocorrerem sessões posteriores, evibém gostaria de ter o oom- de adivinhar o
dentemente que o próprio regimento que V.
pensamento de cada um dos Srs. Senadores.
Ex• invoca só obriga o Presidente a declarar
Não sei o empenho de cada um em tornar
a Ordem do Dia da sessão seguinte, ao termo
necessária a votação de medidas que lhe pareda sessão corrente.
çam urgentes. Posso dizer a V. Ex• que há
Ao termo de cada sessão, irei dando notí- projetaS da maior relevância como créditos
cias das matérais que constarão da sessão se- do Bird e do Bid, que serão examinados ainda
hóje-, se houver número- nesta casa; o -mais,
guinte~ não posSo prever, portanto, hoje, que
matériaS entrarão amanhã ou depois de ama- não posso antecipar porque não tenho a relação das matérias que foram selecionadas penhã na Ordem do Dia; sei que são matérias
las lideranças, entre as quais certamente Se
que dizem respeito a-postulações quase todas
amparadas por urgência, assinadas por 50 incluirá a do partido de V. Ex•.
O SR. MÁRIO CÓVAS - Pois -oito,
Srs. Senadores e que a Mesa não se sente
autoiiiada a deixar de votar, contrariando
Presidente. Se eu considerar importa11te, pe·
direi a verificação-ae VoúÇão:
- --a decisão dos próprios Srs. Senado.res.
Ao fim desta sessão, V. Ex~ será informado
q
SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
das matérias que constarão da pauta da sessão
-E claro.
seguinte. Se n-ão for necessário, não haverá
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
sessão no sábado nem no domingo; se for,
será com imenso pesar para V. Ex', que será - Sobre a mesa, projetas que serão lidos
pelo Sr. P-Seáetário:
paraniilfõ nç.ma cidade paulista.

'sr:--
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São lidos os seguintes:
PROJETOll~l:ETDO

.

SENADU
N' 252, DE 1990

Altera a redação do art. 70 da Lei n'
5.108, de21 de setembro de 1966- CódiM
go Nacional de Trânsito" ~ que dispõe
sobre idade mínima para obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação.

(Do S_enhor _Raimundo Lira)

O congresso NacíOii:ãl à6cretã.: ~ , AI;t. 19 O art. ,70 da Lei fi9 5.10$, de 21
de setembro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte redação:
- --- "Art. 70. _A autorização para con·
duzir veículo automotor apurar-se-á

através de exames prescritos j>elo Conselho Nacional de Trânsito, requerida pelo
candidato que tenha completado 16 (dezesseis) anos, à autoridade de tránsito_
de qualquer unidade da Federação, mediante a apresentação da prova de identi~
da de expressamente reconhecida pela !e~
gislação federal.
Art. 2 9 • Se~á provisória a ~utorização para conduzir vetculos automotores, concedida
~ menores -de 18 (dezoito) anos.
Art. 3 9 O Poder Executiyo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 49 ;Esta lei entra em vigor na data
de sua pubhcação.
Art .. s· Revogam~se as disposições em
contráno.
Justificação
A Lei n~> 5.108, de 21 de setembro d_e 1966
- Código Nacional de Trânsito - , na sua
redação original, permitia aoS menores de
~8 (dezoito) anos a direção de veículo automotor.
O presente projeto de lei- tem o objetlVo de restabelecer este direito, regulamentando
a matéria de maneira mais condizente com
a realidade do jovem na sociCda-de atual.
Entendemos que já é tempo de possibilitar-lhe a oportunidade de dirigir de acordo
com a lei, apóS rigorosoS exames que comprovem os seus conhecimentos, habilidades e
condições psicológicas para a condução de
veículo automotor.
Assim, propomos a regularização de uma
situação que existe de fato. É sabido que cresce dia a dia o número de menores que dirigem
sem aprendizado anterior, geralmente com
a aquiescência dos pais ou responsáveis, pres~
sionados pelas exigências da vida modema. Vale lembrar, aincÍa, que estamos conferindo mais uma responsabilidade ao joyem,
que vem conquistando direitos e deveres no
seu meio sOcial, haja ViSta- o d-ireito de votar
e, recentemente, o reconhecimento de sua
maturidade para responder pelos seus atas,
traduzida pela obrigação que lhe conferiU ·a
Lei no 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, de reparar dano
por ato ilícito e outras respOnsabilidades estabelecidas na legislação especial de menores.

Eis as razões desta' proposição, que esperamOS -S~ja acolhida pelOs· meus ilustres pares. Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990,
--Senador Raimundo Lira.
(À Comissão de Constiiuiçào, Justiça

e Cidadania- deciSão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 253, DE 1990- COMPLEMENTAR
Proíbe a concessão de incentivos fiscais
• empresas ·de propriedade de membros
do Poder Legislativo Federal, Estadual
e Municipal, de Presidente e de Vice-Pre- sidente da -Repúblicã, de GOvernador de
Estado ou do Distrito Federai.
O _Congresso Nacion(!J, dec!eta:
Art. 19 Fica proibida a concessão de
qualquer incentivo fiscal a empresas de propriedade de memhro.s do Poder Legislativo
Federal, Estadual e Municipal, de Presidente
e de Vice-Presidente da República, de Governador e de Vire-Governador de Estado
ou do Distrito Federal, .bem. como do r~spec
tivo cônjugüe e parentes consangüíiwos, até
o ZJ grau, ou afins, oU, ainda dos parentes
por adoção. ·
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data
de publicação.

Art. 3°
cont:fãno.

~:~ogam-se

as

disposiç~~s

em

Justificação
O presente projeto de lei objetiva prOibir
a concessão de incentivos fiscaiS a empresas
de propriedade de membros do Poder Legis~
lativo, autoridades federais -e estaduais.
As autoridades alcançadas pela proibição
de que trata o projeto são os Parlamentares
Federais, EsiãdUãiS MUnicipaiS, o Gover, nadar e o Vice-Governador dos Estados e
d_o Distrito Federal, o Presidente e _o VicePresidente da República. A proibição é extensiva ao cônjuge e-aos_parentes consangüíneos a:té O 29 grau e afins,
ou por a-dação, das mencionadas autoridades.
A proposição visa· a- elidir, quanto ao processo de obtenção de incentivos fi,scais a empresas de propriedade das autorida-des mencionadas, quaisquer benesses que a ~lãs possam vir a ser co-ncedidas, em decorrência da
importância -~jnfluência do _cargo que exercem.
Trata-se de medida que, por sua natureza
e conteúdo, dispensa maiores comentários
sobre seu alcançe social e, conseqüentemente, sobre a sua necessidade e oportunidade.
A proposição objetiva, em última análise,
~ contribuir para o próprio aperfeiçoamento
das instituições J)olíticas do País, criando justas limitações à atuação e conduta dos deten~
tores de mandato conferido pelo povo.
Estas as razões por que apresentamos o
presente projeto, para cujo acolhimento esperamos contar com 0: apoio dos nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 14 dezembro de 1990.
-"Senador Raimundo Lira •
(.À Comissão de Assuntos Econômi~

e

cos)

Dezembro de 1990

O Sr._ Nelson Carneiro, Presidente,
'deixa a cadeira da presidência que é oc,_u-·
pada pelo Sr, Antônio Luiz Maya, Su·
plente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Lulz May'a)
- Os projetas lidos serão publícados e remetidos às comissões comp~tentes. (P~~s_a.)
Sobre a mesa, redações finais que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, Se
não houverobjeção do Plenário, vão ser lidas
pelo Sr. 1~ Secretário. (Pausa.)
'
São lidos os- seguirit~s:
. , , .PARECER N• 483, DE 1990
(Da Comissão Dir.etora) _ ..
Redação fmal dO Projeto de Resolução.
n~ 74, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resol~ção _n9 74, d~ 1990,
que autoriza o__Governo.do ES~do de São
Paulo a emitir Letras Financeí:fas do TeSo'uro
do·Estado de São Paulo (LFfP).
Sala de Reuniões da COmiSsãÓ, 14 de dezembro de 1990.- Iram Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Nabo r Júnior
- Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER N• 483, DE 1990
Redação fmal do Projeto de Resolução

n' 74, de 1990.
Faço saber que o Senado_ Federal aprovou
nos termos do art. 52,-inCisó VII, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Let~:as Financeiras do Tesouro do E_s~do de São Pani~_{LFTP).
__ O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de São
Paulo, nos termos do art. 33, parágrãfo únicá,
do Ato das Dispósiç6es Constitucionais Transitórias; autorizado a emitir e a colocar no
merca-do, através d_e gfertas públicas,
3.306.79C82Il.etras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas
ao pagamento da segunda parcela do total
de precatórios judiciais pendentes, de suaresponsabilidade.
Art._ 2~> A operação obedecerá às seguintes condições :
a) qU.ai'ltidãde: 3.306.719.821 Letras Finan~
ceiras do Tesouro do Estado de São Paulo

(LFIP); ·
b) modalidade: __nominativa~transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referenciai);
d) prazo: 2.510 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) prevísão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:
COLOC. VENC. DATA·BASE QUANT.
Dez/90
ls.o!i.97
ou1.90 3.306.719.821
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g) forma de colocaç_ão: através de ofertas
públicas, nos termos da Resoluçclo. :p.9 ~65,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do .Brasil;
·. ·
h) autorização legislativa: Lei Estadual n?
5.684, de 28 de maio de 1987;-Decretos· Estaduais n• 29.463, 29.526 e 30.261, de 29 de

1.544.000.,000,00 (um bilhão, quinhentos e
quarenta e quatro milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezentbro+d.e 1990. ,_.. IraQl Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator -Nabor Júnior

-Mendes Canale.

dezembro de 1988, 18 de janeiro de 1989,
e 16 de agosto de 1989, respectivamente; e
Resoluções do Senado Federal n~ 5, de 19
de janeiro de 1989, e-42, de 14 de setembro
1e 1990. ·
· ·
·· -·
·
Art. 3~ A a:UtõiizàÇão' de <!ue trata esta
Resolução dever~ ser exercida· até o. dia 31
de dezembro dé.1990.
·
· · ·
Art. 49 Esta Res.olllção entra· em vigor
na dat'a de sua publicação~ ·
PARECER N• 484, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Sena-

do· n~ 191, de 1990.

A CorÍ1iSSãO _Qú;e~or~ ;:lp;esenÍ~ ~ ~eda.Ção,

finfll çl<;> .Prqj~to Çe, ~i. cj.o. Se~a(io .n~" 1?1;
de 1990, de iniciativ~ dp,Goye:.;naçlor.ck:.Ro.-.
raíma 1 q~e autorizá o 'fode; P~c;cutiYO. a a,brir
créditos adicionais até o limite Q'e C.r$

ANEXO AO PARECER N' 484, DE f990
Redação rmal do ProjetD' de· Lei do SeDado n~ 19I,.de ~9_90,_ que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos·adicionais
até o limite de Cr$ 1J544.·000.000,00
. (um bilhão, quinhentos e quarenta e quatro milhões de.cruzeiroS.)O senado Federal decreta:
Ait. 1~' É o Poder EXecutivo do Estado.·
de Roraini~úluforlzado a abrir créditos suple-,
mentares à Lei OrÇanieritátia Anual do Esta-·
do de Roraiina (Lei n~_ 1, _de 8· de janeiro·
de 1~90), até o limite deCr$1.22~.000.000,00
(hum bilhlio;duZintós e virlte 'e seis milhões
dé cruzeirOs)', para átender .a programação
cohStante dos Anexos I, II -e III desta Lei,
nos valores ali indicados.
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Art. 29 É o Poder Executivo do Estado
de Roniima autorizado a abrir crédito especial à Lei-Orçamentária Anual do EStadO de
Roraima (Lei n~'- 1, de 8 de janeiro, de 1990),
~~é o limite-de Cr$ 318.lHJO.OQO,OO.(trezentos _
e dezoito milhões de cruzeiros), para atender
a programação constante do Anexo desta lei,
nos valoreS ali indicados.
Art. 39 Os recursos necessários ao ate-n·
dimento dos 'créditos autbrizados no artigo
anterior corr,eçã,o.à c.onta do. previsto no art.
43, II d_a .Lei n~" ~-320, de 17 de março de
1964, bem como da _anulação parcial das dotações constantes do Anexo. IV desta lei, no
montante especificado.
__
_
Art. 4~'- Os recursos destinados a atender .
a progrãmação con'Stante do-Anexo III desta
lei, visam a adequação do Orç·ameilto e de
suas alterações_ a:o disposto· no art. 212 da
Constitriiçio; em cumprimento· ao ·previsto
ao art. 4~,-da Lei Estadual n9·3, de 3 de julho
de 1990, bem corito o reforÇo de dotações
ç:onsignadas no vigente Orçamento:
Art. 5~". Esta lei entra em vigor na data_
de sua publicação.
. -Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
·

Cr$ I.OJ
(Preços de setcrrbro /l9DG
~t'R.GOS DO TEC:t.~
{Fonte: Rec-.Jrsos Or-d.1r..'-!"!.._os)

CÓDIGO

ESPECIFICAÇAo .

!'110Jil'l'OS

ATIVIDi.DES

.ADMINIS'l'RAÇÃO E PLA
NEJAMENI'O . .
-

03
f17
02l.

03070212.002 ..

100..0::::0.000
130~00C.COO

AIX<INl:STRAÇÃO
AIM!NtSTRAÇÃO GERAL
-coordenazão-e Apoio
a:. Execuç~ de Pt'2_
gramas Govemernen tais

l30~!l:O;cx:o

130.000;000

N.I.'!UREZA DA DESPESA
09
040

wiRAS DESPESM~ commm:s
PIAIIJEJAME:NTO GO\IER!'W1ENTAL

130.. 000.000

PLANE:J.jl.MENTO E ORÇAl1ENTA

ÇÃO.

so.coo.ç:co

so.ooo.coo

-

. H~rt.:-n-,.;:.:: c!:. S::c:-ct3...""'.!.2.
de Planej.arrrento e Finait-

ças

50.0::0.0::0

NA'!UREZA DA DF.SPESA
OO'IIlAS DES!'ES,\S COIUll:.'V!:ES
06
30

rn

06301772,=

so.ooo.coo

DESPESA NACIONAL E SEGURAN
ÇA PÚBLICA
SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIAr-lENTO MILITAR

20.000.COO
:!Q.CX:O.OCO
20~a:o.coo

Manutenção.da'Policia
20.000.COO

MJ.J.itar

r
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ANEXO

Fls .. 02

r

RECURSOS DO TEZO.;TIO
(Fonte: RecursQS Ord.lnár:os)

cnÉDITO SU?wm:NTAR

C"ÔDICO

ESPECIFICAÇ;\o

~

•

·: ,,

A'l'IVI!WlES

'

IIATt!REZA DA DESPESA
DEsPEsAS com1E!'.'l'ES

· Wl'AAS

ro.·dob;OOO

. DESENVO!.V:lM!ll'IIP.flEÇIO~ . .
PROGRAMAÇÃO À CARGO DE
ESTADOS. E MUNICÍPIOS·

<17
38

232.00J.OOO..
· 232.00J'.<i00

TRANSFERÊNCIAS FINt\N CEIRAS A ESTADOS E . l>IU

..• • lSl

·232.<m.oo:J

NiciPIOS
-· . .
__ Transferências de Re
cursos aos· Munidpiós' 23;:!:.000.000

07381811.021

NA'i'llnEZA. Dt\ PES.DE:SA
OO'l'RAS DESPESAS COi'illENttS

-21à.OCO.OOJ

HABrTAçACn~; -"l.iiillA~iiSMo

10

213 .. QCX).OOJ

liRBANISMJ

58
. 323

21a.. o:ri.coo

PLANEJAMENTO UP.B.4.NO

10683231.01~

Desenvolvimento de
Áreas Urbanas

213.000~000

NATUREZA DA DESPWA

'fs

84

DESPESA DE CN.'l'r:U..
AS..<:>JRT"f:NC:f.<\ :S ?Ht::V!.~~;~a-.

. 'PkXffiAMA

DE FORI".AÇÃO

213.0CO~COO

00

' PATRIMÔNIO 00 SERV:COOR
PÚBLICO ...
· ~ · • . . . • · • ••
494'
PREVID.fN:ii..e- SOCIA!. .NJ
SERVIDOR PUBLICO
.15844942.022 C2f1tribUição Eara Fo~

2o.ooà.:JOO

çao do Patrimonio do. Ser
vidor PÚblico
-

20.QO).OJO

NATUREZA DA DES?Ell?.
OOI'RAS DESPESAS c:;l1llE:NT;;S

20.000.000

S O M A..

GADINETE DO GOVEflNADOR
Palácio do1 Fronteiro
Praça dO Centro Clvico, SfN?. centro
OOD (C~~} Tol::.: 224·2!:125 ·224·2938-~:t-oaoo
FAX (0!1~) 22<1·44'00
.('..f,P:~;}.';!J·!IQ~ ~~TA· RôFV\IMA

445.000.000 220.000.óoo .

665.000.0:0

••

f

'

•
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Cr$ 1,00
(Pieços de setembro de 1990)
RECURSOS DO TESOURO

· · (Fonte: Contribuição do Salário-Educàçôio)

Cl1ÉDI'l'Ó SWI..EMENTAR
C 6 o· I G O

ESI'ECIFICAÇÃO

PROJE'fOS

A'l'IVIDADES

TCJrN..

EIJU:AÇÃO E CULTURA

08

42
188
08421882.010

21.000.000

El'lSJN) DE PRIMEIRO GRAU

21.000.000
21.ooo.poo

ENSINO REGULAR
COOrcten-:>Çiio e l·!anuten
ção do Ensino Funda :

21.000.000

mental

::A':'.;11Ef:'. DA DESPESA
.'

()l1ITI.AS

,BOM A •••

!)~!S:\S

COP.nzNI'ES

21.000.i:>oo

21.000.000

21.000.000

I
GABINETE DO GOVERNADOR
Palácio da Fronteira
Prilça do Centro Cfvíco. S/N·'l. Ccmtro
DOO (095) Tcl$.: 224·2925 • 224·2938 • 224..()000
FAX (OCJ5) 224-4486

CEP: 69.300 • DÇ)A VISTA· RORAIMA

<
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JGOV!:f,f<NO
0

;1 RORAI~-------~-----~_I_I_I____________________________________c_r$__l_,_oo__~--~
SUPLE!~:N'rAÇÃO

RECllllSOS DO l'ESOUllO
(Fonte: Fundo de particip.:1ç~o _do~ Es_t<1dos )

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

03

PROJE'l:OS

A'l'IVIDADES

AIWNISTRAÇÃO E PI..AN;!!
JAMENTO
AD!ruJISTRAÇÃO. FINAN8EIRA

os

60.0Q:).CXXJ
ôO.OOO.CXlO
60.000.CXlO

DÍVIDA INTERNA

033

TOTAL

Amo~tização e Enc~os

03080332.025

de Financiarnentó da Dl
vida Iri.tema

60.000.00Q.

NATUREZA DA DESPESA
OU'l'RAS DESPESAS COllRJlll.'l'ES
DESPESAS DE CAPI'l'AL

os
42
188

2.400.000
57 .600.CXlO

EOLJCAÇ,:ÂO F. Ci TT.:YUi<A ~
Er~str.:o DE ?RL".'ü!:IRO. GRAJ!

ENSINO REGULÁR

Coordenação e Manutenção
do Ensino Funda!nental ·

0842188~.010

=

4..'-!0.{J(Xl. CXlO

43(i.r:;:i,.

430. oóo.CXXJ
430. CXlO.CXlO

NATUREZA DA DESPESA
OU'l'RAS DESPESAS CORRE!'i'l'ES
15
84

430. CXXJ. CXlO
50. oo::>. CXlO

ASSISTÊN:::IA E PREVIDÊN:::IA
PROGRPJ>IA DE FORMAÇÃO DO PA
'fRIIo!'lNIO DO SERVIDOR PÚSlJ:

co

50. OQ:). CXlO

494

=D~~~O:::IAL AO ~

15844942.022

Contr-ibuição 12ara Formaçã~ do I;atrimonio 'do Se_!:

vidor Publico

50.ooo.CXXJ
SO.CXXJ. CXlO

NA1'UllE?A DA DESPESA
OU'l'RAS DESPES.'IS· COI1REN'l'ES

SOM A •••

GABINI!TE DO GOVERNADOR
Palácio da Fronteira
Praça do Centro Crvico, SIN? .. Centro
O"DD (005} Tcls.: 224-2SJ25 .. 224·2938 .. 224-oooo
FAX (095) 224-4400

CJ;P.,.w,ooo ·DOA VISTA· RORAIMA

50. CXlQ.oo::>
540. CXlO. 000

54P.OC'.Ç~()QJ

.....
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ROl~AIMA-------------------------~--:---:---M'EXO

Cr$ 1, 00

CANCELA:·:Nl'O
RECURSOS 00 TE~OURO

CRÉDl'ro SlTt'W:ENTM

(Fonte: Ftndo de Participação doo Estaé:;s)

ESPECIFICAÇÃO

C.ÓDIGO

PROJEroS

HABITAÇÃO E UP.BANISMQ .. ~

lO

58

.230.000.000

Desenvolvimento de
230._000.000

Áreas Uroanas

NAT1JREZA DA DESPESA
DESPESI'.S DE CAPITAL
13
75

230.000.00C

PLANEJIII'IENTO URBANO

10583231.012

230.000.000

SAúDE E SANEAMENTO

428
13754281.015

TOTAL
230.000.000

IJRBANISM:)

323

ATIVIDADES

310.000.000 ' .

.SAÚDE

310.000.000

ASSISTfuc:IA MÉDICA E

SANlTÁRIA

.

_Desernol vimento
Setor Saúde

310.000.000
do

NAT1JREZA DA DESPESA
DESPESAS DE CAPITAL
SOMA ••• ·

GABINETE 00 GOVERNADOR
Pillócio da Fronteira
Prnçõl di.) Centro Cfvico, SJN9 ~ Con_lro
_
oco (0~5} reis.: 22~·2025 - 224-2'!J38- 224..0000
FAX (09?} :?2·1-4<\'DS
C':FP: 60..:10() ·BOI\ VISTA- RORAIMA

310.000.000

310.000;000_

540.000.000

540.000.000
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ANEXO V

RECt.mSOS DO TESouro

crulDI'IO ESPECL\L

CÓDIGO

-

03

(Fonte: Recurscs Ordir.ários)

· PROJETas·

ESPECIFICAÇÃO

AT!VIDADES

W.AL

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA
MEN'ro

07

oa
03070212.001:

100.('00.000

JII:MINIS'l'RAÇÃO

100.0:0.000

~,1I'RAÇÃO GEilAL

:=:_Ma..~nç?Q -da ~ti!

-100.0:0.000
..

~;

,._

_

tura~Adrrdnistrativa

do Estado _de Roraima

t\A'!"'UriEZA DA

:Jz::i~~

PESSOA!. E ENCARGOS

·os

100.000.0CO

sociAis

100.000.000

EOOCAÇÃO E CULTURA

42

El\ISINO DE PRIMEIRO

188

ENSINO !lEGUlA!l

08421882,010

Coordenação_~

21a.cm.ooo

G!wJ

21S.O::O.OCO

21s.coo:coo
_ManUtenção __

do Ensino F\Jndamenl:al

218.000.000

·r'·_,. ..;~.
ífit · •..•••

2_18.000.000
.,,

u

:·

;:..;"f:--

:!·-"~".

8 O MA •••

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Os parecereslídos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos- que serão li~
dos pelo Sr. 1" Secretário._

318.000.0:::0

318.0CO.CCO

que autoriza ·a Governo do Estado de São
O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr. Presi~
PaUlo a effiitir Letras Financeiras do Tesouro dente .. peço -ipalavra pela ordem.
do Estado de São Paulo (LFTP).
.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
Sala das Sessões, 1_4 de dezembro de 1990.
- '-ConCedo a palavra ao nobre Senador.
- Pompeu de Sousa.~São lidos e aprovados os seguintes:
O SR. JOSÉ IGNÁClO FERRÉlRA (Psi"·
- OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz M;ya)
·L Aprovado o requerimento, passa-se à ime- - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
REQUERIMENTO N• 515, DE 1990
diata apreciação da redação final do Projeto -Sr. Presidente, é requerimento aprovado?
·Nos termos do art. 321_ do Regime:nto _!n~ de Lei do Senado n" 191, de 1990, anteriorO SR. PRESiDENTE (Antônio Luiz Maya)
terno, requeiro dispensa de publicação, para mente lida.
-Sim.
..
imediata discussão e votação; da redação fi.
Em discussão. (Pausa.)
nal do Projeto de Lei do Senado n" 191, de
Não havendo quem peça a pala vra, encerro
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Mas
iniciativa do Governado_r de Roraima, que a discuSsâo.
estes projetas da pauta? (Pausa.)
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
Em votação.
.. Sr. Presidente, vejo·_fu.e _na _neceSsidade de
adicionais até o limite de Cr$
pedir escfúecímento à Mesa com relação a
Os Srs: Senadores que a aprovam queiram
1.544.000.000,00 (um bílhão, quinhentos e permanecer sentados. (Pausa.)
esta pauta que se encontra aqui, porque nem
quarenta e quatro milhões de cruzeiros).
Aprovada.
eu, nem o Senador 'Mário Covas, nenhum
de nós está entendendo exatamente o que
Aprovada a redação final, o projetO vai
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
,ocorre agora.
à sanção do Governador de Roraima.
- Pompeu de Sousa.
Estou aqui com a Ordem do Dia da sessão
OSR.
PRESIDENTE
(António
Luiz
Maya)
REQUERIMENTO N• 516, DE 1990
extraordinária em que há duas proposiÇões
-Aprovado o requerimento, passa-se à ime-o Projeto de Lei do DF n~ 64/90-e o PrOfdo
Nos termos do art. 321 do Regimento In- diata apreciação da redação final do Projeto
de Resolução no 73190.
terno, requeiro dispensa de publicação, para de Resolução n9 74, de 1990, anteriormente
imediata discussão e votação, da redação fi.
lida.
O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
nal do Projeto de Resolução nQ 74, de 1990,Em discussão a redação final.
- A informação que a Mesa dá a V. Ex•

r~

ii.V
li'
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O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya) . dente da República, que autoriza a União
--:- A Presidência recebeu, do Governador
Federal e_ o Instituto de Administração Fmando Estado do Maranhão, Ofício n~ S/76, de
ceira da Previdência e Assistência Social (IA·
199U{ri"f98/90, na origeni), solicitando retifiPAS) a permutarem fraçâ~ ideais de imôveís
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA que menciona, situados nos Municípios de
·cação da Resolução n~ 215, de 1986.
Muito _obrigado a V. Ex•
Caxias do Sul e de Pelotas, Estado do Rio
A matéria será despachada à Comissão de
OSR. PRESIDENTE(António Luiz Maya)
Assuntos Econômicos.
Grande do Sul, a fim de_que fígu're na Ordem
- Estamos apreciando requerimento de dis~
do Dia da sessão seguinte.
.
O Sk. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
pensa de publicação -de redação final de pr_o-- _
Sala_das_Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- A Presidência recebeu as Mensagens noS
jetos já devidamente aprovados.
- Pomp~u d~ Sousa.
236 a 238, de 1990 (n• 909 a 911190. na ori·

é que ainda não entramos propriamente na
Ordem do Dia; são requerimentos apreciados
previamente.

gem}, de 13 do corrente, pelas quais o Senhor
Presidente _da República, nos termos do art.
52, incisO V, da Constituição Federal, solicita
pafavra, encerro a discussão.
autorização par<~: que sejam· ãlitorizados à
Em votação.
União, o Banco Nacional de DesenvolvimenOs Srs. Senadores que_a aprovam queiram
to Econômico e Social (BNDES) e o Minis:
permanecer sentados. (Pausa.)
tério da Ação Social a contratarem operação
Aprovada.
_
_ de crédito externo, nos valores de US$
Aprovada a redação final, o projeto vai - !35,000,000.00, US$ 250,000,000.00 e US$
à promulgação.
350,900~000.00,' respectivamente,- junto ao
Banco lnteramericap.p de 'r;>e.s.eQv.Olvlmento
(BID), para os fins que especifica. _
As matérias serão despachadas à COmissãO
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Sobre a mesa, ofício que será-lido pelo de As::;untos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)

- Em discussão a _:r::edação final. (Pausa.)
Não havendo quem_ queira fazer uso da

Sr.

1~'

Secretário.

-

-

É lido o seguinte:
SECRETARIA LEGISLATIVA
SUBSECRETARIA DllCOMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITU!ÇÁO,
JUSUÇA E CIDADANIA

Ot n• 106/9<f'CCJ
Brasília, 13 de dezembro de 1990. ·
Senhor Presidente_,

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex~
que esta Comissão deliberou_ pela prejudicialidade do_ Projeto de Lei do Senado 11°-219,

de 1989, que "concede r:eparação de natureza
econôplica ao cidadão _impedido de exercer
na vida civil atividade específica em _de.co.r-

rência das Portarias Reservadas n~ S-_SQGM_-5_
e S-285-GM-5, do Ministério da Aeronáutica", na reunião realizada nesta data.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sabóia de Carvalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-O expediente lido vai à publicação. (Pausa:)
Foi encaminhado à publicação parecer da
Comjssão de Constituição, Justiça e Ci~ada
nia, que conclui favoravelmente ao Projeto
de Lei da Câmara noS, _de 1983.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões ordinárias, onde poderá receber
emendas, nos termos do art. 277 do Regimento Interno.
OSR. PRESIDENTE (Antdnlo Luiz Maya)
-Foi encaminhado à publicação parecer da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que conclui t:a.Yru_a~~Jwente ao_ Projeto.
de Lei da Câmara n~ 6, de·1990.
A matéria ficará sobre a meSa, durante cinco sessões ordinárias, onde poderá receber
emendas, nos termos do art. 235, II, d, _do
.Regiment? Interno.

-O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Sobre a meSa, requerimento que será lidO
pelo Sr. 19" Secretário,

i

l_ido e apr~vado o ~~g~ini:e:

REQUERIMJ<;NTO N• 517, DE 1990
Nos termos do art. 281 qo ~egimento lntemo, requeiro dispensa de interstício e pré~
via distribuição de avulsos para o Projeto de
Lei do DF n~ 59, de 1990~ de iniciatiVa dõ
Governador do Distrito Federal, para efeito
de lançamento do IPTU no exercício. de 1991,
altera dispositivos d~. legiSlação tributária e
dá outras providências, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
-Mendes Canale.
·

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Aprovado o requerimento, o projeto a
que se refere figurará na Ordem do Dia da_
próxima sessão. (Pausa.) Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1? Secretário.
São lidos e aprOvados os seguintes:
REQUERIMENTO N' 518, DE 1990

REQUERIMENTO N• 520, DE 1990
-Nos termos do art. 281 do Regimento lnterno, requeho dispensa de interstício e pré·
via distribuição de avulsos do Projeto <!e Resolução n'-' 57; de 1990, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a extinção
de 20 (vinte) cagos em comissão de Assessor
Legislativo do Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores do Quadro Permanente do
Senado Federal e dá outras providências, a
fim de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990. ·
- Senador Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
- Aprovadõs os requeriinentos; Os prOjetOs
a ·que "ele·s-se referem figurarão na Ordem
do Dia da próxima sessão.
OSR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr;-1"'"-Sééretário.
-- ·- ----·- ---

É lid.o o seguinte:
REQUERIMENTO N• 521, DE 1990
Nos termos do art. 281 do RegimentO Interno, requeiro dispensa de interS"tiCío e pré·
via distribuiçãq de avulsos para o Projeto de
Resoluçãq__n" 25, de 1990, de inic!iativa da
ComissãO.Diretora, que dispõe sobre o registro de fieqUéncia_dos serviõores do Senado
Federal, e dá outras providências, a fim de
que figure na Ordem do Dia d_a _sessão seguinte.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Senador PomPeu de SOusã:.
O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

Nos termos do a:rt. 281 do Regimento lnO SR. MÁRIO COVAS (PSDB_~ SP. Para
teriio, requeiro dispensa de interstlCío préuma questão de ordem. Sem revísão do oravia distribuiç_ãç de avulsos para o Projeto de
dor.)- Sr. Presidente, não sei se estou enLei da Câmarà n' 42, de 1990 (n• 3.107/89,
tendendo corretamente, mas o· art. 156 do
na Casa de origem), de iniciatiVa do Presi- · Regimento Interno diz o seguinte:
dente da República, que autoriza a doação
"Art. 156. A primeira parte da sesdo imóvel que menciona, a fim de que figure
são, que terá a duração de uma_ hora,
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
·
será destinada à leitura do expediente
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
·e aos oradores inscritos na forma: do dis- Pompeu de Sousa - Mendes Canale.
posto no art. 17.
REQUERIMENTO N• 519, DE 1990
§ 1~ Constituem matéria da Hora do·
Expediente:
·
Nos termos do art. 281 do Regimento Ina) a apresentação de projeto, indicaterno, requeiro dispensa de interstício e préção, parecer Ou requerimentos não relavia distnOuição de avulsos para o Projeto de
cionados com as proposições constantes
Lei da Câmara n• 41, de 1990 (n' 262/87,
da_ O~dew,_do Dia:
na Casa de origem), de iniciativa do Presi-

-e
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b) as comunicações enviadas à Mesa
pelos senadores;
c) os pedidos de licença dos senadores;
d) os ofíciQs, monç6es, mensagens,
telegramas, cartas, memoriais e outros
documentos recebidos.''

A Mesa que se despede, de que tive a honra
de s~r o Presidente, é daquelas que se pode
orgulhar de não ter criado nenhum trem da
alegria. Nenhum, absolutamente nenhum, e
desafia contestação. Ao contrário de nomear,
pede o cancelamento de cargos desnecessá-

rios.

A Mesa que se despede, Sr.• Presidente,
sai daqui com a possibilidade de afi~mar que
diminuiu em mais de 300 os cargos, que hoje
se encontram vãgos.
A Mesa que se despede, por isso mesmo,
tem um compromisso com o respeito a esta
Casa. S~omos a unica repartição pública do
Brasil, desde as dos governos federal, estadual e municipal, que não tem a assiduidade
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
dos seus funcionários constante dos livros da
- Correto, nobre Senador. Estamos exata- Casa.' Nenhum de .nós pode dizer hoje quanmente no momento do expediente. A Ordem tos funcionários do Senado estão presentes~
do Dia aírida não começou.
exatamente porque não há livro de ponto.
O que a Mesa quer, e contra a qual se
O SR. MÁRIO COVAS- Pelo nosso Regi·.
menta Interno é necessariamente a primeira insurge o-pedido de verificação.-é assegurai
·parte da sessão, o· que ocorre na pririleira:- a esta Casa o respeito público.
Na Câmara, todos os funcionários,-mesriJ.o
meia hora. A sessão começou às 9 horas e
os dos gabinetes, assinam ponto. A Mesa Di~
30 minutos eé a--p-rimeira meia hora se dá
retora do Senado, vencida ou vencedora,
às 15 horas e 37 minutos?
pouco imporfá, quer deixar claro que antes
OSR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
de sair quer deixar obrigatória a presença
-Nobre Senador, o Presidente efetivo d_esta de todos os funcionários, dia a dia, para que
Mesa esclareceu a V. Ex• que teve que alterar se apure, inclusive, o merecimento para o
um pouco a Ordem do Dia, exatamente a
momento de ascensão funcional.
primeira parte, para dar atendimento aos noSr. Presidente, o projeto não-impede que
bres Senadores que se despediam, razão pela
Srs. Senadores dêem ó ponto aos funcioqual o tempo destinado a leitura do expe- os
nários dos- seUs gabineteS. E claro que excluídiente foi prorrogado.
dos aqueles de livre nomeação, porque esses
Algumas das proposições lidas foram requerimentos, que deveriam ter sido lidos na
parte inicial, ou seja, na Hora do Expediente.
Pergunto V. Ex' se estamos fazendo o
expediente desta sessão extraordinái"ia que
começou às 9 horas e 30 minutos; agora, no
instante imediatamente anterior ao _C_omeço
da Ordem do Dili.
--

·a

não são obrigados a ponto, mas ps que são
funcionários de carreira, que são promovidos, esses devem ter ponto.
-E qual é a fórmula que a Mesa encontrou,
O SR. PRESIDEN:.I'E(_Antôniq Luiz Maya)
já que foi deqotada na primeira tentativa?
-Apelo ainda para a autoridade do Sr. PreFoi enviar ·aos gabinetes dos Srs. Senadores
uma folha de_ ponto, para que eles, os Sr-s.
sidente efetivo da CaSa, Dobre Senador Nelson Caineiro, para á- explicação necessá_ria
Senadores, colhessem o ponto de seus funcionários e s-6 no pía seguinte devolvessem essas
a V. Ex~
Em votação o requerimento.
folh~s para o Serviçp de PessoaL
Contra iSso é que se insurge- 0 pedido- de
Os Sis. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.. (Pausa.) verificação. A Mesa não tem interesse que
OSr.RachidSaldanhaDerzi-Peçoverifise vote a favor ou contra, mas quer deixar
Claro que lutou contr_ã tudo. Lutou até contra
cação, Sr. Presidente.
aqueles funcionários que moravam fora de
O SR. PRESIDENTE (AntôD.io LuizMaya)
Brasília e tróuxe todos para trabalhar em Bra- 0 apoio, por favor.__ (?ausa.)
sl1ía. Todos estão hoje aqúi, inclusive um que
Os Senadores Luiz Viana Netto, Lourivªl_ __ se acusava- não foi constatado, porque ele
Baptista, Áureo Metlo, Afonso Sancho, Rachegou antes- de viver no estrangeiro.
cbid Saldanha Derzi apóiam 0 pedido de vcriô Banco do Brasil aí está. Funcionários
ficação de quorum.
. Vai-se proceq,er à-verificação de quorum.
que recebiam o dinheiro no Rio de Janeiro
ou nos seus Estados, todos hoje estão aqui.
O Sr. Nelson Carneiro-- Sr. Presidente,
Esta Mesa pode ter praticado muitos e'frJlípeço a palavra pela ordem, para esclarecer vocos, mas procurou moralizar esse problema
do funcionamento da Casa. Por isso é que
o Plenário.
O SR. PRESJI)ENTELAntônio LuizMaya)
a Presidência não pode deixar de passar este
--Concedo a palavra ao nobre Senador Nel- momento sem deixar claro seu empenho para
· son Carneiro. __ .-que cada senador tenha a consciência de que
deve aprovar ou rejeitar o pedido e de Cum0 SR. NELSON CARNEIR0(PMDB _ptir com seus-deveres, com o respeito que
RJ. Para esclarecimento. Sem revisor do ora- ~~ C!,l-Sa deve merecer do povo brasileiro.
dor.) --Sr. Presidente, muitas críticas Justas
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
e injustas têm sido feitas ao Congresso Nacio.! pcilavra pela ordem.
na!.
O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente,
V. Er vai-me perdoar, mas está-se alterando
o Regimento.

Dezembro de 1990

O SR. PRESIDENTE(AntónióLuiz Maya)
-Com a palavra o nobre·:Senador Ronan
Titó.

O SR. RONAN TITO (PMDB "-:-J11G. Pela
ordem. Sem revisão do andor:)--'- Sr. Presidente, seria até desnecessário que o Senador
Ne_Is_on Carneirou.sasse'da palavra para esclarecer o põnto de vista" da Mesa, EJUe todos
sabemos ser de lisura total, absoluta, e, mais
do que isso~de austefid3de~ pOis q~e os tempos requetem austeridade.
Estamos vivendo um período em que' os
funcionários públicos deste País tiVeram; desde março até aqui, apenas 35% de reajUste..,
de -salários; houve demissões em massa· na
área da inicíã.tiva -priVada~ - • -- · · · ~ -- ' '
O Senador Nelson Carneiro tem. a forÇa
moral, ao pedir a 'extiirçãO dos -20-.cai-ioS,
de ter tido a oportunidade põdeiiã. te-( "íéifo
a nomeação de 20, agraàando pessoalmente
a 20 com o dinheiro da "Viúva".
' - '
É muito fácil Ser citridosó corh 'á-diil.iíeiio
que _não é seu. Gene.rosidade Só temoS o direito de fazer com· o ·nosso -dinheiro. Quarido
se .zela, quando se é guarda do dinheiro do
povo - não gosto nem de dizer do Erário,
do dinheiro público; não gosto desses ap~li
dos; gosto de dizer o dinheii'o do povo - ,
o dinheiro arrecadado dos tributos que o povo paga, ·porque; quanao se vai comprai um
litro de leite~quando se vai co.mprar uin qullõ
de feijão, está ali embutido 18% dtf!CM e
nos industrializados, o IPI, com es.se dinheiro
paga-se o servidor público, inclusive nós, não
temos o direito de ser generosos.
Quero deixar lavrado esta minha posição,
_apenas para ressaltar que não fiz parte da
Mesa, mas, como Líder, tive a obrigação de
acompanhar, pari passo, todos os atos desta
Mesa. E deixo meu testemunho.
.
Esta Mesa, no meu entendimento, não pode ser acusada,_a não ser do cumprimento
irr~strito .do seu dever. Entretanto, ninguém
ouse·, por amor de Deus· e por respeito à verM
dade, assatar qualquer aleivosia no sentido
de que esta Mesa não teve a maior austeridade~ Reclamam muito da Mesa para que
se coloque ordem interna. Ficamos muito
tempo no período da ditadura, em que o Congre~.-s-o Nacional não se fazia respeitar. Este
é um poder que tem que se fazer respeitar
e, para isso, ele precisa, primeiro, ter- uma
administiação- austera-. Devo dar este testemunho. Esta Mesa, como'. a anterior, teve
uma administração absolutamente austera.
Nobre Senador Nelson Carneiro, não falo
em nome do PMDB, e sim em nome de todOs
os senadores. Nunca ouvi nenhum cochicho,
nem aqui, nem fora, quanto à austeridade
desta Mesa. É verdade que alguns pretendem
vender jornais fazendo fantasias, mas nunca
houve na administração de V. E:c-- nenhum
momento de dúvida quanto à seriedade,
quanto à idoneidade desta Mesa, como um
todo, que, como V. Ex•- bem disse, tem a
honra de presidir.

e

O Sr. MarcoMaciel-Sr. Presidente, peço
a palavra pelã ordem.
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O SR. PRESIDENTE (An!êinio Luiz Maya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar·

co Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela
ordem. Sem revis('!Q:_99 _o~dor.)- Sr.

'Presi-

dente, Srs. Senadores, serei breve. Já que
a questão vem à tona, eu gostaria de, em
rápidas palavras, expressar idêntico- pensamento _ao que foi expostõ aqui pelo Líder
do PMDB, Senador Ronan Tito.
Tenho, como Líder do PFL, acompanhado
os trabalhos da Mesa e posso dizer que ela
se tem desi.nc;umbido com serieda~_e, com honestiP,ade, buscando_, natur-ªlm~nte,_ preservar o bom nome da Casa.
.
(>aí por que, neste momento, não posso
deixar de reconhe~r o trabalho que a Mesa,
que ora encerra as~ suas atividades, realizou
em favor do S~nado .e, de alguma forma, reconhecer.o acerto de muitas das suas decisões~ Por iss_o~ eu diria, concluindo a minha
manifestação, que entendo. que, neste momento, eu não poderia deixar_ de. trazer ao
SeiÍadOr Nelson Carneiro, também, o nosso
recoÍl.hecimento pelo trabalho que S. Ex' tem
realiZado à frente da Casa.
O Sr. Ronan Tito--Sr. Presidente, peço
a palavra, apenas para concluir o meu racio·
cínio.
O~SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Teiri ·a palavra V. Ex'
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria apenas de esclarecer, porque, além dos
senadores, temos na nossa Tribuna de Honra
os jornalistas: pode-se discordar de um ponto
de vista contra uma medida administrativa
ou outra. Neste momento, algum s.enador pode ter um ponto de vista contra a sistemática
do controle do funcionalismo a favor oU contra os DAS, mas em -nenhum momento estáse questionando, àqui, a questão da austeridade e da seriedade da administração da Mesa;
De maneira que discordáticia há e haverá·
sempre nesta Casa -~--e aí está a beleza do
Senado - quanto à maneira de se conduzir.
quanto à consecução e o modo de se admi·
nistrar a Casa.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Vai-se proceder a verificação de quorum.
Solicito aos Srs. Senadores presentes ocupem seus lugares, para a votação nominal.
O Sr. Lourival Baptista - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE(António Luiz Maya)
- Com a palavra V. Ex'
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFLSE. Pela ordem.) -Sr. Presidente, ouvi,
com muita atenção, as palavras do Senador
Nelson Carneiro e a dos Lfderes Ronan Tito
e Marco Maciel. O assunto é referente ao
Projeto de Resolução n" 25, que "dispõe sobre a freqüência dos servidores do Senado
Federal". -Este assunto foi tiãtado na Mesa
passada, de que fiz parte. r{ós ganhamos;

veio para o plenário e ganhamos. Na atual
Me~a,foi Colocado

de novo em votação. Que- riam ponto em gabinete de Senador. Eu defendi, votamos aqui e ganhamos de 64 a 8
ou 6, nem me lembro.
Eu disse 'que em gabinete de Senador e
nas comissões não poderia haver livro de ponto, porque as comissões, por exemplo, muitas
vezes êomeça~se a trabalhar às 9 horas e termina-se às 23 e 30 horas. Como vai-se chegar
aqui às 8 horas, assinar ponto ao meio-dia,
às 14 horas, e às 18 horas? Depois, o que
aconteceria? Horas extraordinárias?
Ninguém está duvidando. da honestidade
do trabalhador da atual Mesa. Não é isso
que está em jOgo. O que~está em jogo é gabínete de Senador, as comissões. O que vai
acontecer? Há senadores que ficam até às
22, 23 hor_~_s, meia-n_oite. Na comissão a que
pertencemos, ontem meSmo, cOmeçamos pe~
la manhã, entramos pela tarde e fomos quase
à noite. Então, _é_ melhor também colocar
ponto para Senador.
O eminente Senador Nelson Carneiro insiste no ponto. Isso não é moralidade. Moralidade são outras coisas. Quem quer trabalhar,
trabalha; quem não quer, não trabalha.
Senador é homem responsáveL Logo,
meus prezados Colegas, sou contra a medida.
É matériã vencida, que jáJoi votada pelo
plenário. Espero que os meus carOs amigos
Senadores vejam que em Gabinete de Sena~
dor, Secretaria-Geral da Mesa, na Secretaria
Legislativa e Subsecretarias de Comissões,
Taquigrafia e Ata, não há possibilidade de
ponto eletrônico porque são funcionários que
começam a trabalhar às 8 horas e aqui ficam,
muitas vezes, até o outro dia amanhecer.
Estou nesta Casa "M vinte anos e nunca
vi esse procedimento. Sabe-se quem quer e
quem não quer trabàlhar.
Senador não vale nada? Não é responsável?
Este é o nosso parecer. Votaremos contra~
Sr. Pr~sidente.
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com a orientação do_ senadQr, _a_o meio-dia
e sair às 18 horas. Q senador é quem dirige
o seu gabinete.
Entretanto, é preciso que a administração
tenha ciência de quais furicionários eStiveram
presentes naquele di;;J., porque, amanhá, esse
funcionário que não comparece ao gabinete
vai preterir na hora da ascensão, aquele funcionário que comparece todos os. dias ao tra~
balho.
Além disso, cria-se uma situação gt"áve, Sr.
Preside_nte_. Até hoje, o Senado Federal é
a única·repartição pública deste País que não_
pôde colocar um- relógio, eriibora -tenha os
relógios comprados, em funcionamento. se-:.
ria uma gi"ave injustiça que·m.etade dos ti.i:n~
cionários do Seria~o não assinasse qUalquer
ponto, de qualquer natureza, e obrigássemos
os outros, das secretarias e das diretorias,
a assinarem, sob pena de perderem, inclusive, o direito _à contagem para .a licença prêmio.
Por. isso~ a Mesa até_ l_loje .não ConSeguiu
colocar os ~elógios que j.á_estão aí Conipra:dos.
A M~s~ nãq quer impor aos Srs. S~itaçlores
obriguem aos seus. fupçiO~ários. Cada st;'!nador poderá criar, em seu gabinete, o regime
que achar bom, ou o horário que entender
necessário. Não tem nada uma coisa Com a
outra.
O Senador Lourival Baptista não leu· o projeto, por isso está confundindo as hipóteses.
Não confundimos os funcioqários dos gabinetes com os funcionários do serViço normal
da Casa.
Era a_ explicação que queria dar, inclusive
aS. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Solicitamos novamente aos Srs. Senadores
ocupem os seus lugares,_ para verificação de
quorum.

A votação e nominal.
Os SrS. Senadores já podem võtilf. (Pau~
sa.)

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente,
peço· a palavra para explicação pessoal.

O Sr. Ronan Tit<> ---Sr. Presidente, estamo$ apenas no processo de verifiéaçãó d~
quorum ou já estamos votando o projeto?

O SR. PRESIDENTE (António Luiz Maya)
- COncédO': a palaVra ao eminente Senador
Nelson Carneiro, para explicação pessoal.

O SR.I'MSIDENTE (António LuizMaya)
-O que está em votação é o requerimento
de dispensa de interstício.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Para explicação pessoaL Sem revisão do

Presidente,

orador.)- Sr. Presidente, está o nobre S_ena~
dor Lourival Baptista confundindo as coisas.
Primeiro, a decisão que S. Ex• se refere,
tomada durante a minha administração, ocorreu no ano "passado. Portanto, pode ser renovada nesta sessão legislativa.
Segundo, nãO impOmos aos funcinoái-iós
dos gabinetes dos senadores tenham o mesmo
horário que dos fUncionários ã.dministratiVos.
O que damos ao senador é o direito de~ durante 24 horas, ter em mãos a folha de ponto
e, devolvê-la no _dia seguinte, com as assina~
turas dos funcionários que estiveram presentes. N!io estamos obrigando o funcionário de
gabinete a assinal às 8 horas da mal)-hã <e
sair às 6 da tarde. Ele pode chegar, de !lcordo

O~Sr. Ro~n

Tito- Muito obrigado, Sr.
-

O Sr. J<>sé lgnácio Ferreira - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (António LuizMaya)
-Com a palavra V. Ex•
O SR. JOSÉ IGNÁCJO fERREIRA (PST
- ES. PeJa ordem. Sem revisão do qrador.)
-Sr. Presidente, a pergunta que faço a V.
Ex~ é se nós- porque eu estava com o secretário da Fazenda de São Paulo - estamos
aferindo o quorum ou estamos votando o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
- Estamos votando o requerimento de dispensa de int~rstício.
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Todos os senadores já votaram?
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
Almir Gabriel
AmirLando
Chagas Rodrigues
Gerson CamataHumberto Lucena
Iram Saraiva
João Calmon
José Ignácio
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Mário CovaS
Mauro Benevides
Mauro Borges
Nabor Júnior

OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem -revisão do orador.)---!. Sr. Presiderite, estamos el:ll processo de votação. Houve um pedido de verificação e não ocorreu
quorum. V. Ex~, pelo Regimento, deve soar
a campainha e voltar a fazer a verificação,
posteriormente ao tempo que se dá para o
comparecimento dos Srs. Senadores ao plenário.
Vejo que vários Senadores já estão chegando ao plenário.
Peço apenas a V. E~ seja acionada a campainha, para que os demais companheiros
p~rtfvir a plenário.
OSR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
-Para dar atendimento ao Regimento, que
assim manda, acolhemos a solicitaçãO de V.
E~ e suspendemos a sessão por 10 minutos,
f~ndo soar a campainha, para chamar os
Srs~ Senadores ao plenário.
Es~ susp_en~ a presente sessão.

Nelson Carneiro
Pompeu de Sousa
Roberto Campos
Ronan· Tito.

VOTAM '?{ÁO" OS SRS. SENADORES:
-

Áureo "Mello
João Menezes
Lourival Baptista
Luiz Viana Neto
Oziel Carneiro
Rachid Saldanha Derzi

Raimundo Lira.
ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:

(Suspensa às 16 horas, a sesstío é reaberta às 16 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está reaberta a sessão.
Srs. Senadores,_ queiram ocupar seus lugares. .
Vai-se proceder a verificação.
A Presidência solicita aos Srs. Senadores
que se encontram nas dependências da Casa
que, por gentileza, compare·çam ao plenário
e ocupem seus lugares.

Jarnif Haddad
Mareio Berezoski
Maurício Corrêa

o·sr; Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Severo Go'ib.es.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

OSR. PRESIDENTE(Antônio Luiz Maya)
-Votaram "SIM'' 19 8Th. Senadores; e Não,
7.
Houve 4 abstenções.
Total: 30 votos.
Não houve quorum.

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peçO
a palavra pela ordem.

,

O SR. PRESIDENTE (Antônio LuizMaya)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro·
nan Tito.
OSR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador)- Sr.
- PresideÔ.te, alguns 'ctos Senadores estão aq\ti
desde ãs 9 horas discutindo e debatendo. Alguns puderam sair, ir a casa e almoçar. ___ _
Pediria, em meu Dome e em nome do Líder
Marco Maciel, do PFL, suspendêssemos a
.sessão por 40 minutos, para que pudéssemos
ir a casa almoçar; almoçar num restaurante
ou fazer um lanche. Enquanto isso, nossos
colegas que Ioram a casa retornariam, para
que pudéssemos ter o quorum suficiente pilra
realizar as votações, que deverão ir até tarde.
OSr.Ja.milHaddad-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBB_~. Pela ordem. Sem _revisão l:fo orador.)
-.$r. Presidente, como estou chegando agora, estava fora do Senado, gostaria que V.
Ex• me explicasse o que está sendo votado,
parã ·que se está fazendo veri.fíCação de quo·
rum.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Senador, trata-se de requerimento de
dispensa de interstício, para que seja apreciado o projeto do ponto na próxima sessão.

~obre

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, sou a favor. Trata-se somente do
ponto? Disseram-me era sobre os cargos.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Só
do ponto.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Presidente, há alguém contra o ponto?
O SR. PRESIDENTE (Ir3.m Saraiva) Vamos verificar agora. (Pausa.)
A Presidência solicita aos Srs. Senadores
que· votem. A votação é nominal, pelo processo eletrônico. Cada senador deve votar
no seu devido lugar.
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. FreSidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Sen,ador Nelson.
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Pela ordem.) --Sr. Presidente, gostaria
de saber quais os colegas <i ue pediram a verificação de quorum.
O SR. PREsiDENTE (Iram Súaiva) -~Se
nadores_Auteo Mello_, Afonso Sancho, Ra
chid s·aldanha De~, Louriv~I Baptístª e Luíz
Viana Neto, presentes.

O SR. NELSON CARNEIRO - Muiio
obrigado a V. Ex• Apenas por uma questão
de respeito ao Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O"S
Srs. Senadores podem votar. (Pausa.)
(Piõ~de--se a votação.) ..
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo
Manso Sancho
Almir Gabriel
Antônio LU.iz Maya
Chagas Rodrigues
Gerson Camata
Humberto Lucena
JOão Calmon
Jutahy Magalhães
Leite Chaves
Márcio Berezoski
Marco Maciel
Mário CovaS
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Mauro Borges
Nelson Carneiro
Paulo Biso!
Roberto Campos

VOTAM "NÁO" OS-SRS. SENADORES:
Áureo..Mello
·Carlos Alberto
Lourival Baptista
Lulz Viãrina·Neto
Rachid satdanha Derzi

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADPRES:
Jamil Haddad
Nabor Júnior
Pompeu de Sousa
Severo Gomes
O SR. P~SIDENTE .(Iram Saraiva}Votaram Sim 19 Srs. Senadores; e Não cinco.
Houve quatro abstenções.
Total: 28 votos.
Não houve quorum. Fica prejudicado orequerimento.

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR". PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, desejo explicar a V. Ex•
e à Casa a ausência do eminente Líder do
PMDB, Senador Ronan Tito, que, ailtes da
verificação de quorum, externou seu ponto
de vista: pe-ssoal em torno desse requerimento

para o qual V.

Ex~

encareceu a votação do

Plenário.

Razões do conhecimento de V. Ex', Sr.
Presidente~ razões ponderáveis e urgentes,
determinaram que, momentaneamente, S.

Wx~- estív'eSsoe "ausente -do plenário, coínciden-

temente quando a Mesa decidiu realizar a
verificação de quorum.
Portanto, era o esclarecimento, já que o
ponto de vista do Senador Ronan Tito sobre
esse requerimento foi cabalmente defendido
na sua manifestação de tribuna.
·

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência agradece a V. Ex~
O SR. PRES!DE_NTE (Iram Saraiva)- Es·
tá esgotado o tempo destinado ao Expedien·
te.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE LEI DO DF
N" 64, DE 1990
(Incluído na Ordem do Dia nos temias do
art. 281 do Regimento Interno)
DiscUss_á_o, em turno único, do

Projeto de Lei do DF n' 64, de 1990,
de iniciativa do -GõVernador do Distrito Federal, que autoriza_ o Poder
Executivo a abrir ao orçamento do
Distrito Federal créditos suplementares até o limite de Cr$ 11.824.000,00
(onze milhó.~,__oitocentos e vinte e
quatro mil cruzeiros), tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob n'
~~O._

de 1990, da Comissão
- Do Distrito Federal.

A matéria foi incluída• na Ordem do Dia
em virtude de aprovação- de requerimento
de dispensa de interstício, nos termos do disposto no art. 281 do Regimento Interno. ·
Em discussão o projeto, em turnó úriiéó. ~
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavrã~ encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por falta de-Quorum.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÁO
N" 73, DE 1990
(Incluído na Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n? 73, de 1990 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer
n~ 454, de 1990), que autoriza o Governo

do Estado de São Paulo a emitir Bónus
_d? T~ou:ro do Estado de São Paulo.
A matéria foi incluída na Órdem do Dia
em virtude da aprovação de requerimento
de dispensa de insterstício na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno único.

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

O SR. MÀURÍCIO CORRÊA(PDT- DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) ~Sr.
Presidente, apresentei, há pouco tempo, re. qtiél':!üiêilto para ·a formação de uma Comissão- Parlamentar de Inquérito, com vistas à
apuração das excessivas demissões _e disponibilidades, atos e_sses tomados pelo Governo
Federal.
Encerramos as nossas atividades. O Relator, Senador Mansueto de Lavor, ~eve uma
atuação muito altiva, responsável e séria. Ouvimos várias autoridades, o Sr. João Santana,
Secretário-Geral da Administração; o Presidente;! do Banco do BraSil; o Presidente da
Caixa Económica Federal, enfim, várias autoridades, inclusive lfderes sindicalistas ligadof rarea do funcíonans·mo público.
Apuramos o que foi posSíVel· e chegaxrios
a algumas conclu_s_ões.
_
A primeira delas é o aspecto extremamente
salutar dessa CPI, que foi o papel de barrãr,
de conter as grandes demissões e disponibilidades que o Governo, então· praticava. Só
por -isso a comissão passou a ter um valor
extraordinárío.
.
Em segundo lugar, até a reflexão por parte
do própriO- Governo, ·em ter ·vOltado atrás
com relação a algumas repartições. Por exemplo, sabemos que vigilantes, seguranÇas, s-erventes, foram _readmitidos, porque recebemos denúncias de que as empresas particUlares de prestação de mão-de-obra estavam
sendo contratadas. Denunciamos e felizmente conseguimos resultados ~xtraordinários.
--As- coiídusões já :encaminhamos á Presidência do :Se.n.ado e as outras providências
com relação ao Ministério Público Federal
estamos pedindo também os respectivos ofícios.
Agora, Sr. Presidente, aproveitando a
oportunidade, gostaria de salientar a melancolia com ~ vi o confronto entre a Policia
Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar.
É que o Governo Federal, através de uma
medida provisória sustou uma prerrogativa
de acréscimo que tinham os policiais civis de
Cerca de-90%. E Isso gerou um clima exatamente incontornável, porque sabemos que
pela Constituição Federal quem mantém e
_ organiza a segurança pública em BrasOia é
__ a União. Portanto, a responsabilidade do pa·
gamento é da União. Federal. E Só não acon-
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teceu o pior, talvez até por obra providencial,
na medida em que os jornais registraram e
testemunhas que lá estiveram viram que os
soldados sacaram armas. Enfim, cinco ou seis
foram para o hospital, um cavalo foi acidentado, um cachorro foi acidentado, e, felizmente, a vida humana foi preservada, porque, apesar dos acidentes, ninguém morreu.
Fica aqui o registro~ Sr. Presidente.
Essas medidas provisórias, esses gestos do
Governo, tomados, única e potestativamente, geram exatamente essas incompreensões.
E a propósito eu gostaria de salientar os
- malfadados vetos que o Governo Federal
apôs ao Reginle Jurídico Único. Nós negociamos e os jornais do Brasil, em prosa e verso,
comemoraram porque quando há entendimento entre o Governo e o Congresso Nacional as lei$ são votadas e há pacificação.
O Senador Nex Maranhão, V ice- Líder do
Governo aqui, terri' sido um defensor do Governo, e é um homem sério, assumiu em nome do Governo o compromisso de que não
ia haver vetos, e inclusive foi o senador, que
entendendo esta situação dramática dos funcionários, a grita que havia para que o Regime Jurídico Único fosse votado, colheu pessoalmente as assinaturas nõ sentido que nós
votássemos em regime de urgência urgentíssima. E assim aconteceu.
EU penso que, Sr. Presidente, ou a Ministra
Zélia Cardoso de Mello ma,nda mais que o
Presidente da República OU o Senhor Presidente da RepúbliCa está compktamente isolado_ a tal ponto que ocorre ·o que ocorreu:
desfazer aquilo que foi negociado.
O Senador Ney Maranhão, alto e bom som,
anunciQU qtie o GõVerno não vetaria o projeto e nóS eSiainos vendo aqui no-Senado, na
Câmara, em várias repartições, os pedidos
que estão sendo feitos por parte dos fundo-_
nários que estão requerendo sejam aposentados para não sofrerem os rigOies é.Xatan(ente·daquilo que é inseguro com relação ao
futuro.
Lamento profundamente que a palavra não
tenha sido cumprida, porque nós, da Oposiçfio, votam~s, defendemos o Regime Jurídico
Unico-0 Senador Humberto Lucena é i::lfeponsável pela existência desse dispositivo,
consagrado pelo art. 39 da"ConStTtuição: Pas•
sou-se esse tempo todo, depois de promulgada a Constituição, e só agora é que conseguimos votar o Regime Jurídico Único,
Acontece: exatamente isso: o projeto ficou
completamente mutilado na medida em que
as partes prijlcipais, que refletiam alguns ganhos para o funcionário público- essas partes foram objeto do veto ou dos vetos do
Presidente da República - é o caso específico da aposentadoria que, hoje, por exemplo, sofreu com relação ao regime jurídico
único uma transformação totoal. Não tenho
dúvidas de que o Governo procurará conjurar
esse buraco negro qu-e está surgindo entre
os vetos e a parte que n_ão vetou. Estou seguro
de_ que vai tentar preencher isso com mais
uma ·medida provisória arbitrária, saída dos
escaninhos do Palácio do Planalto sem ter
o respaldo da opinião pública.
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Portanto, Sr. Presidente, não poderia dei-

xar, neste instante, de protestar veementemente porque a palavra do Governo não foi
cumprida. Nós, aqui no Consresso Nacional,
votamos o Regime Jurídico U nico de comum
acordo com as Lideranças do Governo Fede-

ral. Essas lideranças registraram aqui, nos
Anais do Senado Federal, o cumprimento da
sua palavra e, agora, o Presidente da República veta. É uma vergonha porque o Presidente da República não está honrandá os seus
compromissos. Como disse: ou a Ministra Zé-

lia Cardoso de Mello manda mais do que
Sua Excelência, ou aq-u-eles sublaternos, ou

aqueles que fazem o seu nome não têm o
respectivo respaldo para assumírem esSas responabilidades. Quem está pagando o pato,
quem está sofrendo as conseqüências são os
funcionários públicos, aviltados por venci·
mentos pífios, aviltados por um regime jurídico que não é aquele que queríamos.
Sr. Presidente, se soubéssemos que o Regime Juódico Único seria vetado, terCamos tido
um outro comportamento._ Abrimos mão de
uma série de prerrogativas. Transigimos exatamente para que pudesse haver entendimento. E o entendimento houve: Votamos oRegime Jurídico Úniço aqui no Senado, que foi
o projeto de autoria do Senador Mauro Renevides, enfim, tínhamos interesse na votação
do Regime Juódico Únic_o~ Depõis houve essa negociação para apreciarmoso projeto que
existia na Câmara. O nosso projeto·, que foi
votado aqui, a Câmara não o quis; encon·
trou-se aquela s_olução, foi ótimo, porque fizemos os ajustes. Mas com os vetos os trabalhadores e as entidades de classe foram prejudicadas, porque o Goveno impOs~-mais uma
vez, a sua vontade_. E não culpem o Congresso Nacional; Cãmara e senado, por qualquer intransigência.
Quem descumpriu a palavra, quem não
cumpriu a palavra, quem não honrou o compromisso foi o Governo Federal, porque o
Senado e a Câmara cxatamente atenderam
às solicitações do Governo Federai.
É lamentável, Sr, Presidente, que tenha
que dizer isto. Mas, o Governo desonrou sua
palavra. l.!m Governo que não cumpre a süa
palavra é um Governo que: desmerece a confiança do povo brasileiro.

O Sr. Mauro Benevides - Permite V, EX'
um aparte, emineilte Senador Maurício Corrêa?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com o
maior prazer, Sr. Seilado-t.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Maurfcio Corrêa, também desejo juntar à
manifestação indignada de V. Ex~. a minha
solidariedade, diante do que ocorreu, na
apreciação do autógrafo de lei sobre o Regime Jurídico Único dos servidores civis da
União. V. Ex~ fez, agora, uma retrospectiva
do que foi a participação do Congresso, na
elaboração dessa matéria. Projetas de iniciativa parlamentar, nesta Casa do Congresso;
uma mensagem inicial do Presidente José
Sarney e uma posterior do Presidente Fernando Collor, e a tessitura, digamos, parla-

mentar buscando alternativas que representassem, naquele instante, uma solução consensual obtida com a participação do Secretário de Administração, ·Dr. João Santana,
que esteve neSta ·e na- outra Casa do Parlamento brasileiro e mais do que isto, nobre
Líder Maurício Corréa, é que houve a chancela das Lideranças do Governo nesta Ca.sa
e praticamente se gerou uma expectativa de
que o autógrafo seria sancionado sem vetos,
- pOrque se o Secretário de Administração buscar? no entendimento com os Srs, Deputados
e_ com os Srs. Senadores aquela fórmula alternativa a que se chegou, e houve isso da parte
do Dr. João Santana e os Líderes na outra
Casa do Congresso e V. Ex~ sabe que um
dos partfcipes dessa elaboração foi o Deputadq_ Geraldo Campos, dileto amigo de V:
Ex~ - todos unidos se manifestaram na Câmara dOs Deputados e no Senado Federal.
Gerou-se- portanto, uma expectatíva extremamente otimisante de cjue o Chefe do Poder
Executivo iria sancionar o projeto originado
dessa decisão consensuaL Isso gerou então,
nobre Senador Maurício Corrêa, toda essa
frustração e mais do que essa frustração uma
indignação dos servidores que passaram a viver um momento de inquietude. Veja _v, Ex~
que, a nível de Senado Federal e da Câmara
dos Deputados, por exemplo, inúmeros servidores, pelo c~ncelamento de prerrogativa decorrente da Lei n\' 1711, foram compelidos
a solicitar apressadamente aposentadoria gerando, ponanto, imensas, dificuldades até o
mesmo n·a condução da máquina administrativa. Esses são fatos qtie nós conhecemos somente na área do Congresso Nacional. E o
restante da administração pública? Portanto,
V. Ex~ tem realmente motivo ba::;_tante para
exteriorizar o seu protesto e a sua indignação
dia_nte dos vetos apostos pelo Presidente da
República a esse autógrafo de lei que interessa tão de perto aos servidores públicos ciVis da União. Nós estamos absolutamente
- corfvictos de que, na próxima Sessão Legislativa, que iniciará a próxima legíslatura, na
apreciação desses- vetos haverá, quem sabe,
uma decisão calcada na soberania do Congresso Nacional e no interesse de milhares
de servidores, restabelecendo a redação constante do projeto aprovado consensualmente
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Veja V.
Ex' que nós votamos aqui o Custeio da Previdência Social e aconteceu a mesma coisa; votamo~ aquela outra política salarial, a mesma
coisa; agora, a Câmara dos Deputados votou
a política salarial e nós vamos ter que votar.
Convertido em projeto para o Presidente da
República sancionar, evidentemente que não
vai ser sancionado. Temos uma demonstra- ÇâO inais do-que evidente até da participação;
diria um pouco inconformada da minha parte
-não posso e nem poderia ac'eitar essa limi·
nar concedida pelo Supremo Tribunal a respeito dos 84,32%, que O Plano Collor retirou
dos t_rabal~adores brasileiros, sobretudo dos
funcionáriOs. Aquele período da entrada em
vigor do Plano Collor e a inflação que estava
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retida, o Governo não pagou e retirou dos
funcionários ... A Justiça tem reconhecido esse direito, tanto é que o Superior Tribunal
de Justiça, depois da decisão do_ Supremo
Tribunal Federal, confirmou em julgado que
os 84,32% são devidos aos t_rabalhadores, aos
funcionáiios- públicos brasileiros. Nós estamos vendo aí o aumento que o Governo pretende dar aos funcionários públicos, muito
inferior à inflação. Qu~m não quer ver isso,
é porque tem os olhos tapados. Mas todas
as responsabilidades do povo com relação ao
Governo na parte tributária, dívidas, são indexadas. Há de se pagar tudo com o valor
exato do índice da inflação, mas aquilo que
o trabalhador tem direito para sobreviver não
está de acordo com a inflação.
Volto a dizer que o que aconteceu com
a Polícia Militar e com a Polícia Civil em
Brasília não é outra _coisa senão a falta de
arioZ em casa. PorqUe foi retirado do vencimento da Polícia Civil aquilo que já estava
incorporado ao seu salário, através de uma
medida Provisória arbitrária e inconveniente,
em uma época dramática dessa que nós estamos vivendo.
Deste modo, Senador Mauro Benevides,
V. Ex• tem absoluta razão. Nós negociamos,
discutimos e isso prova que nós honramos
o nosso compromisso e o Governo, mais uma
vez, não cumpriu com a sua palavra. Quer
fazer o Brasil sair da inflação, segundo os
seus planos, alardeia para o·exterior que nõs
caminhamos bem, mas em cima do suor e
do sacrifício do povo brasileiro, sobretudoda classe média, dos assalariados e dos funcionários públicos. Eu não posso-cclnCordar
com isso.
·
O Sr. Jamil Haddad- V. Ex• me permite
um aparte, nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- CÕ;;-~do
o aparte ao nobre Senador Jamil Haddad.

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Maurício Corrêa, sou daqueles que têm uma
amizade toda especial pelo Senador Ney Maranhão. Verifiquei que S. Ex•, após o veto,
deixou de comparecer a Casa uns dois dias,
talvez até envergonhado com a atitude do
Go'\lerno com relação à sua pessoa. O senador Ney Maranhão, como disse V. Ex•, coletau as assinaturas para que votássemos em
regime de urgência. Declarou, alto e bom
·SOm, que o projeto tinha sido aprovado pelo
Secretário de Administração, o Dr. Santana.
E o que nós vimos? Vimos a Ministra posteriormente dizer que não tinha sido consultada . .?ntão, este Governo tem departamentos estanques. Quer dizer, um elemento do
Governo não fala com o outro e, no entanto,
diz ao Líder na Casa que não haveria vetos.
Outro dia, num pronunciamento que fiz, disse jocosamente o seguinte~ o Santana não
falou porque não encontrou a Zélia_ e, depois
quando falou com a Zélia, foram procurar
o Presidente. O Senhor Presidente estava jogando boliuha de gude. O Presidente agora
virou um exímio jogador de bolinha de gude,
pelo menos foi o que os jornais pub!icaram.
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O Sr. Jutahy M~galhães
ele não acerta uma.
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~Exímio,

não;

Jamillladdad -Não acerta ... -V.--

Ex• talvez tenha jogado com ele, e pode pro~
var isso. Eu não entro nem no mérito, se
devesse ou nâQ ser vetado_._ Agpra, o que não
pode é o Governo dizêr que não vai vetar,
como disse o Senador Maurício Corrêa, e
criar um clima de tranqüilidade junto ao funcionalismo, e aí há um veto total quase ao
projeto, inclusive, e o que é pior, aboliu a
Lei n9 1.711, que dava uma série de benefícios, foi com_esse veto ao projeto que se retirou uma série de vantagens. Na realidade~
foi abolida a validade da Lei n9 L 711. De
modo que, nobre Senador Maurício Corrêa,
a grande verdade é que infelizmente isso já
está se tornando uma rotina: apiova-se com
entendimento com _as bancadas governistaS,
e o veto ocorre sistematicamente. Nós estamos aqui interpretando o papel -eu tenho
dito - infelizmente nao queria dizer isso numa ópera bufa. E como O Presidente usa
muito agora frase_s em latim, deveríamos usar
uma frase, talvez ele seja autor dessa 6pe-ra
bufa: Congressos mortuus est. A verdade é
que o Congresso está morto. E como S. E~
agora é latinista, e talvez coloque esta frase
nos Anais do SeDado: Congressos mortuus
est.
O SR. MAURÍClO CORRtA- A propó·
sito dessa exibição de cami!)a~ 4.o Presidente,
um dia sobre _baleia, ()l~tro dia_sobre tóxkos,
e agora foi essa frase em latim: Ad augusta
per angusta: a vitória pelos caminhos tortuosos. Mas a vitória é dele. Ele, é que quer
ser o vitorioso. Agora angústia, os canais
constritores, são do povo, porque o povo é
que está sofrendo. Então, ad augusta para
ele, angusta para o povo. Quer dizer que
o povo é que está sofrendo. A angústia é
para o povo.
O Sr. Mário Covas --.:permite-me um aparte, nobre Senador Maurício Corn~a?

O SR. MAURíCIO CORRtA- Pois não.
O Sr. Mário Covas- Obrigado, nobre Senador Maurício Corrêa. Desculpe-me se o
fizer em' português. Normalmente sempre digo que os advogados usam para nós o latim
quando pretendem colocar não apenas os
seus conhecimentos, mas os seus argumentos.
E certamente quando fazem comigo, levo
enorme desvantagem. Mas, V. Ex• tem inteira razão. A sua indignação cabe independen~
te do exame até do mérito da questão, O
meu partido, ao tomar posição contra este
Governo, tem a sua razão de natureza política, de sentido imperial, sentido bonapartista de que se reveste o Presidente da República, que o torna uma contradição em relação à vocação democrática. Veja que este
caso não é único, é uma dezena Oe outros
casos. Aqui, houve representantes do Governo que aqui estiveram e assumiram o compromisso, em nome do Governo, e que depois não vieram a ser cumpridos. É penalizado que eu vi um companheiro da categoria

do Sena_dOr José lgnácio Ferreira- que não
consigo ver neste instante no plenário- que
por volta do dia 6 de agosto quando foi tranSfeD.Oa do final de junho para começo de agosto a votação do projeto que criava os custeios
e os benefícios da Previdêcia. S. E-r, àepoca:
não vamos votar hoje porque, embora o Governo esteja de acordo com o 13~ salário,
com o reajustamento em termos do salário
mínimo, com- um salário inínimo para os trabalhadores ru_rais, algumas pequenas modificações o Governo gostaria de ver nesse dispo--sitivo." Depois, o próprio senador é obrigado, na hora de votarmos o veto, a dizer que
aquilo destruiria a Previdência. Agora vemos
o Secretário, com nível de ministro, negociar
na Câmara e no Senado um determil)ado projeto e depois não aprová-lo, ou melhor, aprová-lo e ele ser vetado pelo Presidente da República. Há lógica nisso? Há. Onde está a
lógica disso? Se V. ET- rememorar um pouco
há de lembrar_ que há algum tempo o Presidente da República saiu do País. Houve, na-quele instante, uma confusão a nível da sua
equipe ministerial, o caso Petrobrás, etc. Ao
voltar Sua Excelência montou um enorme
aparato público, uma reunião na qual ele declarou taxativamente, com absoluta clareza:
·«Neste Governa· liâ Um estilo de governar,
é comando único". E disse isso com clareza
no começo do seu Governo. "Aqui só falo
eu". O que me deixa penalizado desses auxi~
liares~ é que eles assumem compromissos e
os compromissos não são cumpridos. Isso faz
com que entendamos determinadas coisas.
Quando o Presidente falava na campanha
eleitoral. "Não me deixem sozinho", dá para
entender perfeitamente o sentido da afirmação. "Não ine deixem sozinho" queria dizer:
"Eu vou na frente e os senhores vêm atrás
de mim, para que eu possa fazer aquilo que
eu acho que serve para os senhores". Este
sentido totalmente antidemocrático, totalmente vocacionado para o bonapartismO-, tendo em que a úníca consideração que se tem
com- a--democracia é o fato de se participar
da eleição, com o pressuposto de que uma
vez eleito, o que se recebe é uma delegação
para ser ditador e não para ser presidente,
é que acaba criando essas coisas. E não há
quem se possa acusar, a rião ser o próprioPresidente da República. Afinal, é voz dele.
de que neste Gõverno só manda ele. De forma que não há nem como transferir isso para
qualquer auxiliar, não hâ nem como dizer
· que isso é responsabilidade desse ou daquele
ministro; na rnedida em que, no Governo
de.le, é voz dele. Só há uma figura que manda.
Acho que V. Ex~ tem toda razão. Esse fato
não é úníco e ele vªi_se ~:_epetir muitas vezes.
É dramático a gente ver isso, é dramático
porque ocupam os cargos públicos homens
públicos também. Há homens públicos ocupando_ os postos de ministros, os postos de
segundo_ ~c~Jão, homens que vão carregar
o reStõ da vida o ônus de terem assumido
um compromisso e verem o seu compromisSo
descumprido pelo Presidente da República.
Dramático é terem que suportar esse tipo
de atítude, como dramático é para a Nação
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ver que tudo neste País repousa numa única
vontade. Uma nação não avança na direção
democrática na medida em que se coniporta
assim. Há uma incompatibilidade de natureza
política insanável. Às vezes, pode-se até çoncordar com a posição deste Governo. O m,eu
partido, em -várias-oportunidades - e não
tem nenhuma razão para esconder ísso concorda com medidas de natureza administrativa. Sempre me lembro de uma em particular. A vida inteira eu ouvi as áreas ditas
progressistas deste_ País defenderem_ a tese
da eliminação do anominato em títulos públicos, em cheques, em ações etc. Ora, ísso chegou aqui vindo do Presidente Collor, e teve
imediatamente o nosso apoio e não há razão
para não ter. A incompatibilidade de natureza política decorre de 1.1,.ma visão c;liferente
de mundo, de umª diferente visão do conceito de democracia, de uma diferente visão
do que representa a delegação de natureza
popular, e sua extensão, os seus limites., e
até onde ela confere àquele que é eleito direi·
tos e_ prerrogativas. É um desrespeito ã Nação, a um Poder qu_e_ afinal tem a mesma
origem que o Executivo, cada homem que
está aqui chegou aqui deritro p-elõ voto popular, tal qual o Presidente da República. Portanto, se tem deveres igUais, tem direitos
iguãiS; obrigações iguais, responsabilidades
iguais, e dar a esse Poder o tratamento que
se dá. É evidente que isso está dentro de
prerrogativas constitucionais. O que me parece desaconselhável é que alguém, em nome
do Governo. aqui venha supostamente tra·
zendo a posição do Governo e depois essa
posição não seja respeitada. Isso é absoluta·
mente impensável numa democracia convencional, num lugar onde haja seriedade na condução dessas coisas. De modo que eu partilho
inteiramente da indignação de V. Ex", muito
menos pelo mérito da questão que por si só
já seria passível de indignação, e muitO mais
pelo procedimento que se vai-se tornando
norma, que vai-se tornando fato repetítivo,
permanente, que vai distanciando cada vez
mais o Executivo do Legislativo. E dlga-se,
Sr, Senador, est~ Governo tem recebido do
Congresso uma consideração em tennos das
suas reivindicações, seja ela daqueles que o
acompanham e até mesmo dos que lhe fazem
oposição, que em instante nenhum passou
pelo crivo de uma mera teimosia, que tem
sído, ao longo do tempo, de forma constante,
um gesto consciente de busca daquilo que
interessa ao País. De fonna que desejo solidarizar-me com V. Ex~, porque solidarizandome com V. E~ estou solidarizando com urna
instituição a mais respeitável democratícamente, que é o Congresso Nacional. Dizem
que democracia é um pouco mais do que isso.
A democracia é uma. coisa ónde o processo
eleitoral é fundamental, mas tão _fundamental
quanto o processo eleitoral é o reconheci~
menta de'lido da real dimensão que nasce
de um mandato popular.

O SR. MAURíCIO CORRÊA - O Presi·
dente Collor, infelizmente, não tem mais mo~
ral para pedir ao Congresso Nacional qual-
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entender com o Governo, mas podemos, em
determinado momento;-reunirmo-nos e, num
consenso, dar aquilo que o Governo quer
para apaziguar uma determinada situação.
Agora pergunto: Com que cara, de que
modo vamos atender a uma reivindicação do
Governo? Será que vamos ter que pedir que
se faça um contrato sobre o futuro cumprimento da palavra? Confiança, que é o instituto que garante aquele que em primeiro lugar se obriga? Vamos buscar a fiança do Saddam, lá no Iraque? _do Bush, nos Estados
Unidos? Ou vamos confiar no Presidente da
República, maís uma vez, sendo que fomos
traídos na nossa confiança, no nosso propósito de querer servir, de querer construir exatamente um canal para esses impasses que
estão surgindo no BrasiL
Portanto, Senador Mário Covas, é com
grande alegria que incorporo o seu· aparte
a este modesto pronunciamento.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
Ex~ um aparte?

.._Bom, se vetar isso, os funcionários nem
se aposentar vão poder''. Ia praticamente impedir o direito de aposentaria dos funcionários.-Eu, pessoalmente, não tenho mais a menor condição de aceitar compromissos dos
lideres do Governo. Votarei aqui sempre na
certeza de que a palavra empenhada ... não
por eles, porque eles não são responsáveis;
para mim, a única responsabilidade que eles
têm é de não se afastarem da liderança; mas
são homens dignos, que rspeitam seus entendimentos, e que, infelizmente, são desrespeitados pelo Presidente da República. Mas eu
não tenho mais a menor condição de atender
àquilo que for decorrente de um entendimento com as lideranças do Governo. E isso é
profundamente lamentável numa Casa do
Congresso Nacional. É isso que e_u espero
que não continue acontecendo, para ver se
essa credibilidade pode retornar para futuros
entendimentos. Quero congratular-me com
V. Ex~, pelo assunto que V. Ex~ traZ, e solida~
rizar-nie, inclusive com a sua indignação. Essa indignação é a nossa indignação. Felizmente, neste País, ainda tem alguém capaz
de s_e indignar e nãQ aceitar tranqüilamente
tudõ o que vem do poder.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador
Humberto Lucena, se V~ Ex' me permite_,
logo mais concederei Q aparte a V, Ex~, pois
já tenho dois pedidos de apartes anteriores
ao de V. Ex•
Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães_- Senador Maurício Corn~a, gostaria de ~arreá-lo•para complementar as palavras de V. Ex~ e dos ilustres
aparteantes que me antecederam. Como di~
se o Senador Mário Covas, iSsO está se repetindo. Vem sendo constatemente desrespeitada a palavra das lideranças do Governo nesta Casa e tendo problemas -citei aqui outro
dia o Código 'de Defesa do Consumídor, a
Lei de CusteioS e Benefícios da Previdência,
e agora essa questão do Regime Jurídico Único do funcionalismo público. Vimos ontem
se montar aquela peça da política salarial,
sabendo que será vetado pelo Presidente da
República o projefõ --de lei de conversão Oe·
corrente de um entendimento das lideranças.
Qual o objetivo dos entendimentos entre lideranças? ~ chegar a um consenso de várias
idéias e sugestões, para daí buscarmos o entendimento para a melhor proposta advinda
desses entendimen,tos. O Sr. João Santana
esteve aqui falando normalmenú~- pelo me·
nos tem que se presumir que·estava falando
em nome do Governo, como aqui falou a
Ministra Zélia Cardruo de Mello sobre aquele projeto de resolução que foi por unanimidade votado na Comissão de _Assuntos Eco·
nómicos, e depois muda de opinião. Hoje,
eu leio nos jornais que a grande vitória do
Sr. João Santana foi evitar qu_e em vez de
20 artigos, fosSem vetadas apenas 11 ou 12.
Então, veja, ele chegou ao ponto, segundo
o jornal de hoje- pelo menos o único que
eu consegui passara vista, o Jornal do Brasil
- de, numa conversa com a Ministra dize'r:

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Agora.
Senador Jutahy Magalhães, está-se formando
o bloco parlamentar para dar suporte ao Governo. Somos favoráveis até à formação de
blocos. está no Regimento, a Constituição
a1,1toriza, é do regime democrático e essendalmente do regime parlamentar, do regime
de gabinete.
Forma-se o bloco aqui no Senado, quer
dizer, todos os partidos que apóiam o Governo se entendem para um determinado
comportamento. Para não cumprir a palavra?
Ou para frustrar aquilo que avençarmo-nos
aqui? Tenho até receio disso, porque aí será
o confronto absoluto.
Se a função do bloco será essa, será um
risco, porque aprendi que, em primeiro lugar,
deve ser cumprida a pala.,..ra. Antigamente,
falava-se na troca do bigode. Agora, um Governo que não cumpre a sua palavra, que
não honra os seus compromissos, que depois
que a área económica diz que não pode ser,
veta. Eh tão, por que autorizou a vinda df:les
aqui? Por que os Representantes do Governo
assumiram formalmente o compromisso está nos Anais do Senado, basta ler aí e não foi cumprida a palavra?
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex' permita-me apenas explicar por que não se cumpre
a palavra. V. Ex• citou o compromisso do
fio do bigode, então, como a Mii1istra não
tem bigode ..
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex•
um ap~_rte?
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Só mais
um aparte e encerro, Sr. Presideflte.
Senador Humberto Lucena, V. Ex• tem
mais experiência parlamentar do que eu, já
foi Presidente do Congresso, é um Parlamen·
tar de várias legislaturas - parece-me que
na época dos Governos militares, pelo rne.nos

quer tipo de entendimento. Não tem porque
falhou, lamentavelmente falhou. E deve sempre perseverar o prirrdpío ético entre a Opo-

sição _e o Governo, porque podemos não nos
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nos últimos se cwnpria a palavra daquilo que
eventualmente se combinava.
Recordo-me de que no Governo Sarney,
também, aquilo que se avençava era objeto
de cumprimento. Não sei se estou certo. Concedo o aparte a V. Ex•, Senador Humberto
Lucena, e, logo em seguida, concluirei o meu
pronunciamento Sr. Presidente.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador,
eu desejo, também, levar o meu apoio às
palavras de V. Ex•, que são bastante oportunas e lúcidas e que representam o protesto
de tada_a oposição contra o veto parcial aposto pelo Senhor Presidente da República ao
projeto de lei que institui o regime jurfcfico
único .do servidor público, sobretudo partindo do pressuposto, a que alude V. Ex~. eie
que houve, realmente, um acordo geral de
todas as lideranças na Câmara e no Senado,
incluindo as lideranças dos partidos que
apóiam o Governo e que apóiam a Oposição
e, mais ainda, para ilustrar o entendimento,
a presença do próprio Secretário de Administração no Senado Federal. Ora, nobre Senador Maurício Corrêa, isso nos leva a um sentimento de muita frustração da opinião pública, porque se trata de um Presidente recémeleito, que ainda não cumpriu, sequer, um
ano do seu mandato. Díiía-se, no Governo
anterior, do ex-Presidente José Sarney, que
o Pacto Social era inviável, porque S. Ex'
não teria legitimidade _e porque, também, S.
Er. não dispunha da confiança popular. Per·
guntaria a V. Ex~ onde está, a esta altura,
a credibil_idade do Senhor Presidente da República, depois de uma eleição consagradora,
na base da maioria absoluta dos votos válidos? Primeiro, o Senhor Presidente da República, ao lançar o seu Plano, fixou várias metas, que não foram ãtingidas até agora, a
começar pelo fim da inflação. Le01bra-se V.
Ex• ,que, em abril, já se dizia que a inflação
seria zero, mas de lá até cá ela foi subindo
e vem se mantendo acima de dois dígitQs há
algum tempo. ~nquanto isso, no próprio Plano Collor, aprovado pelo Congresso, contra
os votos, em alguns aspectos, da Oposição,
e noutros não, inclui-se.- V. Ex· se lembra
- um redutor salarial, através Qa chamada
prefixação de salários e preços, como forma
de controle do processo económico. Tão logo
a área económica, presidida pela Sra. Ministra Zélia Cardoso de Mello, percebeu que
a inflação estava voltando, e já então era.
a inflação do cruzeiro, proveniente do desmantelamento do sistema financeiro, porque
ninguém mais acreditou nos bancos e começou a gastar, S. Ex' apressou-se em suprimir
a prefixaçã0 salarial. O trabalhador ficou, então, na seguin~e situação: nem teria o seu
salário indexado, como não tem - porque
a política ortodoxa do FMI não permite nem lhe foi a::,segurada sequer a prefixação,
em termos de redutor' porque aí -seria o reajuste pelo índi.ce de inflação do mês seguinte,
a ser previsto pela área económica. Enquanto
isso, os preços foram descongelados e com~-·
çaram a subir pelo devador. Liberados os
preços e os salários achatados, veio, por con·seqüência, a queda das vendas e, como seria
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natural, instalou-se um processo recessivo,
que aí está levand.Q.. miJhares e milhares de
homens e mulheres, dos setores público e
privado, ao desemprego, ao subemprego, ao
desespero e à fome. Portanto, o discurso de
V. Ex~ é muito importante e merece a_solidariedade. E eu gostaria, para responder especificaniente a suá-pergunta, de dizer que não
me lembro, durante todo o tempo da ditadura, quando, inclusive, tive oportunidade de
liderar a_ Oposição, não só na Câmara como
no Senado - e_ oposição não aO Governo,

mas ao próprio regiriie militar, com todos
os riscos--de nenhumentendi!llento, a nível
de Congtesso, que tenha sido feito e não hónrado. E, mais ainda, para completar, nobre
Senador Maurício Corrê a, já que V. Ex~ falou
na formação de blocos, em nenhum momen·
to, qualquer dos Governos militares, de Castello Branco a João Figueiredo, interferiu no
processo de eleição do Presidente do Senado
Federal. Aliás, nunca houv~. no Plenário do
Senado Federal, disputa pa-ra- a Presidência
·desta Casa. Sempre se honrou a tradição democrática de que 6 ·maior partido indica o
Presidente do Senado e, conseqüentemente,
do_ Congresso Nacional. Enfim, ·e para encerrar, é hora de usar-se a velha expressão latina
-~·o tempera, o mores".

Os ans. 61 a 64 do Regimento I_nterno dispõem sobre a constituição de Blocos Parlamentares e sobre suas Lideranças e Vice-LiderãiiÇM. -- - Por sua vez, numa interpretação autêntica
49ª referidos dispositivos regimentais, infere-se que a denominação desse novo órgão
de atuação no âmbito do Poder Legislativo
não deve ser outra senão a de Bloco Parlamentar: Bloco Parlamentar da Maioria, Bloco Parlamentar da Minoria, Bloco Parlamentar--da Oposição, Bloco Parlamentar de
Apoio ao GovernO, por eXemplo.
Portanto, a nós nos parece, sah~o melhor
juízO, que o reêente Bloco Parlamentar constituído pelas Bancadas do PFL, do PTB, do
PRN, do PMN, do PST, do PSC, do PDS
e do PDC não devem se denominar Movimento Social-Liberal, pois não se trata de
cííaÇãb de um novo partido. O mencionado
B_Ioç_g_, quando muito, pode ser denominado:
BlocO Parlamentar Social-Liberal.
É a questão de ordem _que colocamos à
superior decisão de V. Ex•, Sr. Presidente.
O Sr. José Ignácio Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra para contestar.
"' SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- .~oncedo u. palavra ao nobre Senador.

J SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Exato!
Do velho Cícero, na 1~ Catilinária, Sr.-Presi- ~ ES. Para contestar. Sem revisão do oradente, Srs. Senadores_,_ incorporo essas pala- dor.)- Sr. Presidente, eu não sei que idiosvras do Senado_r Humberto Lucena ao meu sincrasia é essa contra o Bloco Parlamentar
rápido pronunciamento. Seguramente, pela que acaba de ser criado. Há uma verdadeira
sua experiência, adensa e dá substância a es- obsessão contra o Bloco, Sr. Presidente. É
como seLivesse- havido no Senado uma divisas rápidas palavras.
são ·de senadores entre bons e maus, uma
Fhializando, Sr. Presidente, o que lamento
luta do bem contra o mal.
profundamente é que estamos falando para
Não sei bem quem o eminente Senador
a o-posição. O lamento, constritadoramente, - Humberto Lucena está identificando como
é que os representantes do Gove{llO _nesta
Sendo mau, mas posso presumir.
Casa rião estejam aqui para dizer que estou
Lamento profundamente que essas coisas
errado e que nós estamos errados. _Não há ocorram, como lamento, Sr. Presidente, Srs.
ninguéni do GOvei"nó para dizer que a palavra Senadores, a ~erdadeira_batalha campal que
não foi cumprida por i<;so oU por aquilo outro;· se ensaiou na Comissã;o de Constituição, Jusnão há ninguém para dizer que estou exage- . tiça e Cidadania, tendo corno um dos seus
rando. Quer diz~r ._aqueles que defendem o ,protagonistas exatamente o eminente SenaGoVerno não estão aqui para dizer que esta- dor Humberto Lucena.
mos cometendo excesso. co~m essa melanAgora, S. E:c--teve a preocupação de redigir
colia, Sr. Presidente, que quero dizer que, um texto elaborado, metidato- porque não
para participar de qualquer negociação Com foi nem de improviso. S. Ex' realmente preoo Governo, estarei devidamente advertido cupou-se em tecer considerações colocadas
pelo descumprimento da palavra do trono.
no papel, para vir aqui no plenário fazer cogitações acerca -'pasmem, Srs. Senadores Durante o discurso do Sr. Màltrfcio· do nome do Bloco.
Corr§a, o Sr. Iram SaraiVa; 1" Vice-PreSr. Presidente, nada na política se move
sidente, deixa a cadeira da preSidência sem_ u:rna_raz_ão. Tem que haver uma razão
que é ocupada pelo Sr. fompeu de Sousa,
para isso tudo. E visuall;;::amos a· razão mais
3" Secretário.
'
próxima. a questão da Mesa do Senado, que
O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, S. Ex~ deveria- e seguramente está em tempo ainda - parar um pouco para fazer uma
peço a palavra para uma questão de ordem.
reflexáõ mais detida e entender que esse BloO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) co_ não alcança a Mesa futura, porque ele
- Coilcedo a palavra ao nobre Senador se exaure no dia 31 de janeiro de 1991.
Humberto Lucena.
Sr. Presidente, a questão de ordem não
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- tem qualquer suporte no Regimento nem
PB. Para questã_o __de ordem.) -Sr. Presi- qualquer regramento legal acima do Regidente, com base no art. 403 do Regimento mento, chegando até o texto das nossas leis,
Interno, suscitamos a seguinte questão de _ar~ que é a Constituição Federal. Até pelo contrário. Na Constitui~ãO Federal se diz bem
.dem:

e
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claramente_, nuni dos seus primeiros artig~s,
que ninguém pode fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de _lei.
Então, não há nenhuma disposição que
proíba a designação de um Bloco, ainda porque S. EX~ ousou retocar o nOme çlo Bloco.
dizendC? que não podia ser aquela, mas devia
ser aquela que ele próprio sUge-re.
De maneira que, ao enunciar a sua questão
de ordem, ele próprio retira de si o fundamento que ele invocava. Quer dizer, não pode ter denominação, a rião ser que seja a
que ele propós.
Sr. Presidente, lamento profundamente e
acredito que a Presidência, Com a sensatez
de _que naturalmente são tomados todos _que
sentam-se nessa curul alta do Senado~ ç. que
V. Ex~ tem de sobra, ha_verá _de considei:ar,_
até, prejudi.cada essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--A Presidência acha que nem há propriamente o que dirirriir entre a questão de ordem
suscitada e a sua contestação.
Na verdade, o que se constituiu _foi u_ijl
bloco parlamentar - é indiscutível e, sendo
um bloco parlamentar, necessariamente terá
esse nome de Bloco parlamentar. Ele pode
chamar-se bloco parlamentar do movimento
isso, do movimento aquilo, mas que ele é
bloco parlamentar é uma condição inafastá~
ve!.
Agora, que ele adote o nome que quiser,
a c; ho que dev_e__ ter liberdade de a dotar, mas
chamando-se bloco parlamentar do movimento taL
Parece-me que essa solução, que é salomónica que, atende tanto à questão de ord_em
quanto à sua contestação.
Resta ainda, nesta longa sessão extraordinária, dar a palavra, que já está para isso
compro~issada, ao nobre Senado_r lraro Sa_raiva, antes de encerfar os trabalhos P,esta
sessão e convocar, pratícamenie para imediato, uma sessão extraordinária subSeqUente,
para aprovarmos a matéria cuja urgêõcia foi
aprovada nesta sessão.
·
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
pela ordem, e aproveito para solicitar minha
inscrição para falar, também,

OSR. _PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nesta sessão?
O Sr. Jntahy Magalhães- Sim.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
....;..Então, V. Ex~ terá a palavra depois.
Tem a palavra o nobre Senador Iram Saraiva.
OSR. iRAM SARAIVA (PDT-GO. Pronuncia o seguinte dis_c_u_r_so. Sem revisão do
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores;
bOje nós já ouvimos uma série de mani_festações sobre se se roan_lém_ a palavra, se não
se mantém a palavra, neste País.
E. interessante, Sr. Presidente, falo neste
in$tante em defesa de um segmento que também padece e sofre inegavelmente por falta
~de cumprimento de compromissos as~umidos ·
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e que não são c'umpridoS por part~ deste Go-

verno.
Senhor Presidente, Srs. Senadore_s, no dia

IS de agosto do corrente ano; o GoVerno
Federal anunciou a liberação _de vultosos recursos para a agricultura, siriallZaiiOõ com o
que seria um novo tempo para os nossos agricultores.
- -- ---- ·
Mas esses recursos não chegaram ao campo, levando a descrença e o desespero àqueles que têm na terra ·a base de sua sobrevivência.
A agricultura nunca foi prioridade em nos,so País e, por i$0 mesmt:.-, as nossas cidades
inCharam em cons_eqúência .do êx9do rural,
gerando sérios Problemas sociais e agravando
o quadro económico que vem desafiando to·dos os governos e: massacrahdo o povo brasileiro.
- --Não temos uma política 3grícola nacional
estável, que leve a tranqüilidade ao campo,
incentiVando aqu.eles que garantem alimentos e divisas para o BrasilLI!la~ são eles sempre vítimas dos "Pacotes" gover_namentaís
que desestabilizam os nossos produtores rurais, desestbnulam o plantio e ameaçam serial mimte a próXima safra.
A agricultura não pode ficar atrelada às
oscilações do plano económico do Governo,
pois a natureza não espera e há um momento
certo em que esses r_eCürsoS prec1Sain chegar
ao campo para finanCiar o custeio agrícola.
Em 1988, a safra de grãos alcançou 72 milhões de toneladas, mas em face da ínadim·
plência do Governo, espera-se_ uma quebra.
de, no mínimo, 30%, Oque poderá compremeter seriamente o plano de estabilizaç-ão
- ---econômicâ. -A Ministra da Economia, em recentes entrevistas, culpou a quebra de safra ocorrida
este ano, devido a problemas climáticos, co' mo um dos fatores re~o~-sáveis pel~ inflação
de dois dígitos que teima em desafíã.r todas
.medidas drásticas que vém sendo" tomadas
pela equipe económica do atual Governo p:a: ra oonté-la e, em f.ace do descaso com que
estão sendo tratados nossos produtores rurais, esperamos--um futuro sombrio, com escassez de alimentos e, conSeqüentemente,
· preços incompatíyeis com a nossa realidade
sócio-eco_nômica.
_ ___ _ _
___
O GOVerno conseguíu, com ã -sua- atitUde
inconseqüente e irresponsáv-el, levar a
apreensão ao campo e fãZer ··com que todos
os produtores rurais, num primeiro momento, temam pela falência das estruturas produtivas, gerand9 o dese:ri:aprego e a fome,
· Não ppdemos aceitar, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que os recu.rSos do Governo Federal para o custeio agrtcola sejam vistos como uma doação ou em favor do Governo,
pois sobre eles o agricultor pagará 6% de
juros ao ano, mais cori:eção monetária, correndo todos os riscos de uma política eco-nómica oscilante e de uma política agrícola que
nffi:o o protege.
_ _
_ _
A atitude.do Governo Fideiãl, em relação
à agricultura, nos últimos vinte anos, tem sido
caracterizada por uma sucessão de erros e
desacertos, trazendo como cónseqüêD.da ·nã-

tural, o quadfo -de in~erte.za que ameaça a
todos nós.
Uma política agrícola que pretenda ser séria e factível não pode ser elaborada apenas
nQS gabinetes da Esplanada dos Ministérios,
nem ser submetida aos números frios dos tecnÇ>ctatas, sem levar em conta a questão social
que penn_eia o _:campo e as peculiaridades de
cada regiãó e de cada cultura.
Não ínvestir na ·agricultura é condeiiar o
País ao atraso e à __sJ.t.hnu_trição,_contribuindo
pãra acumular o número daqueles que vivem
na miséria absoluta e que representam um
quinto da população brasileira.
Esse quadro mostra a gritante necessidade
de mudar a estrutura fundiária brasileira.
Daí por qúe os milhões de agricultores,
solrendo na carne as injustiças de uma. situaÇão arcãica e obsoleta, desumana e ultrapassada, precisam lutar pela formulação de uma
política agrícola que seja sensível ao clamor
que vem do campo e que_ não pode mais ser
sufoCado por decisões populistas e paternalistas que apenas adiam a solução desse grave
problema nacional.
A conjugação da inoperância do Governo
e da falta de sensibilidade para equacionar
o_s problemas da agricultura levaram o País
a paradoxos gritantes. De grande produtor
e até exportador de alimentos, pass?mos a
importaQor, apesar de sermos um país-continente, com todas as condições para nos
transformar no grande celeiro do mundo.
O Governo Federal não poderáfugir à sua
responsabilidade pelo que vier a acontecer

com a nQ$S~ agricultura, devido a sua omi-&são
e incompetência no encaminhamento dessa
questão, não liberando os recursos para o
custeio agrlcola e provocando a queda da sa.
.
fra 90191.
Os nossos agricultores já não_confiam no
Governo e muffO pouco esperam da área eco--'
nómica, pois uma grande parte deles já perdeu a época de plantio e convive com dificul·
dades de tal ordem que têm no empobre·
cimento e até mesmo a fome as ameaças mais
próximas.
Foi-lhes prometido o céu, mas vivem na
antecâmara do inferno, impotentes para reverter esse quadro caótico. No entanto, bastaria um m(nimo de bom senso para compreender que· sem uma agricultura forte e
diversificada náo é possível a um País aspirar
a modernidade, como plajena o Governo Co·
llor.
Ainda há tempo para que o Governo reveja
suas posições,_ abandone a retórica estéril e
a-dote uma política agrícola que devolva a
dignidade aos nossos agricultores e lhes garanta condições mínimas de retirar da terra
os frutos necessários ã sua sobrevivência, ao
seu conforto e à consolidação de seu património, como uma aspiração legítima.
E;ra __ o _que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PR~SJDENTE(Pompeu de Sousa)
_:._Com· a palavra o nobre Senador Jutahy
Magalhães.
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0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, ontem, na Comissão de
ConstitUição, Justiça e Cidadania, solic_ítei ao
então Presidente da reunião que me comuni~
casse o que significa "um breve_ espaço de
tempo", "uma breve _pração". de quanto
tempo se dispunha, porque, às vezes, quando
se diz, breve oração, nós dispomos de meia
hora: quando se diz uma breve oração, dispo·
mos apenas de dois minutos, e eu queria saber
de quanto tempo disponho.
O SR. !'RESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Vou responder à pergunda de V. Ex', ago~
ramesmo.
Apenas gostaria de dizer o seguinte: essa
sessão extraordinária já está tendo_ c tempo
de duração de duas sessões, está há 8 horas
em desdoóramento, em desenvolvimentos
sucessivos, e como está previsto uma outi-a
sessão extraordinária para, digamos, um tempo curto, meia hora depois, vamos ver se
encerramos esta, completando, portanto,
mais de duas horas consecutivas_de reunião,
e convovar a outra logo em seguida, para
que, então, as breves comunicações possam
ser wn pouco mais latas.
O Presidente apelaria para V. Ex' para que
resguardasse a sua intervenção, se ela não
for brevíssima, para_ a sessão _subseqüente,
que V. EX' fica, desde já, paia ela inscrito.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Aminha
intervenção, Sr. Presidente, é mais para dar.
uma condição ética de se fazer uma nova convocação de sessão, porque, no meu eritendi~
mento, não seria muíto ético nós realizarmos
uma sessão extraordinária logo após nós derrubarmos uma sessão por falta de quorum.
Então, a minha intervenção é exatamente para que haja desculpa, porque decorrido um
determinado tempo, então, os Srs. Senadores
poderão retornar à Casa_para poder participar de uma sessão extraordinária e, com
isso, aproveito os poucos minutos que possa
dispor, para lamentar não ter estado aqui presente na hora da discussão do requerimento,
de não ser necessário o interstício para vota:
ção do chamado projeto do ponto_.
Sr. Presídente, há muito anos, esta Casa
vem acompanhando uma luta para ser introduzJdo ponto para todos os funcionários dest(l.
Casa. -~
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Posso dar a V. Ex~ um esclarecimento
da Mesa: o que está previsto para a próxima
sessão é a votação, apenas, do Projeto de
Lei do DF n9 64.
O SR. JUTAHY MÃGALHÃES- Não estou falando sobre a próxima sessão, Sr. Presidente. Estou falando sobre a votação que
não houve por falta de quorum. É sobre isso
que estou falando.
Estou dizendo que.lamentei n'ão ter estado
aqui presente, durante a discqssão daquela
proposta para não haver o interstício de poder votar o projeto, que é denominado Projeto de Ponto. Parece-me que foi votada alguma. coisa sobre isso.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O SR. JAII'IIL HADDAD (PSB- RJ. Para
contestar questão de ordem.) - Sr. Presidente, disse o nobre Senador Jutahy Magalhães que, não tendo havido quorum para
a votação daquele,requerimento nessa sessão, não deveria ser convocada uma extraordínária em razão da falta de número.
Ocorre, Sr. Presidente, que havia número
legal dentro do Plenário. Mas, determinados
Srs. Senadores fizeram uma manobra regimental, de obstrução, normal dentro dos Parlamentos, e saíram do Plenário; assim, deixou
de havà númêro para deliberação nessa sessão, mas nada impede, já que existe número·
de .. senadores_na Casa, que se marque uma
sessão extraordinária após o termino desta.

---:-Não houve quorum.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pediria
'Para ·alguém traduzir o que quero falar. O
que eu estou dizendo é que nãÕ houve quorum para ser votado o requerimentO.

Foi isso'?

--

·

O SR. PRESIPENTE (Pompeu de Sousa)
- Exatamente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Então,
estou lamentando nãc;> ter estado aqui antes
dessa votação. Gostaria de manifestar o mew
pensamento 'a respeito do assunto, ;1 ·nãÓ ser
que seja proibido.
O SR •.PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Proibido não. Apenas peditnos a V. Ex•
que ...

O Sf. Mário Covas- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE.(Pompeu de Sousa)
-Tem V. Ex" a palavra.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se regi·
mentalmente não for possível, qUe eu faça
uso_da palavra, então me cala'rei.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Esta sessão es.tá tão extraor_g,!nária, passou

O SR. MÁRIO COVAS (l'SDB -SP. Pell'
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. P.xesiw
dente, Sr_s. Senadores, agora há pouco,~ Se-.
Ex~.-- pode fazer uma espécie de declaração
na dor J utahy_ Magalhãe~- estava perguntando
de voto sobre o assunto.
- se'foi votado um requerimento que permitia
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- votal' ou se votou o mérito?
BA. Para de_claração de _voto.__Sem revisão
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
do orador.)- Eu havia pedido para me inscrever para falar, mas está tão difícil saber - yotou-s_e o requerimento.
se posso ou não fc1lar, que eu prefiro calarO SR. MÁRIO COVAS - Mas eu lembro
me. Atendo, assim, aos apelos do Senador de que na hora de votai', alguém comentou
Rachid Saldanha Derzi, que não gosta de o que se estava votando. O Presidente inforquem fala nas sessões, por isso ·mesmo não
mou que se estava votando o mérito. Quem
aparteià nos microfones, mas fora deles. estava presidindo era o Setl'ador Iram SaraiQuero dizer, Sr. PreSidente> apenas que eu va, não era V. EX"
sou a favor do ponto para todos os senhores
Estavawse votando um requerimento para
fupcionários. Há mais de três anos, não se efeito de coloCá-lo na Ordem do Dia?
consegue votar uma matéria dessa; se isso
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
não é possível, eu só posso lamentar que isso
·ocorra. E penso que, se a sessão caiu por - Exatarriente, era isto que estava sendo vo:
ta do.
falta de quorum, eticamente não há razão
para se fazer outra logo em seguida.
O SR. MÁRIO COVAS- Então; estava-se
votando a eliminação do interstício.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa).
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
- Exatamente. Era apenas isto.
Haddad, para contestar a questão de ord_em.

por tantas anomalias, que, na verdade, V.

Ata da

214~
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência convoca sessão extraorCii·
nária a realizar~:e_hoje, às 17 ~oras e 40 minutos, com a segumte

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE LEI DO DF
N• 64, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 281 do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do DF n~ 64, de 1990, de iniciativa do
Governador dO Di~trito federal, que aútoriza o Poder E:x,ectttivo a abrir ao Orçamento_
do Distrito Federal créditos suplementares
até o limite de Cr$_11.824.000,00 (onze milhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros); tendo
•
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 450,
de 1990, da Comissão
-do Distrito Federal.

-2~"
PROJETO DE RESOLUÇÁO
.
N• 73, DE 1990
(Inçluído em Ordem do biil. nOs tenims do art. 281 do
RegimentO Intei'no)

Vo~açâo, em turno úni~o, do Pr~jet-~ de
Resolução n~ 73,,de J.990 (a:pres_entado pela
Cdmíss.ão de Assuntos Económiços como
conclusão de _seu Parecer n~ 454, de 1990),
que autoriza ·o Governo do Estado de São_
Paulo a emitir Bórius do Tesouro do Estado
ãe SãO P-aulo.
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta~se a sessão às 17 horas e 35
minutos.)
-·

Sessão, em 14 de dezembro de 1990
Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIA-~
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Saraiva.
ÀS 17 HORAS E 40 M[NUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OSSRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Cai'Ios De'Carli --:- Áureo Mello - Odacir Soares
- Amir Lando - João Menezes - Almif
Gabriel - Oziel Carneiro - Carlos Patrocínio - Antônio Luiz Maya - João Lobo
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho C~d Sabói<!- de Carvalho -Mauro Benevide_s _

-Carlos Alberto -Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha- Humberto Lucena~ Raiw
mlii.iGci Lira -Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor- Carlos Lyra
- João Nascimento - Albano Franco F!ancisco Rollemberg ......:. Lourival Baptista
-::_Lyiz Viana Neto- Jutahy MagalhãeS José lgnácio Ferreira ~ Gerson Camata João Calmçm - Jamil Haddad · - Nelson

Carneiro - Alfredo Campos - Ronãtt Tito
- Severo Gomes - Mário Cov45 - Mauro
Borges - Iram Saraiva - Pompeu de Sousa
- MauriCiO Córrêá - Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg...NUneS Rocha
-Mareio Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi --Leite Chayes - Affonso Camárgo..:....... Mário Berezoski- Nelso~
·wedekin- JoSé Paulo Bisol....:....José Fogaça.
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O SR. PRESIDENTE(Nels_on Carneiro)A lista de presença aucsa o comparecimento
de 56 Srs. Senadores. Havendo número regi-

mental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do
Expediente.

É lído o seguinte
EXPEDIENTE
OFICIOS
"
DOSR.l•SECRETÁRIODACÂMARA
DOS DEPUTADOS
"
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguinteS matérias.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 121, DE 1990
(N? 1.169/88, na Casa de origem)

Dispõe s_obre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e parte do corpo
humano, com fins terapêuticos e científicos, e dá outras providências.
O Con~esso_ Nacional decre~a:.
Art. 1~ a dispOsição gratuita de uma ou
várias partes do corpo post mortem para fins
terapêuticos e cientLficos, é permitida na forma desta lei.
Art. 2~ A retirada, para os fins-·a que se
refere o artigo anterior, deverá ser precedida
de prova incontestável de_ morte encefálica.
Parágrafo único. A prova incOntestável de
morte encefálica referida no caput deste artigo será atestada por médico, com base no
exame clínico e em Pelo menos um tipo de
exame complementar.
Art. 3~ a retirada de uma ou várias parteS
do corpo post mortem, para os fins referidos
no art. 1~ desta lei, poderá ser feita de toda
a pessoa maior de idade e juridicamente capaz, que não tenha durante a vida se manifes-.
tado oficialmente em contrário.
S lo Quando se tratar de menor ou de pessoa juridicamente incapaz, a retirada de partes do corpo só poderá ser realizada após
autorização do seu representante legal, salvo
nos casos de necropsia obrigatória, prevista
em lei.
§ 2~ Quando se tratar de pessoa não identificada, a retirada prevista no caputdeste artigo dependerá de aPtorização do diretor da
instituição de saúde onde a mesma se encon·
trar, ou de seu substituto legal.
Art. 4a As modalidad'es de manifestação
em contrário à retirada de partes do corpo
post mortem deverão ser estabelecidas pelo
Poder Executivo na regulamentação desta
lei.
Art. 59 O corpo sujeito por força de lei
à necropsia poderá ter seus órgãos, se íntegros, retirados para transplante. Em seguida
será o cadável enviado ao médico legista,
acompanhado do respectivo relatório do ato
cirúrgico.
---Art. 6 Após a retirada de partes do corpO.
o cadáver será condignamente recomposto
e entregue aos responsáveis para sepultamento ou _necropsia obrigatória prevista em lei.

Parágrafo único. A não-obserVância do disposto neste artigo será punida de acordo cOm
o art. 211 do Código Penal.
Art. 7"' As instituições onde se realizarem
as retiradas de partes do corpo com finalidade
terapêutica ou científica manterão arquivados os exameS referentes ao diagnóstico de
morte encefálica e os relatórios dos atas cirúrgicos relativos a essas retiradas.
Art. s~ O transplante .. de tecidos, órgãos
ou partes do corpo, somente poderá ser realizado por médicos com capa_cidade técnica
comprovada, em instituições públicas ou piivadas recorihecidameilte_ idóneas e devidamente cadastradas para este fim no Ministério da Saúde.
ArL 9" As despesas com as retiradas e
transplantes previstos nesta lei serão custeadas na forma determinada pela sua regulamentação.
Art. 10. É permitido à pessoa maior e capaz
dispor gratuitamente de órgãos, tecidos ou
partes do próprio corpo vivo para fim; huma~
nitários e terapêuticos.
§ 1o A permissão prevista no caput deste
artigo limita-se à doação entre avós, netos,
pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, primos
até segundo grau inclusive,-Ct.inhados e entre
cônjuges.
§ 2" Qualquer doação entre pessoas não
relacionadas no parágrafo anterior somente
poderá ser realizada após autorização judicial.
§___39 O disponente deverá autorizar especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo
objeto da retirada.
§ 4\' só é permitada a doação referida no
caputdeste artigo que se tratar de órgãos duplos, partes de órgãos, tecidos, vísceras ou
partes do corpo que não impliquem .Pú:íuízo
ou mutilação grave para o disponente e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
Art.11. A não-observ_ância do disposto nos
arts. 20, 39, 59, 79, 89, 9':' e 10 desta lei será
punida com pena de detenção de um a três
anos, sem prejuízo de outras sanções que no
caso_couberem.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará
o disposto nesta let no prazo máximo de sessenta d,tas, a partir da data de sua publicação.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na- data
de sua publicação~
Art. 14. Revogam-se as disposições em
c-ontrário, particularmente a Lei n~ 5.479, de
10 de agosto de 1968.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO·LEI N• 3"689, DE 3 DE
OUTUBRO DE 1941
LIVRO I
Do Processo em Geral

9

TITULO VII
Dâ Prova
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CAPITULO II

Oo Exame do CorPo de DelitO e
das Perícias em Geral

Art. 162 A autópsia será feita pelo menos
seis horas depois do óbito, salvo se os peritos,
pela evidência dos sinais de morte, julgarem
que possa ser feita antes daquele prazo, o
que declararão no auto.
Parágrafo únicõ.- Nós casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do
cadáver, quando não houver infração penal
que apurar, Ou qtia-ndo as lesões externas permitirem precisar a causa da mort~ e não houver necessidade de exame interno para à verificação de alguffia circunst~ncia relevante.

...... -......._................. -...........

~

..... .

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 122, DE 1990
(N~ 5.976/90, na Câmara dos Deputados)
(De iniciativa do Senhor_ Presidente
da República)
Institui a Taxa de Consei'Vaçáo

Rodo~

viária e dá outras prol'idências.
O Congresso Nacional decreta:
__ _
Art. r~ E instituída a Taxa de Conservação
Rodoviária, devido pela utilizaçiío, efetiva ou
potencial, do serviço público de conservação
das rodovias federais, seus acessos _e interseções com as vias públicas terrestres sob qualquer jurisdição.
Art. 2n A taxa corresponderá ao valor result_ante do rateio do custo anual de conservação das vías de que trata o artigo anterior,
calculado proporcionalmente ao desgaste e
uso de capacidade médíos relativos à circulação dos veículos das categorias relacionadas
no anexo e à quilometragem média- anual-percorrida.
Parágrafo único. O custo anual de conservação, previsto na correspondente Lei de
Diretrizes Orçamentárias e atualizado para
o início do respectivo exercício financeiro,
será reajustado trimestralmente no decorrer
do mesmo exercício, de acordo com a variação ponderada dos índices de custos de obras
rodoviárias, cujos parâmetros devem guardar
correlação com os montantes estimados para
os gastos específicos de conservação (art. 8'"').
_Art. 3° Para os efeitOs desta lei, contri·
buinte da taxa é todo condutor de veículo
automotor rodoviário.
Art. 4? Para facilitar o pagamento da taxa,
o seu valor anual, apurado de acordo com
o art. 29, será parcelado em quotas, conforme
o combustível utílizado e o rendímento médío
do veículo.
- § 1a As quotas da taxa serão pagas no momento da aquisição de combUstível para utilização em veículo rodoviáriÓ.
_· ,
§ 2" A aquisição de combus~íVeis não destinada ao abastecimento P.ara circulação rodoviária, excluíd~ do pagainento da taxa, deve_rá se _r realiz~;tpa diretam~nte em empresas ~is-
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tribuidoras ou em outras fontes de abaste.d-_ . e s<;_t_ecentos c cinqüenta e mil cruzeiros), a
menta que viereril a ser autorizadas pelo DePfeços de maio de 1990, sujeíto à atualização
·pftrtamento Nacional de Co_rn_bJJ,s,tjveis prevista na correspondente Lei Orçamentá·
DNC
ria.
. § 39 Sem prejuízo do (eajuste previsto no
A._rt. 13._ Esta lei entra em vigor na data
parágrafo único do_a:r_t, _<i_e:s~ lei, os val9res
de sua publicação, produzindo efeitos a partir
das quotas não sofrerão qualquer alteração
de 1" de março de 1991.
em decorrência do aumento ou da redução
dos preços dos combustíveis,
MENSAGEM N• 875, DE 1990
An. 59 É de excluSiva responsabilidade da
Excelentíssimos
Senh_ores Membros do
empresa distribuiõor~ de combustível o recoCongresso Nacional:
lhimento da taxa.
Nos termos do § 19 do art. 64 da Consti~
Parágrafo único. A taxa prevista nesta lei
tuição Federal, tenho a honra de submeter
será recolhida pelo respollsável, à conta e
â elevada deliberação de V. E~S, acompaordem do Tesouro Nacional, na forma..e prazo que forem estabelecidos em regulamento. · nhado de exposição de motivos dos Senhores
Ministros de Estado da Economia, Fazenda
Art. 6? Ficam isentos dã taxa os transportes
e Planejamento e da Infra-Estrutura. o anexo
coletivos urbanos, desde que abastecidos na
forma do § 29 do art. 49, observadas as normas projeto de lei que .. institui a Taxa de Conservação Rodoviária e dá outras providências''.
_
regulamentares.
Brasília, 5 de dezembro de 1990. - FerArt. 7~ Aplica-se à atualiza_ção monetária
ilaõdo Collor.
e às multas e juros de mora devidos pela
falta de recolhimento da tax:a o disposto nos
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 91, DE 5
Ca"pítulos VI e X da Lei n9 7. 799, de 10 de
DE DEZEMBRO DE 1990, DOS SE,
julho de 1989.
-NHORES MINISTROS DE ESTADO
Parágrafo único. No procedimento fiscal .
DA ECONOMIA, FAZENDA E PLAde exigência da ta_xa em decorrência da fala ta
NEJAMENTO E DA INFRA-ESTRUde seu recolhimento, a autoridade aplicará
TURA.
a pena pecuniária âê Cinquenta por cento do
Excelentíssimo Senhor Presidente da Revalor devido e não recolhiõo, atualizado mo- - pública.
netariamente,
Temos a honra de submeter ã elevada conArt. s~ Cabe a_o Departamento da Receita sideração de V. E~ o incluso projeto de lei
Federal a administração da tax_a Q.e que trata
que "institui a Taxa de.Conservação Rodo~
esta lei.
viária e dá outras providências", com o objeParágrafo único. O processo administrativo de estabelecer mec:anismo de financiativo de determinação e exigência da taxa obmento para garantir as despesas de conserservará as normas expedidas com bas_e no
vação do sistema rodoviário federaL
art. 29 do Decreto-Lei n~ 82l;"-de 5 de setem-_
2. A importância do Sistema rodoviário pabro de 196.9.
ra o de~envohdmeniO bras]eiro _representa
Art. 9" O produto da arrecadação da taxa uma decorrência natural, àe fatores históridestina-se a atender, exclusivamente, aos_
cos e económicos, que induziram ã sua maior
gastos de conservação das rodovias fed.erais,
ci.ln_amização em presença das outras modaliseus acessos e ínterseções com_ outras vias
dades de transporte.
públicas terrestres.
_ . 3.. Assinl, ao longo dos anos, o transporte
§ 1? Para efeito do disposto nesta lei, entenrodoviário tem se constituído na opção mais
de-se como gastos de conserv;1ção de rodo- factível para atender às especificidades geoevias os de carácter rotinç:iro e preventivo, conómicas do País, permitindo a expansão
os de restauração das vias _r:_ os de gerencia- das nossas fronteiras agrícolas e a difusão do
mento de pavimentos, de engenharia de trá- crescimento industrial, sendo oportuno obfego e operação das vias, inclusive controle
servar que o transporte rodoviário responde
de pesagem de veículos.
por 60% dos serviços de transporte de cargas
§ 29 O valor das dotações destinadas a aces_e 95%__dos de passageiros.
sos às rodovias federais e a interseções destas
4~ Entretanto, a manutenção adequada do
com outras vias públicas terrestres não pode- inestimável património Público representaQõ _
ráexeceder, anualmente, a 10% (dezporcen- pelas rodoviárias federais vem sendo submeto)_do produto da arrecadação da taxa.
tida_,__IL_Q_~_últimos anos, a restrições decorArt. 10. O Poder Executivo fixará os pra· renteS da insuficiência e irregularidades no
zos de repasse dos recursos arrecadados para _a_e_orte dos recursos que se fazem necessários.
o órgão executo:( responsável pela conserva5_, A situação foi agravadª pela eliminação
ção rodoviária.
do Imposto ÚniCo sobre' Lubrificantes e
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará Combus,tív_eis Líquidos e Gasosos - IULC,
esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco)
de cuja arrecadação provinham os recursos
dias a contar da data de sua publicação, para que c_onstituíam a fonte básica de financiafins de quantificar-os valores iniciais das quo- mento do Fundo Rodoviário Nacional.
tas, os procedimentos de reajustes posterio6. Esses fatos, ~Ssociados ã incapacidade
res e demais providências administrativas.
da União em atender às necessidades finanArt. 12. No exercício de 1991, o custo anual ceiras do setor por meio de dotações ordináde conservação das rodovias f~derais será de ria_s do Tesouro Nacional, provocaram areCr$ 51.945.750.000,00 (cinqUenta e um bi· dução progressiva nos níveis de conservação
lhõ~_s,__nqv~c-~ntos e g_uaren~~ E cinco milhões _ da_ malha rodoviária, a desco~ttinuidade nos

zo
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trabalhos d~_restauraçãO e, conseqüentemente, a inStalação- de um processo acelerado
de degeneração dos pavimentos. Em decorrência disso, cerca de 15.000km de rodovias
federais se encontram em estado precário e
outros 21.000km em intenso processo de deterioração.
7: A edição da Lei n97.712, de 22 de dezem- bro -de 1988, que inStituiu a oobrança· do selopedágio nas rodovias federais, náp reverteu
o quadro desfavorável, mostrando-se ineficaz
e inconveniente, pela frustração das expectativas de receita e pelas dificuldades administrativas enfrentadas.
8. Sensível a tais fatos, V. Ex• hOuve por
bem propor ao Congresso Nacional a extinção do selo-pedágio, o que veío a se consumar
com a edição da Lei n~ 8.075, de 16 de agosto
de 1990. Demais disto, Vossa Excelência,
consciente da magnitude do problema rodoviário,IezConstar do projeto convertido em
lei determinação para, definir, a curto prazo
mecanismo c:le financiamento _capaz de oferecer suporte às necessidades do se to r.
9. Nesse Sentido, o Ministério da Infra-Estrutura, por interinédio da Secretaria N aciÕ- ·
nal de T_ransportes-, prónloveu os estudos requeridos para a criação de novo mecanismo,
contando com a participação de _outras áreas
do Governo e com ampla colaboração das
principais entidades de classe do setor rodo·viário.
10. Os resultados do~_ traballlOs convergiram para a proposição de projetO-de lei objetivando instiiuir a Taxa de Conservação Rodoviária devida pela utilização, efetiva ou potencial, do serviço pllblíco de cotl.servaçáo
de rodovias.federais.
11. A referida taxa distribui o custo anual
de- cOnservação das rodovias federais entre
os seus usuários, efetiVos ou potençiais, levando em consideração o _desgaste e o uso
de capacidade medidos que são suportados
por aquelas rodovias, em função da_quilometragem estimada percorrida pelos veículos.
12. A fim de que, anualmente, seja utilizado o gasto real de conservação para determinação do montante da taxa, recorre-se ao
'valor para esse feito estabelecido como meta
na correspondente Lei de Diretrizes Orçamentárias.
13. O projetO de lei elege como contribuinte da taxa o condutor de veículo automotor que utiliza as rodovias -federais conservadas ou as tem à sua disposição.
14. Para facilitar o pagamento do montante
anualmente devido, o valor da taxa, e_qUalizado conforme o combustível utiliZado, é fracionado em quotas, procedendo b contribuinte àquele pagamento no momento em que
abastece o veículo au_tomotor.
15. A impOSiçãO dos custos aos usuários
dar-se-á, assim, da forma menos onerosa possível, parcelando-se o valor da taxa, sem perder de vista as exigéncias de gerenciamento
administrativo e de controle e fiscalização do
moinante de recursos a ser arrecadado.
16. A responsabilidade pelo recolhimento
da taxa é atriJ:?uída às empresas distribuidoras
_d~ ~~J!!b.ustíveis ou a .<?utr_as fontes _de abaste-
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cimento, cabendo ao Poder Executivo, mediante regulamento, estabelecer os prazos para que a execução da obrigação seja compatível com o efetivo recebimento dos valores
pagos pelos contribuintes.
17. De resto, são· aplicáveis à taxa, as normas que regulam os demais tributos da
União, seja no que diz respeitO à atualizaçãO
monetária do seu valor e às multas e juros,
seja no que se relaciona com a sua administração, processo administrativo e cobrança
judicial.
18. Para efeito de dimensionamento dos
valores da taxa e das respectivas parcela<;,
é oportuno observar que, no exercício de
1991, o custo total de conservação das rodovias federais, estimado no art. 10 do projeto,implica, exemplificativamente, nos seguintes
valores médios anuais, por veículo, a preços
de maio de 1990; automóveis a-gasblina, Cr$
3.200,00; automóvel a álcool, Cr$ 3.200,00;
caminhão pesado, Cr$ 115.000,00.
19. Tais valores serão pagos parceladamente, à razão, respectivamente, de Cr$ 1,55,
Cr$ 1,35 e Cr$ 1,80 por litro de combustível
consumido, tendo em vista os rendimentos
médios específicos dos veículos e às respectivas estimativas de quilometragem média
percorrida.
20. Fica evidente, portanto, que o desenho
legal da taxa ora proposta se subsume â definição contida no art. 145, inciso 11, da Constituição; taxa cobrada pela utilização, efetiva
ou potencial, de serviço público -específico
e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ademais, como taxa-pedágio, ela satisfaz a determinação constante do
inciso V do art. 150 da mesma Carta-.
21. Por oportuno, convém ressaltar, também, que as rodovias federais são estrutu·
rantes das rodovias ~staduais e municipais,
o que significa dizer que,_ além de liberarem
estas últimas do tráfego mais pesado, ·condicionam, direta ou indiretamente, com sua
função arterial e de coleta ou distribuição,
a definição dos acessos e interconexões das
demais vias públicas sob quaisquer jurisdições, contribuindo para o tráfego que nelas
se realiza.
22. Com os recursos ãdvindos da taxa variáveis ano a ano, em função das despesas
totais de conservação das rodovias federais
- o Governo federal estará capacitado a
cumprir, em 1991, as seguintes metas:
-restauração de 5.000km de vias federais
em estado degradado;
- conservação rotineira e preventiva dos
atuais 66.500kpl de rodOvias sob juriSdição
federal;
-melhoria dos níveis de segurança de tráfego, com a eliminação de quatro~entos p~n"
tos críticos;
- recolocação em operação de 33 poStos
de pesagem e implantação de oito novos postos, com o objetivo de ampliar a rede existente, destinada a controlar os veículos de carga
e a evitar o excesso de peso, de módo apreservar a vida útil dos pavimentos.
23. A esses objetívos mais iineôiatos, deve
ser ressaltado que a criação de fon_te catiVa

de recursos financeiros, ditigidos exclusiva·
mente para a conservação das rodovias, a
par de assegurar a preservação desse imenso
património público, de valor superior à dívida
externa brasileira, implicará:
-economia de até 38% dos custos de ope~
ração dos veículos, com reflexos positivos nos
preÇos finais dos produtos para ,o consumidor;
- diminuição em até 58%, dO OOtfsUmo
de combustíveis, o que, além dos efeitos anteriormente assinalados, contribuirá para redu"
zir a dependência do país de impo.rtações de
petrõleo: - __ _
-redUção, em 50% do número de acidentes, com resultados que, além de solidifícar
os impõrtantes efeitos económicos já ressaltados, excluirá o Brasil do inquietante vexame
social de ser um dos. países di inãiór taxa
de mortalidade por acidentes rodoviários numurido.
24. Assim, Senhor Presidente, se implantado o mecanismo de financiamento ora sug'erido, entendemos equacionadas, em caráter
definitivo, a preservação do património rodo~
viário eXistente e a segurança do tráfego.
25. Finalmente, dada a urgência de que
se reveste a matéria, afigura"se"nos oportuno
solicitar sua apreciação pelo Poder Legislativo nos termos do art. 64, §§ 1° e 29, da
Constituição.
26. Estas, Senhor Presidente, são as nossas
considerações a respeito dos aspectos fundamentaíi do projeto de lei que submetemos,
respeitosamente, à elevada apreciação de V_.
Ex" -Zélia Maria Cardoso de Mello- Ozires
Silva.

LIIGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.799, DE 10·7·89

CAPÍTULO VI
Atualização Monetária de Débitos FiScais
Art. 61. Os débitos de qualquer natureza
com a Fazenda Nacional e os decorrentes de
contribuições arrecadadas pela União, quando não pagos até a data do seu vencimento,
serão atualizados monetariamente, a partir
de 1~ de julho de 1989, na forma deste artigo.
§ 19 A atualização monetária será afetuada
mediante a multíplícação do valor do débito
em cruzados_ novos, na data do vencimento,
pelo coeficiente obtido com a divisão do valor
do BTN Fiscal do dia do efetivo pagamento
pelo valor do BTN Fiscal do dia em que o
débito deveria ter sido pago.
§ 2~ Os débitos vencidos até 30 de junho
de 1989 sei"ão atUalizados até essa data c.om
base na legislação vigente e, a partir de 1"
de julho de 1989, pelo coeficiente obtido com
a divisãO do valor do BTN Fiscal do dia d'o
pagamento pelo valor do BTN de NCz$
1,2966.
§ 39Parã fifis de cobrança, o valor dos débitos de que trata este- artigo, não expressos
em BTN ou BTN Fiscal, poderá ser convertido em BTN Fiscal, de acordo com os seguintes critérios.
a) os débitos vencidós até janeiro de 1989,
expressos: em OTN, multiplicando-se o valor
por NCz$ 6,17;
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b) os débitos vencidos até janeiro de 1989;-expressos em cruzados, convertidos em OTN
pelo-valor desta no mês de vencimento, multi~
plicando-se o valor em OTN NCz$ 6,17;
c) os débitos vencidos após janeiro de 1989
e até 30 de junho de 1989, dividindo~se o
valor em cruzados novos pelo valor do BTN
do mês;
d) os débitos v~ncidos ,após 30 de junho
de 1989 serão divididos pelo valor· do BTN
Fiscal na data do vencimento.
Art. 62. Qs débitos que forem objeto de
parcelamento serão consolidados na da1a de
concessão deste e expressos em quantidade
de BTN Fiscal.
§ 19 O valor do débito consolidado, expres~
so e'ru_ número do BTN Fiscal, será dividido
pelo número de parcelas mensais concedidas.
§ 29 O valor de cada parcela mensal, por
ocasião do pagamento, será acrescido de ju"
ros iia forma dei. legislaÇão pertin"erite. § 3~ Para efeito de pagamento, o valor em
crUzados novos de cada parcela mensal será
determinado mediante a multiplicação do seu
valor, expresso em número de BTN Fiscal,
pelo valor deste_ no dia do pagamento.
Art. 63. No caso de parcelamento conce~
dido administrailvaménte, até 30. de junho_
de 1989, o saldo devedor será expresso-em
BTN Fiscal mediante a divisão do seu valor>
atualizado monetariamente, pelo valor do
BTN nesse inês de junho.
Art. 64. Os débitos de qualquer natureza
para com a Fazenda Nacional, bem como os
decorrentes de contribuições arrecadadas pe~
la União, sem prejuízo da respectiva liquidez
e certeza~ p·oderão ser inscritos como Dívida
Aditiva -da úníão, pelo valor expresso em
BTN ou BTN Fiscal.
§ 1~ Os débitos de que trata este artig'o,
que forem objeto de parcelamento, serão
consolidados na data de sua concessão e ex~
pressas em quantidade de BTN ou BTN Fis"
cal, aplicando-lhes, no que couber, o disposto
no artigo anterior.
§ 2~ O encargo referido no art. 19 do Decre~
to~Lei n9 1.025, de 21 de outubro de 1969,
modificado pelo art. 39 do Decreto-Lei n~
1.569, de 8 de agosto de 1977, e art. 39 do
Decreto-Lei n9 1.645, de 11 de dezembro de
1984, será calculado sobre o montante do dé"
bito, inclusive multas, atualizado marretaria~
mente e acrescido de juros e multa de mora.
Art. 65. No caso de lançamento de ofício,
. a base de cálculo, o imposto, as contribuições
arrecadadas pela Uníão e os acréscimos legais
poderão ser expressos em BTN Fiscal.
Parágrafo únicb. O Ministro da Fazenda
poderá dispensar a contribuição de créditos
tributários, a inscrição ou ajuizame"nto, bem
assim determinar o cancelamento, de débito
de qualquer natureza para com a Fazenda
Nacional, observados os critérios de custos
de adminis_tração e cobrança.
Art. 66. As penalidades previstas na legis~
Iação tributária, expressas-em cruzados no"
vos, serão convertidos 'i!'m BTN Fiscal.
Parágrafo único. Para efeito, do disposto
neste artigo, os valores serão atualizados monetariamente, a partir de fevereiro de 1989
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até junho de 1989, e divididos pelo valor do
BTN nesse mês de junho.
CAPITuLO X
Multas e Juros de Mora
Art. 74. Os tributos e cogtribuíções admi-

piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so·
nora em freqüêhcia mddulada, na cidade de
Colina, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

nistrados pelo Ministério da Fazenda, qUe
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não forem pagos até a data do vencin_1ento,

ficarão a juros de mora na forma de legislação
pertinente, calculados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigido monetariamen-

te.

__

§ 19 A multa de mora será reduzida a dez
por cento, quando _o débito for pago até o

último dia útil do mês subseqüente àquele
em que deveria ter sido pago.
CAPÍTULO XI
CorreÇão das Obrigações Contratuais

Art. 75. As obrigações que vencerem a partir da data da publicação desta lei, decorrentes de contratos celebrados até 15 de ja_neiro de 1989, vinculados à variação da.OTN
aos quais não se aplique o disposro no art.
1~ da Lei n~ 7.774, de 8 de junho de 1989,
serão atualízadas:
a) até fevereiro de 1989, pela OTN de
NCz$ 6,17 multiplicada pelo fator 1.2879;
b) a partir desta data, pela variação do

Excelêntíssimos Senhores Membros do
Congresso Naçfonal: .
· ..
Nos termos do art. 49, inciso XII, combi·
nado com § 1? do art. 223, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional; acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria n~ 251, de 14 de dezembro .de
1989, publicada no Diário Oficial da União
do dia 15 de dezembro de 1989. que "Outorga
permissão à Rádio Barretes Ltda., para explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, em direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
;
de Colina, Estado de São Paulo.
Brasília, 18 de janeiro de 1990. -JOSE
SARNEY.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 226/89, DE
13 DE DEZEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO -DE ESTADO
BTN.
Parágrafo único. No caso de o contrato
DP,.S COMUNICAÇÕES.
previr índices substitutivo à OTN, prevale~
Excelentíssimo Senhor Presidente da Recerá este.
pública,
Art. 76. Esta lei entra em vigor na data
De conformidade com as atribuições legais
de su.a publicação.
regulamentares cometidas a este MinistéArt. 77. Revogam-se o inciso UI do art. -rio, determinei a publicação do Edital n~
3~ da Lei n~ 7 .738, de 9 março de 1989, e
283/88, com vistas à implantação de uma estaas disposições em contrário.
ção de radiodifusão sonora em freqüência
Brasília, 10 de julho de 19.89: 1689 da Indemodulada, na cidade de Colina, Estado de
pendência e 101? da República .. JOSÉ SARSão Paulo.
NEY- Maílson Ferreira da Nóbrega- João
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreBatista de Abreu,
ram as seguintes entidades:
DECRETO-LEI N• 822, DE 5 DE
Rádio FM Stério Colina Ltda.,
SETEMBRO DE 1969
Sistema de Radiodifusão Colina Ltda.,
Extingue a garantia de instância nos
Energia FM de Colina Ltda.,
recursos da decisão administrativa fiscal
Rádio Barretes Ltda.,
e dá outras providências.
Empreendimentos de Radiodifusão Re·
gião das Vinha,s Ltda.,
Art. 29 O. Poder Executivo regulará o proRádio Colina l,tda., e
Kiss Telecomunicações Limitada.
cesso administrativO de determinação e exi~
3. Si..tbmefido o assunto ao exame dos órgência de créditos tributários fec!~:r.~~s, penalidades, empréstimos compulsórios e o de con- g~os competentes deste Ministério, as condu·
sulta.
sões foram no sentido de que, sob os aspectos
.té.criicô- e jurídico, as entidades proponentes
·········r:.rc~~t~;a~·d;·A;~~~-;;~ E~~;;J;;;;_ satisfizeram ··ãs exigências do edital e aos requisitos da legislação específica de ·radiodi·
cos.)
fusão, exceto Empreendimentos de Radiodi·
fusão Região das Vinhas Ltda., que apesar
PROJETO DE Dll:CRETO LEGISLATIVO
de ser formalmente notificada para comple·
N• 129, DE 1990
mentar sua documentação, não respondeu as
(N~ 274/90, na Câmara dos Deputados)
exigências que lhe foram formuladas.
Aprova o ato que outorga permissão
4. Assim, das entidades que se apresenà Rádio Barretos Ltda., para explorar,
taram, só foram consideradas formalmente
pe(o prazo de dez anos, sem direito de
habilitadas as empresas Rádio FM Stério Coexclusividade, serviço de radiodifusão solina Ltda., Sistema de Raiodifusão Colina Lt·
nora em freqüência modulada, na cidade
da., Energia FM de Colina Ltda., Rádio ~ar
de Colina, Estado de São Pau(o.
retes Ltda., Rádio Colina Ltda., e Kiss TeleO Congresso Nacional decreta: --·- -·---- comunicações Ltd~ .•
5. Nessas condições, à vista das entid<!-des
Art. 1" Fica aprovado o ato que ou.torga
permissão à Rádio Barretos Ltda., para ex~
que se habilitaram (quadro anexo) à execu-

·e

..
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ção do serviço objeto do edital, tenho a honra
de encaminhar o assunto à elevadi conside~
ração de Vossa .EX:celência, "encan!cendo se
digne de enviar aQ Congresso N acioual a ane~
xa portaria de p"ermissão. O ·ato de outorga
somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacion_al, õ.a
forma do§ 39, do art. 223, dã..ConSfituição.
Renovo a Vossa. Excelência meus protestos
do mais profundo respeito. -Antônio Carlos
Magalhães.
PORTARIA N"251, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1989

O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe confere o art.
1? do Decreto n9 70.568, de 18 de maio de
1972, e o art. 32 do Regulamento dos ServiçoS·de Radiodifusão, com a redação dada pelo
Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983,
e tendo em vista o que consta do Pr:ocesso ·
MC n•"29000.006868!88, (Edital n" 283188),
resolve:
I - Outorgar permissão à Rádio Barreto.s
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência: moduw
lada, na- Cidade de Colina, Estado d~ Sã9
Paulo.
·
l i - A permíssão ora outOrgada reger-se~á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em sua proposta.
III- Esta permissão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do art. 223, § 3~, da Cons·
tituição.
IV- Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação. -·Antônio Carlos Magalhães.

·"(À Comissiio de· EdUcação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 130, DE 1990
(N~ 284/90, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema CAF de Radiodifusão Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos,sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em· freqüência modulada, na cidade de Pirapora, Estado
de Minas Gerais •
O Congresso Nacionat·decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga
permissão ao Sistema CAF de R?tdiod1f~~ão
Ltda., parã explorai", pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão son_ora em freqüência modulada,·
na cidade de Pirapora, Estado de Minas Ge~
rais, ato a que· se refere a Portaria n~ 191,
de 3 de ouwbro de 1989, do Ministro das
Comunicações.
· ·- ·
Art. 2" Este decreto legislativo _entra em
vigor na data de su~·j:mblicação.
MENSAGEM N" 656, DE 1989

Excelent(ssim.os Senhores Membros do
Congresso Nacional:
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § to do art. 223, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do_ Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Mini:;tro
de Estado das Comunicações, o ato constante
da_Portaria n? 191, de 3 de outubro de 1989,
publicada no Diário Oficial da União do dia
5 de outubro de 1989, que "Outorga permissão ao_ Sistema CAF de Radiodifusão Ltda.,
para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço deradiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Piiapora; Estado de Minas Gerais"
Br~sília, 18 de outubro de 1989. -JOSÉ
SARNEY.

EXPOSIÇÃO DEMOTIVOSN' 157/89, DE
5 DE OUTUBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇOES.

Processo MC n" 29000.007183/88, (Edital no
296/88), resolve:
-~-=--outorgar permissão ao Sistema CAE
de Radiodifusão Ltda., para explorar, pelo
pra:z-o de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
frequência Inodulada, na cidade de Pirapora,
Estado de_ Minas Gerais.
II - A permissão ora outorgada reger-seá pelo Código Brasileiro de Telecomunicações-; leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
III- Esta permissão somente produzirá
efeifoS legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do art. 223, § 39, da Constituição.
IV- Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação. -Antônio Carlos Magalhães.
(À Comissão de Educaç_ão)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 132, DE 1990
(N~ 287/90, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga concessão
ao Sistellia Potiguar de Informação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o ato que outorga
concessão ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda.; para explorar,,Pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclUSiYidade, serviço de radiodifusão sonora em ond3. média, na cidade
de Caicó, Estado do Rio Grande do Nort€,ato a que se refere o Decreto o? 98.926, de
2 de fevereiro de 1990.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor ~a d~ta de_~a publicação.

-MENSAGEM N" 113, de 1990

ExcelentíssírilO Senhor Presidente da R e~
PJlOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
pública,
.
N~ 131, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
De conformidade com as atribuições legais
(N~ 285/90, na Câmara dos Deputados)
Congresso Nacional:
e regulamentares cometidas a este ,MinistéNos termos do art. 49, inciso XII, combirio, determinei' a publicação do Edital nu
Aprova 0 ato que outorga concessão
nado com o§ lo do_ art. 223, da Constituição
296/88, com vistas à impfantaç!o de uma estaà Sociedade de Televisão Manauara LtFederal, tenho a honra de submeter à apreção_ de radiodifusão sonora em freqüéncia._.
da., para explorar, pelo prazo de dez
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
I!!J.Os, sem direito de exclusividade, servide Exposição de Motivos do Senhor .Ministro
modulada, na cidade de Pirapora, Estado de
Minas Gerais.
_ _ __ _
ço de radiodifusão sonora em onda méde Estado das Comunicações, o ato constante
2~ _No prazo estabelecido pela lei, acorredia, na cidade de Boca do Acre, Estado
do Decreto n~ 98.926, de 2 de fevereiro de
ramas seguintes entidades:
do Amazonas.
1990, publicado no Diário Oficial da União
Rádio ltatiaia Ltda.,
do dia 5 de fevereiro-de 1990, que "outorga
O Congresso Nacional decreta:
cOriCes-sã:õãOSistema Potiguarde Informação
Sistema CAF de Radiodifusão Ltda.,
Art. 1" Fica aprovado o ato que outorga
Ltda .• para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
Rádio Guacuí FM Lcda., e_
concessão à Sociedade de Televisão Manauaanos, sem direito de exclusividade, serviço
Rádio Acaiaca Ltda.,
3. Submetido o assunto ao exame dos ór·
ra Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
de radiodifusão sonora em onda média, na
gãos competentes deste Ministério, as condu- anos, sem direito de exclusividade, serviço
cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do
de radiodifusão sonora em onda média, na- Norte".
sões foram no sentido. de que, sob os aspectos
técnico e jurídico, as entidades proponentes
cidade de Boca do Acre, Estado do Amazo- · Brasilia, 20 de fevereiro de 1990. - José
satisfizeram às exigências do edital e aos renas, ato a que se refere o Decreto nG 98.923,
Sarney. ,
quiSítóS da legislação específica -de radiodi- de 2 de fevereiro de 1990.
(A Comissão de Educação.)
fusão.
-----A-rt -2° Este decreto legislativo entra em
~
4. Nessas condições, à vista das entidades
vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que se habilitaram (quadro anexo) à execuN~ 133, DE 1990
ção do serviço objeto do edital, tenho a honra
(N? 288/90~ na Câmara dos Deputados)
de .encaminhar o assunto à elevada conoideMENSAGEM W 110. de 1990
Aprova o ato que outorga permissão
ração de Vossa Exceléncia, encarecendo se
à Universidade do Oeste Paulista Excelentíssimos Senhores Membros do
digne de enviar ao Congresso ~acional a aneUNO ESTE, para explorar, pelo prazo de
Congresso Nacional:
xa portaria de permissão. O ato de outorga
dez anos. sem direito de exclusividade,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combisomente virá a produzir seus efeitos legais
serviço de radiodifusão sonora em fre..
nado com o§ 1~ do art. 223, da Constituição
após deliberação do Congresso Nacional, na
qüência modulada, com fins exclusivaFederal, tenho a honra de submeter à apreforma do§ 3~, do art. 223, da Constituição.
mente educativos, na cidade de Presidenciaçáo do C()ngresso Nacional, acompanhado
Renovo a Vossa Excelência meJ!.!P_LQ_!:estOs
te Prudente, Estado de São Paulo.
de-Exposição de-Motivos do Senhor Ministro
· do mais profundo respeito. -Antônio Carlos
.O Congresso Nacional decreta:
de Estado das Comunicações, o ato constante
Magalhães.
Art. 1" Fic_a aprovado o ato que outorga
do Decreto n~ 98.923, de 2 de fevereiro de
1990, publicado no Diário Oficial da União permissão à Universidade do Oeste Paulista
do dia 5 de fevereiro de 1990, que "outorga - UNOESTE, para explorar, pelo prazo de
PORTARIA N' 191, DE 3 DE
concessão à Sociedade de Televisão Manaua- dez anos, sem direito de exclusividade, servi•
OUTUBRO DE í989
ra Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 ço de radiodifu:;.ão sonora em freq üência moO Ministr()de Estado das Comunicações; (dez) anos, sem direito de exclusividade, ser- dulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Presidente Prudente, Estado de
usando das atribuições que lhe conferem o
viço de radiodifusão sonora em -onda média,
São Paulo, ato a que se refere a Portaria
art. _1 do_ Decreto no 70.568, de 18 de maio
na cidade de Boca do Acre, Estado do Aman9 246. de 6 de dezembro de 1989, do Ministro
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos- zonas".
da3 Comunicações.
Serviços de Radiodifusão, com a redação daBrasília, 20 de fevereiro de 1990. -José
Art. 2" Este decreto legislativo entra em
-da pelo Decreto n" 88.067, de 26 de janeiro--- Sarney.
vigor na data de sua publicação.
,Qe 19~3; e tendo em vista o q~e c~nsta do
(À Comissão de Educação)
6
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MENSAGEM N" 96!, de 1990

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combi·
nado com § 1'' do artigo 223, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apre·

dação do CongressO' Nacional. acompanhado
de Exposição _de Motivos do Senhor Mir;listro
de Estado das Corp,_luri_cações, -o ato constante
da Portaria_ o" 246, de 6 de dezembro de_l2_89,
publicada no Diário Oficial da Unhlo Cl.o -dia
11 de dezembro de 1989, que "outorga permissão à Universi_dª-de do Oeste Paulista:UNOESTE, para explOrar, pelo prazo de 10

(dez} anos, sem direitO de exClusiVidade, ser·
viço de radiodifusão sonora em freqüéncia
modulada, com fins exclusiv;:~.mente educa·
tivos, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo".
Brasilia, 20 de dezembro de_l989. JoséSa~·
ney.
(À ComissãQ de l;dw:ação.)

PROJETO OE OECRETO LEGISLATIVO
N• 134, OE I990
(N• 291/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Global Comunicação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade? serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacionai_ÇI_ecreta:
Art. 1o Fica aprovado o ato que outorga
permissão â Global CP1l1Y.nicaçáo Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anQs. sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão so·
nora em freqüência modulada, na cidade de
Formiga, Estado Q._e Minas Gerais, ato a que
se refere a Portaria n~ 31, de_6 _de fevereiro
de 1990, do Ministro das COmunicações.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publícação.

MENSAGEM N• 123,DE I990
Excelent(ssimos Se_nl).ores_ Membros do
Congresso Nacional:
-Nos termos do art. 49, inciso Xll, co~bi
nado com § 19 do art. 223, da Constitl!ição
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional,oacompanbado
de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações; o a~o _constante da Portaria n~ 31, de 6 de fevereifo
de 1990, publicado no Diário O!'icial d_ª União
do dia 8 de fevereiro de 1990, que "Outorga
permissão à Global Comunicação Ltda. para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de excl_u_sividade, serviço de radiodifusão sonora em fre_qüência modulada, na cidade de Formiga, _Estado de Minas Gerais".
Brasília, 21 de fevereiro de 1990. - José
Sarney.

EXPOSIÇÂO DE MOTIVOS N• 56/90, DE
8 DE FEVEREIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUN!CAÇ0ES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este ministério,
determinei a publicaÇão do Edital n9 124/89,
com vistas à implantação de un::a estação de
radiodifusão sonora em freqUência modulada, na cidade de Formiga, Estado de Minas
Gerais.
2.-. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Global Com_y_n_icação Ltda., Sociedade çle
Radiodifusão Morena Ltda., e Rádio Veredas-FM Ltda.
-3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste ministério, ãs ConclUsões foram no sentido de que, sob os aspectos
técn~co e ju.rídico, as entidades proponentes
satisfizeram às exigências do edital e aos :r,s:quisitos da legislação específica de radiodi·
fusão, exceto a Rádio Veredas FM Ltda.,
única desclassificada por haver apresentado
a sua proposta intempestivamente.
4. Assim as erl.tidades que se apresentaram, só foram consideradas fq_rr:nalmente habilitadas as empresas Global Comunicação
Ltda~ e Sociedade de Radiodifusão Morena
Ltda.
·
5. Nessas condições, à vista das. entidades
que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, tenho a honra
de encaminhar o assunto â elevada consideraÇão de Vossa_Ex;celê.Q.cía, encar~ndo se
digne de enviar ao Congresso NaCional, a
anexa portaria de permissão. O ato de outor·
ga somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do§ 3?, do art. 223, da Constituição.
·R~novo a Vossa Excelência meus protestos
do mais profundo respeito.-: Antônio Carlos
Magalhães.
PORTAIUA l'fi3l, DE 6 DE
FEVEREIRO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem o
art. 1? do Decreto n~ 70.568, de 18 de maio
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de-Radiodifusão, com a redação daQa pelo Decreto n? 88.067, de 26 de janeíro
de-1983, e tendo em vista o que consta do
Piocesso-MC n• 29.000.007.561189. (Edital
no 124f89), resolve:
·
l-Outorgar permissão à Global Comunicação Ltda ..12,~ua explorar, pelo prazo de 10
(de_z) anoS, sem direito de exclusividade, serviÇO de radiodifusão sonora ·em freqüência
modulada, na cidade de Formiga, Estado de
Minas Gerais;
I I - a permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Teleoomunicaç_ões,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em sua proposta;
UI -esta permissão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso

~
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Nacional, na forma do art. 2Z3, §-:fo, da Constituição;
IV -esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação. --Antônio CarJos Magalhães.
-(À

COTnissãii di Ediictlçã~.j

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•l3S, OE 1990
- (N~ 293/90, na Câmara dos Deputados)
Ai>rova o ato que õutorga ·permissão
à Rádio Semanário Folha de Arthut Nogueira Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exdusivJdade,
serviço de- radiodifusão -sonora em _-rreqüência modulada, na cidade de Artbur
Nogueira, Estado de São Pãulo.
- O C~-~gresso N~cional d~creta:
AI_t, _lo ·Fica_ aprovado o ato que outorga
permissão à Rádio Semanário Foihã. de Arthur Nogueira Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade~
serviço -de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Arthur Nogueira,
Estado de_ S_ão Paulo, ato a que se' refere
a Portaria n~ 252, de 14 d.e dezemPro de 1989,
do Ministro das Comunica_ções.
.
Art. 29 Este _decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N' 29, DE 1990
Excelf:ntiSsimos SenhoreS Memhros- dO
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinada,_com__ §_19 do art._?2~. da Con~ti_t_ui_ç_ão
Federal, tenho a honra de submeter à apreciaçãÇl do Congresso N aciona), acompanhado
de exposição de motivos dó Seô.hor MiniStro
de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria no -252, "de 14 de dezembro de
1989, publicada no Diário Oficial da União
do dia 15 de dezembro de 1989_._que "Outorga
permi~são ã Rádio Semanário Folha de ~r
thur Nogueira Ltda, para explorar pelo prazo
de __lO (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Arthur Nogueira, Estado de Sãol'aulo".
..
_
Brasília, 23 de_ janeiro de l990 .. -.fosé
Sarney.
EXPOSIÇÂO DE MOTIVOS N•22218~;TIE
15 DE DEZEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DÁS
COMUNICAÇÕES.
EXCe-lei:iifssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este ministério,
determinei a· publicaçãO.. do Edital n9 270/88,
com vistas à implantação de uma estação de
radiodifusão sonora em freqüência modula.da, na cidade d6 Arthur Nogueira, Estado
de São Paulo.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Rádio Planalto de Arthur Nogueira Ltda.;
Rádio Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda.;
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IV- Esta portaria entra em vigor na data
SSC =- Sistema: Stéreo de Comunicação
_de sua publicação. - Antônio Carlos MagaLtda.;
K.iss Tele_comunicaçõe_s Ltda.;
lhães.

Empreendimentos de Radiodifusão Região das Vinhas Ltda.; e
Rádio Difusora Conchalense Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competente..<; deste ministéfío, as conclusões foram no sentido de que, sob os aspectos
técnico e jurídico, as entidades proponentes
satisfizeram às exigêricias do edital e_ aos requisitos da legislação espec(fica de radiodifusão, exceto â Rádio Planalto de Arthur Nogueira Ltda. e Empreendimentos de Radiodifusão Região das Vinhas Ltda.
A primeira entidade deixou de apresentar
os documentos exigidos nas condições do edi-

tal, exceto o requerimento e a indicação dos
recursos técnicos.
A segunda entidade deixou de a_presentar
os recursos financeiros estabeleCidos-rio-item
7 das condições do __e_dital. __
4. Assim~ das entid~de.s que as ~presen
taram, só foram cOnSideradas for.inalmente
habilitadas as empresas Rádio Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda., SSC--=. Sistema Stéreo de ComunicaçãO Ltda., Kiss Telecomu-nicações Ltda._ e Rádlo DifusOra Conchalense Ltda.
5. Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitaram (quadro anexo) à-execução do serviço objeto do edital, tenho a honra
de encaminhar o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência, encarecendo se
digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. O at.o .de outorga
somente virá a prOduzir seus efeitoS legais
após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do parágrafo terceiro, do artigo 223,
da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meuSjjrotestos
do mais profundo respeito. -Antônio Carlos
Magalhães.
PORTARIA N• 252, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1989
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições· que lhe conferem art.
1~ do Decreto n~ 70.568, de 18 de maio de
1972, e o art. 32 do Regulamento dos Servidores de Radiodifusão, com a redação dada
pelo Decreto n" 88.067, de 26 _de janeiro de
1983, e tendo em "Yista o ~que cOnsta do Processo MC n• 29.000.006357/88-06, (Edital n•
270/88), resolve:
_
I -Outorgar permissão ã Rádio Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüêncí3. mOdulada, na cidade
de Arthur Nogueira, Estado de São Paulo.
II __:. A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Bra<;i!eiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em sua proposta.
III- Esta permissão somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do art. 223, parágrafo
terceiro,
da Constituição.
.

.

(À Comissão de educaçãO.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 136, DE 1990
(N' 297/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
__ao Sistema potiauar de Informação Ltda.
para explorar, pelo_ prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de São Miguel do Rio Grande do
Norte.
O Congresso Nacionã.l decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga
Concessao ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda. para explorar, pelo prazo ~-e dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em- onda méda, na cidade
de São Miguel, Estado do Rio Grand_e do
Norte, ato a que se refere o_ Decreto n~
98.934, de 7 de fevereiro de 1990.
Art. 2" Este decretõ legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 120, DE 1990
Excelentíssimos Se.nhore.s. Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com § lo do _art, ,223, da Constiuiç_ão
Federal, tenho a honra de submeter à apre-'
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de MotivOs do Senhor Ministro
de Estado das comunicações, o ato constante_
do Decreto N~ 98.934, de 7- de fevereiro de
1990, publicado ·no Diário Oficial da UniãO
do _àia"8 âe Ievereiro de 1990, que "outOiga
cOncessão ao sistema Potiguar de_ Infprmação
Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande
do Norte".
Brasília, 21 de fevereiro de 1990. - José
Serney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 53/90, DE
6 DE FEVEREIRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÓES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da RepUblica,
De conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a publicação do Edital n~
238/88, com vistas à implantação de uma estação de __ r_adiodifuão sonora em onda média,
na cidade de São Miguel, Estado do Rio
Grande do N arte.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreu
apenas o Sistema Potiguar de Infonnação Ltda.
3. Os órgãos competentes deste Ministério concluíram no sentido de que, sob os.
aspectos técnico e jurídico, a entidade proponente satisfez às exigências do edital e aos
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requisitos da legislação específica de radiodifusão.
4, Nessas condições, à vista da entidade
que se habilitou á execução do serviço objeto
do edital_ (quadro anexo), tenho a honra de
encaniinhar o assunto a Vossa EXcelência,
para fins de d~cisão, nos termos do art, 16
e seus parágrafos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redação _dada
pelo Decreto n" 11.837, de 25 de outubro
de 1985. O ato de outorga somente_ virá a
produzir seus efeitos legais após deliberação
do Congresso Nacional, na forma do § 3~ do
art. 223 da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do mais profundo respeito. -Antônio Carlos
Magalhães.
DECRETO N' 98.934, DE 7 DE
FEVEREIRO DE !990
Outorga concessão ao Sistema Potiguar de
Informação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade
de São Miguel, Estado âo Rio Grande_ do
Norte.
O Presidente da RepUblica, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 84, item
IV, da Constituição; e o art. 29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, _apr:_ovado pelo Decreto n~ 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de 1983, e
tendo em vista o que consta no Processo MC
n' 29000.005844/88, (Edital n• 238/88), decreta:
Art. 1~ Fica outorgada concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito -de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em oilda média, na cidade de São
Miguel, Estado do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A concessão ora outrogada reger-se-á pelo CódigO Brasileiro de Telecomunicações, leis conseqüentes, regulamentos e obrigações assumídas pela outorgada_ e!,D sua proposta.
Art. 2° Esta concessão somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223, § 3~,
da Constituição.
Art. 3~ O contrato decorrente desta concessão deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a, cootar da data de pubUcação
da deliberação de que trata o artigo anteriOr,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito,
o ato de outorga.
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação.
Brasflia, 7 de fevereiro de 1990; 169'1 da
lndependênciae 1029 da República. -JOSÉ
SARNEY - Antônio Carlos Magalbães.
(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 137, DE 1990
(Nt 298/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão
à Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda .
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para explorar, pelo prazo de dez anos,

Ltda. para explorar, pelO pr-;ro- de dez -anõ's,
sem direito de exclusividade, serviço de ra-

de Estado das ComunicaçQes, o ato constante
daPortaría n 9 200, de 25 de outubro de 1989,
publicada no Diário Oficial da União do dia
27 de outubro.de 1989, que "outorga permisM
são à Rádio Fen;_eirenseLtda, par~ explorar,
pelo prazo de 10 (de;r) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
eJil freqüência modulada, na cidade de Porto
Ferreira, Estado de São Paulo",
Brasília, 8 de novembro de r989. _:_JÕsé

diodifusão sonora em oilda média, na cidade

Sarney.

sem direito de exclusividade, ~rviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? Fica .aprOvado" o ato que outorga
concessão à Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora

de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
ato a que se refere o Decreto n" 98.882, de
25 de janeiro de 1990.
Art. 2? Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 099/90

EXcelentíssimos Senhores Membros do

de encaminhar o assunto à elevada consideração de Vosssa Excelência, encareceitdo se
digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de permisSão. O ato de outorga
somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na
fornia do pai:ágfafo tei:Cefrõ; do art. 223, da
Constituição._ ___
_
Renovo a Voss-a Excelência meUs protestOS
do mais profUndo respeito. -Antônio Carlos
Magalhães.
·

EM. N• 189/89-GM
27-10·89
EXcetenttsStnOsenhor Presidente- da República:
De_ conformidade com as atribuições legais
e regulamentares cometidas a este ministério,
determinei a publicação do Edital n~ 274/88,
com vistas à implantação de uma estação de
radiodifusão sonori em freqüência modulada, na cidade de Porto Ferreira, Estado de
São Paulo.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorrera.m a§ seguintes entidades:
SSC - Sistema Stéreo de Comunicação
Ltda.,_
OrganiZaÇão _·de Radiodifusão Porto Fer-

CorigreSso Nacional:
Nos termos do art. ~9_,. inci-So Xll, combi~
nado com § J9 do art. 223 da Consti_tuição
Federal, tenho a honra de submeter à apre~
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos Qo SCD.hor Ministro_
de Estado das Comunicações, o ato constante
do Decreto n? 9&.882, de 25 de janeiro de
1990", publicado no Diário Oficial da União
do dia 26 de janeiro de 1990, que "outorga reirã.Ltaã.~
concessão à Rádio Jornal Cidade ele Juiz de
~~FJ\:1 Vale do Mogi~Ltda.,
Fora Ltda., para explorar, peio prazo de i()
Energia FM-de-Por-to Ferreira Ltda.,(dez) anos, sem direito de exclusividade, serw
Rádio Stéreo FM Cidade do Porto Ltda.,
viço de radiodifusão sonora em onda média,
Sociedade de Radiodifusão Poito Ferreira
~
.
na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas FM Ltda., . ~ ~
Gerais".
Rádio Fer~:"eírense Ltda., _
Brasília, 19 de fevereiro de 1990.- JOSÉ - - Kiss Telecomunicações Limitada e
SARNEY.
Empreendimentos de Radiodifusão Re(À Comissiío de Educação.)
gião das V1iihas Ltda.
3. Submetido o assunto ao exame dos órPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
gãos competentes deste ministério, as concluN' 138, DE 1990
sões foram no sentido cfe que, sob os aspectos
técnico e jurídico, as entidades proponentes
(N' 300/90, na Câmara dos Deputados)
satisfizeram às exigências do edital e aos reAprova o ato que outorga permissão
quisitos da legislação específica de radiodià Rádio Ferreirense Ltda., para explo- fusão, exceto:
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito
1~) Energia FM Porto Ferreira Ltda. ~ apre~
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sentou intempestivamente a documentação
sonora em freqíiência modulada, na cidapara atender as condições do edital.
de de Porto Ferreira, Estado de São Pau2") Empreendimentos de Radiodifusão
lo.
Região das Virihas Ltda., que deixou de atender às exigências formuladas pelo Dentei, ou
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 FiCa aptbvado o ãto -que- outorga SefaT-OOi:nas xerografadas do contrato sQcial,
permissão à Rádio Ferreirense Ltda. para ex- com número do registro da Jucesp, compleplorar, pelo prazo de dez anos, sem diieito - m~ntação do capital social para atingir o mínimo exigido para o empreendimento; prova
de exclusividade, serviço de radiodifusão sode depósito bancário de 50% do capital míninora em freqüência modulada, na cidade de
mo exigido;_ prova de nacionalidade de sócioM
Porto Ferreira, Estado de São Paulo, ato a
cotista. --. -·
que se refere a Portaria n~ 200, de 25 de outu4. Assim~ das entidades que se apresenbro de r989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em taram, só foram consideradas formalmente
habilitadas as empresas -ssc - Sistema Stévigor na data de sua publicação.
reo de_ Comunic<!.ção Ltda., Organização de
MENSAGEM N• 749, DE 1989
Radiodifusão Porto Ferreira Ltda., FM Vale
do Mo_gi Ltda., Rádio Stéreo FM Cidade do
Excelentíssimos Senhores Membros do
Põrto Ltda., Sociedade de RadlodifuSãri PorCongresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combi- to F'erreira FM Ltda., Rádio Ferreirense Ltda. e Kiss Telecomunicações Limitada.
nado com § r~ do art. 223, da Constituição
5. Nessas condições, à vista das entidades
Federal, tenho a honra de submeter à apreque se habilitaram (quadro anexo) à e:x:ecuciação do Congresso N aciona,l, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro çã:O do serviço objeto do edital, tenho a honra
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PORTARIA N' 200, DE 25 DE
OUTUBRO DE 1989
O MiniStro de Estado das Comuilicações,
usando das atribuições que lhe conferem o
artigo r~ do Decreto n~ 70.568, de 18 de maio
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, com a redação dada pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo MC n• 29000.006530/88-31, (Edital
n~ 274/88), resolve:
I - outorgar permissão à Rádio Ferreirense ~tda., para explorar, pelo prazo de ro
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serM
viço de radiodifusão· sonora em freqüência
modulada, na cidade de Porto FeiTeira, Estado de São Paulo;
II--a permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outo-igada em sua proposta;
III ---:- esta permissão ·somente produzirá
efeitos legãiS após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do artigo -223, parágrafo
terceiro, da Constituíção;
LV -esta portada entra em vigor na data
de sua publicação. -Antônio C.arlos Magalhães.
(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N~ 139, DE 1990
(N~

308/90, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cristã Educativa, para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi·
fusã() sonora em freqüência modulada,
na cidade de Pires do Rio, Estado de
Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato que outorga
permissão à Fundação Cristã Educativa, para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão soM
nora em freqüência modulaçJ.a, na cidade de
Pires do_Rio, Estado de Goiás, ato a_ que
se refere a Poi:taria n9 226, de 20 de novembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 2-" Este decreto legisl_ativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N' 850, DE 1989
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combi·
nado c_om o§ 19 do arL 223, da CmisiituiçãO
·Federal, tenho a honra de submet~rà apre·
dação do CongresSo Nacional, aconipanhado
de Exposição de MõtivoS do Senhof Ministro
de Estãdo das Comunicações, o ato constante
da Portaria n~ 226, de 20 de novembro de
1989, publicada no Diário Oficiai da União
do dia 27 de novembro de 1989, C}ue "Outorga permissão·â-Fundaçáo Cristã Educativa, para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sOi:lora em freqüência modu·
!ada, na cidade de Pires do Rio, Estado de
Goiás".
Brasília, 19 de dezembro de 1989~

(A

Comisstlo de Educação.)

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 70/90, DE
21 DE FEVEREIRO OE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTAL>O DAS
COMUNICAÇÓES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
_ De conformidade com as atri)~miçóes legais
e regulamentares cometidas a este Miv.istério, determinei a publiCã.ção do Edital n9
88/89, com vistas à implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freq-üéncia
modulada, na cidade de São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro.
2.- No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Rádio Difusora Alcântara Ltda.,
Rádio Rio JovemFM Stéreo Ltda._~ ME,
Rádio Mauá do Rio de Janeiro Ltda.,

Fundação Cultural Educacional e de RaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 140, DE 1990

diodifusão,

Catedral São S_e_bastião do Rio de Janeiro.

FM Sudoeste Radiodiftisõra Ltda.,
São Gonçalo Comunicações Ltda. e
(N9 310/90, na Câmara dos Deputados)
Ráclia Relógio Federal Ltda.
Aprova o ato que outorga permissão
3. Submetido o assunto ao exame dos órà Fundação Cultural Educacional e de
gãos competentes deste Ministério, as concluRadiodifusão Catedral São Sebastião do
sões foram no sentido de que, sob os aspectos
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo
técnico e jurídico, as entidades proponentes
de dez anos, sem direito de exclusividade, satisfizeram às exigênciaS do edital e aos reserviço de radiodifusão sonora em freM
quisitos da legislação _específica de radiodiqüência modulada, na cidade de São
fusão, exceto a Rádio Rio Jovem FM Stéreo
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
Ltda. -ME, Rádio Mauá do Rio de Janeiro
O Çongresso Nacional decreta:
Ltda. e FM Sudoeste Radiodifusora Ltcla.
Art. 1" Fica aprovado o ato·qo.e outorga
A primeira, não apresentou a documenpennissão à Fundação Cultural Educacional
tação que lhe foi solicitada.
e de Radiodifusão-Catedt-al São Sêbastião do
A segunda e a terceira, não cuDipriram de·
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo vidamenteasex.igénciasquelheforamformude dez anos, sem direito de exclusividadt:, !adas.
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
·- 4:-- ASSiin, das Citiidad"es que se apresentaram, s6' fõram consideradas formalmente
modulada, na cidade de São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro, ato a que se refere a Porta· habilitadas as _empresas Rádio Difusora AIria n"40, de 20 de fevereiro de 1990, do Minis: êântara Ltda:, Fundação Cultural Educaciotro das ComUnicações.
- nale de Radiodifusão Catedral SãO Sebastião
Art. 2" Este decreto legislativo- entra "eiri- -ao Rio de Janeiro, São Gonçalo Comunivigor na data de s_ua publicação.
cações Ltda.. _e._ Rádio Relógio Federal Ltda.
5. __ Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitaram (quadro anexo) à execu·
ção do serViço Objeto do edital, tenho a honra
MENSAGEM N' 163, DE 1990
de encaminhar o assunto à elevada consideExcelentíssimos Senhores Membros do ração de Vossa EXcelência, encarecendo se
Congresso Nacional:
_
digne de enviar ao COngresso Nacional a "aneNoS termos do art. 49, inciso XII, combi- xa portaria de permissão. O ato de outorga
nado com § 19 do art. 223_, da Constituição somente víáf a prOduzir seus efeitos legais
· Fe~ral, tenho a honra de submeter à apre- após deliberaçâo do Congresso. Nacional, na
ciação do CongreS§o N adonal, acompanhado fqrm.a do parágrafo terceiro, do art. 223, da
de ExposiçãO de Motivos do Senhor: Ministro C.onstituiçáo_.
de Estado das Comunicações; Oato constante
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
da Portaria n~ 40, de 20 de (everéiro de 1990, do mais profundo respeito.- Antônio Carlos
publicado no Diário Oficial da União do dia Magalhães.
21 de fevereiro de_ 1990, que "Outorga perPORTARIA N• 40, DE 20 DE
missão à Fundação Cultural Educacional e
FEVEREIRO DE 1990
de Radiodifusã-o Catedral São Sebastião do

Rio de Janêiro, para exploração, pelo prazo
, de.' ~O {dez) anos, sem direJto de exclusivídade;·serviço de radiodifusão Sonora em f,:e;qüência modulada, na cidade de São Gori-..
~o, Estado do Rio de Janeiro".
·
• Brasília, 5 de março de 1990. - José Sarneyw ~~
--

o-Ministi~_ de _E:Siãdô das ComuniCações_,
us_a:ndo das _atribuíÇões que lhe ·conferem o
aii. 1" do DecretÓ n~ 70.568, de 18 de maio
de 1972, e o_art. :32 do Regqlamento dos
Serviços âe Radiodifusão, com a redação dada ·pelo Decreto n<> 88.067, de 26 de janeiro
de 1983, e .tendo em vista o· que const!l do.

Dezembro de 1990

PrOCesso MC n~ 29000.006Ó44/89:-{Edital. n!'
88189); resOI"e:
- _ . :____ :. 1-=---o'utorgar peilniSsãoàFundaç~_i, Cultural EducaCional e de Radiodifusão Catedral
São Sebastião do Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 141, DE 1990
(N~ 317/90, na Câmara do~ ~J)Utados)
Aprova o ato que Outorga perinissão
à Rádio Santo António de Posse Stê\-eo
Som Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos,. sem direito de exclusividade,
seniço de radiodifusão sonora em fre.
qüência modulada, na cidade de Santo
António de Posse, Estado de São Paul~.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato que outorga
permissão à Rádio Santo Antônio de Posse
Stéreo Som Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de excluSívidade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, ná cidade de Santo AÚtónio de
Posse, Estado de São Paulo, ato a'que se
refere a Portaria n9 253, de 14 de dezembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em
vigor na. data de sua publicação.

MENSAGEM N• 30, DE 1990
Excele'ntíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:.
Nos termos do art.· 49, inciso XII, combinado com.o § 19 do art. 223, da Constituição
Fe9eral, tenho a honra de submeter â apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações. o ato conStante
da Portaria n~ 253, de- 14 de dezembro de
1989, publiCada no Diário Oficial da União
do di8. 15 de dezembro de 1989, que "Outorga
permissão à Rádio Santo Antônio de Posse
Stéreo Som Ltda., para explorar., pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direitQ çi~ e.xclusividade, serviço de radiodifusão SonOra em freqüência modulf1da, na cidade de: San!o Antônio di Posse, Estado de Sã:o Paulo".
Brasília, 23 de janeiio de 1990. -José
Sarney.
EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS N•223/89, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1989, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUN!CAÇÓES.
..
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re·
pública,
· De_ confor®dade com_ as atribuições legais
e regulamentares cpmetidas a este Ministério_, deterlllih_ei a publicação do Edital n"
314/88, com vistas à implantação de uma estª::_
çã-o de .radiodifusão sonora em freqüêntia
r:nodulada, na cidade de Santo António de
Posse, Estado de São Paulo,
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2. No prazo estabelecido pela lei, acorre~
ram as seguíntes entídades:
Empresa de Radiodifusão Possense Ltda.,
Rádio Santo Antônio de Posse Stéreo Som

Ltda.,
SSC - Sistema Stêreo de ComunicaÇão
Ltda.,
Rádio Difusora Conchalense_Ltda., e
Kiss Tele_comunicaçóes Limitada.
3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as c6nclu~
sões foram no sentido de que, sob os aspectos
técnico e juríclico, as entid::t.des proponentes
satisfizeram ãs exigências do edital e aos requisitos da legislaçã:o específica de radiodifusão, exceto a SSC - Sil>tema Stéreo de
Comunicação Ltda., Rádio Difusora Conchalense Ltda., e Kiss Telecomunicações Limitada.
A primeira entidade apresentou, intempestivamente, e com prazo vencido, a certidão
dos Cartórios Distribuidores Cíveis e Criminais e do de Protesto de Títulos de dois administradores, bem como a certidão da Justiça
Eleitoral de um sócio_-gerente.
A segunda entidade apresentou, fora do
prazo estabelecido, valor do capital mínimo
exigido para o empreendimento e a prova
de depósito bancário inferior ao riífniriio exigido, sendo, portanto, necessário apresentar
minuta de alteração contratual para elevação
do capital.
A terceira concorrente apresentou os documentos exigidos intempestivamente, ou seja:
contrato social e primeira alteração contratual <::entendo dispositivos estabelecidos nas
alfneas a e b do§ 1o do art. 14 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, como, também, prova do capital necessário para o empreendimento.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram consíderadas formalmente
habilitadas a Empresa de Radiodifusão Possense Ltda., e Rádio Santo Antônio de Posse
Stéreo Som Ltda.
5. Nessas condições, à vista das entidades
que se habilitarám (quadro anexo) à execU-ção do serviço objeto do edital, tenho a ho_nra
de encaminhar o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência, encarecendo se
digne de enviar ao_Çongtesso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outorga
somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na
forma do§ 3~ do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do mais profundo -respeito:- Antônio Carlos
Magalhães.
PORTARIA N" 253, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1989

Processo MC no 29000.007466/88-79, (Edital
no 314/88), resolve:
_ - T- Qlitorgar permissão à Rádio-Santo António_de Posse Stéreo Som Ltda., para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclUSividade, serviço de radiodifusão so·
nora em freqüência modula<f.a, na cidade de
Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo.
11- A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorga4a em sua proposta.
III- Esta pern:iissão somente pí'oduziiá
efeitos legaiS após deliberação do Congresso
Nacional, na forma do art. 223, § 3~, da Constituição.
I\1-E.sta portaria entra em vigor na data
de sua publicação. -Antônio Carlos Maga~
lhães.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9_ 143, DE 1990
(N• 329/90, na Câmara dos_Deputados)
Aprova o ato que renova, a partir
de 23 de agosto de 1989, a perinissão outorgada à Brasaia Super Rádio FM Ltda., para explorar serviço de radiodifu·
são sonora, na cidade de Brasília, Distrito
Federal.
O Congresso Nacioilal decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n~ 133, de 15 de agosto de 1989,
do Ministro de Estado das Comunicações,
que r_enoya por dez anos a permissão outorgada à Brasília Super Rádio FM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, em
freqüência modulada, na cidade de Brasília,
Distrito Federal.
Art. 2" Este decreto legislativo -entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 474, DE 1989

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 142; DE 1990
(N~ 322190, na Câmara dos Deputados)
Aprova os atos Que outorgam permis-s'ãó" às Rádio Sombilo FM Ltda. e Mam·

pituba FM Stério Ltda., para explorarem
serviço de radiodifusão sonora, na cidade
~e So~brio, Estado de Santa Catarina.
Q_eongressci Nacional_decreta:
Art. 1~ Ficam aprovados os atas a que
se referem as Portarías o9'1' 26 e 27, de 1 de
fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorgam permissão à
Rádio Sombrio FM Ltda. e à Mampituba FM
S~ri_o Ltda._, para explorarem, pelo prazo de
·dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodífusão sonora em freqüência modulada, na cidade _de Sombrio, Estado àe
Santa Catarina:
Q

Art. 2~ Este decre_to legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N" 55, de !990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o§ 1" do art. 223, da Constituição
Federal, tenho à honra de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhados de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, os atas
constantes das Portarias n~s 26 e 27, do diã
19 de fe'<:e:reiro de 1990, publicados noDiário
Oficialda União do dia 5 de feverCiro de 1990,
que outorgam permissão, o primeiro à Rádio
Sombrio FM Ltda., e o segundo à Mampituba
FM Stério Ltda., ambas para explorar.• pelo
prazo de lO (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço d"e radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Sombrio,

O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe conferem _o
art. 1~ do Decreto n" 70.568, de 18 de- maio
Estado de Sa_nta Catarina..
_
__
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos
Brasília, 13 de fevereiro de 1990. -José
Serviços de Radiodifusão, com a redação da·
Sarney.
da pelo Decreto no 88.067, de 26 de janeiro
(A Cotiüs$ão de Educação.)
à~ 1983, e tendo em -..:iSta o que consta do -

Jixcelentís_simos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1o do artigo 223, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à apr:_e~"
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante
da Portaria n" 133, de 15 de agosto de 1989,
publicado no Diário Ofici_alda União do dia
17 de agosto de 1989, que "renova, de acordo
com o artigo 33, § 3~. da Lei n~ 4.117, de
27 de agosto de 1962, pelo prazo de 10 (dez)
anos a partir de 23 de agosto de 1989, a permissão outorgada à Brasília Super Rádio FM
Ltda., através da Portaria n~ 716, de 15 de
agosto de 1979, para explorar, na cidade de
Brasília- Distrito Federal, serviço de radiodifusão Sonora em freqüência modulada''.
Brasflia, 30 de agosto de 1989.- Jo~ Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N•
110-GM/17, DE AGOSTO DE 1989, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇ0ES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o processo de
renovação de outorga requerida pela ~rasília
Super Rádio FM Ltda., executante do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Brasília - -Dístrito Fe~
dera!.
2. Os órgãos competentes deste Ministério
manüestaram-se sobre o pedido, achando-o
regularmente instrufdo e obedecidos os requisitos legais e téCniCos atinen:tes ·ao procedimento renova tório, o que me levou a deferir
o r_equerido.
3. A este propósito, esclareço que, em virtude do disposto no artigo 223, parágrafo terceiro, da Constituição, o ato renovatório so~
mente!!~ a J?roduzir seus efeitos legais ap6~
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deliberação do Congresso, a quem encareço
Vossa Excelência se digne de encaminhar a
anexa portaria.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos
do mais profundo respeito. -Antônio Carlos
Magalhães.

PUBLICADO NO DO. DE 17.8:1989
'PROJETO N• 133, DE 15 DE
AGOSTO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações,
usando das atribuições que lhe confere o artigo n~, do Decyeto n9 70.568, de 18 de maio
de 1972, e nos termos do artigo .6~.-m~m. II,
do Decreto ri,9 88,066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~ 29.000.003579/89, resõlVê:
I - renovar, de acordo com o artigo 33,
§ 3~ da Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962,
por 10 (dez) anos, a partir de 23 de agosto
de 1989, a permisSãO Outorgada à Brasflia
Super Rádio FM Ltda., através da Portaria
n' 716, de 15 de agosto de 1979, para explorar,
na cidade de Brasffia- Distrito Federal, ser"
viço de radiodifuSão so"nora- em freqüência
modulada;
II - a execução--do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos;
~- ~~
III - a permissão ora renovada somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma_do parágrafo
-terceiro do artigo 223 da ConstitUição.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data
de sua pUbliCação. - AD.tônio Carlos Magalhães.
(À ComiSstio de Ed~JCação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 144, DE 1990
(N~> 331/~, na Câmara dos Deputados)
Aprova os l':lltos que outorgam permissão à Sociedade de Radiodifusão Manaus

Ltda., e à Socledade_ de Televisão Mananara ~..tda., para explorarem seniço
de radiodifusão sonora na cidade de Ma·
naus, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam aprovados os -atas a que
se referem as Portarias n<;>l' 44 e 45, de 22
de fevereiro de 1,990, do Ministro de Estado
das_ Comunicações, que outorgam permissão
à Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda.,
e à SOciedade de Televisão Manauara Ltda.,
para explorarem,- pelo prazo_ de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada,
na cidade de Manaus, Estado do AmaZonas~
Art. 2'~ Este decreto legislativo entra el)l
vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N' 179, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combiuado com o § 1" do art. 223, da Constituição

Dezembro de 1990

Federal, tenho a honra de submeter a apredemonstração de recursos técnícos e de dís·
ciação do Congresso Nacional, acompanhado
ponibilidade de recursos financeiros e a pro·
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
gramação da emissora.
de Estado das Comunicações, os_ atas cons4. Assim, das entidades que se apresentantes das Portarias n<>S 44 e 45 ambas do _dia
taram, só foram consideradas formalmente
22 de fe"Vereiro de 1990, publicados no Diário
habilitadas as empresas Sociedade de TeleOficial da .União dos dias 28 de fevereiro e
visão Manauara Ltda., Rede Brasil Norte de
1" de março de 1990, respectivamente, os
TVLtda.,Rá_dio_SucessodeManauseSociequais outorgam permissão, o primeiro à So·
dade de Radiodifusão Manaus iirOitada.
ciedade de Radiodifusão Manaus Ltda., para
5. Nessas Condições, à vista das entidades
que se habilitaram (quadro anexo) à: ex:ecuexplorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodi- ção do serviço objeto do edital, tenho a honra
fusão sonora em freqüência modulada, na cide encaminhar o assunto à elevada considedade de Manaus, Estado do Amazonas; e
ração de Vossa Excelência, encarecendo se
o segundo, à Sociedade de Televisão Madigne de enviar ao Congresso Nacional as
nauara Ltda., para explorar, pelo prazo de
ane_xas portarias de permissão, as quais estão
10 {dez) anos, sem direito de exclusividade,
consubstanciadas no subitem 10.5 das condi"
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
ções do edital.
·modulada, na cidade de Manaus, Estado do _ 6. Esclãreço que, o subitem 10.5 das condi·
Amazonas.
ções do edital, faculta ao MiniStrO de Estado
Brasilia, 9 de março de 1990. -José Sardas Comunic<}ções, verificada a conveniência
ney.
e, havendo possibilidade técnica, outorgar
permissão a mais de uma proponente dentre
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 82190, DE _as _que atenderam às suas condições. Os atos
5 DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR de_ outorga somente virão a produzir seus
efeitos legais após deliberação do Congresso
MINISTRO DE ESTADO DAS CO,
Nacional, na forma do § 3~ do art. 223- da
MUNICAÇÓES,'
.
Constituição.
.
_ Excelentíssimo Senhor Presidente da ReRenovO a Vossa Excelência meus protestos
pública:
do n.uü.s profundo respeito. -Antônio Carlos
De conformidade com as atribuiçQes legais
Magalhães.
e regilli.i.mentares cometiOas a este nlinístério,
(À Comissão de Educação.)
determinei a publicação do Edital no 61!89,
com vistas â implantação de uma.estação de
rodiodifusão sonora em freqüência modula·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
'âa;-na cidade __ de Manaus, Estado do Ama·
N' 145, DE 1990
zonas.
(N9 333/90, na Câmara dos Deputa~os)
2. No prazo estabelecido pela lei, acorre~
Aprova o ato que outorga permissão
raro as seguintes entidades:
à Rádio Capital de Fortaleza Ltda., para
S.ociedade de Televisão Manauara Ltda.,
explorar serviço de- radiodifusão sonora,
Rede Brasil Norte de TV Ltda.,
ri8 cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.
Rádio Sucesso de Manaus Ltda.,
O
Congresso Nacional decreta:
Sociedade de RadiodifusãO Manaus Ltda.
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refe·
Rádio TV do Amazonas S/A e
re a Portaria no 66, de 6 de março de 1990,
Fundação Evangélica de Comunicação e
do MinistrO de Estado das Comunicações,
Cultura.
que outorga permissão à Rádio Capital de
3. Submetido o assunto ao exame dos órFortaleza Ltda., para explorar, pelo prazo
gãos competentes deste ministério, as conclude dez anos, sem direito de exclusividade,
sões foram no sentido de que, sob os aspectos
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
técnico e jurídico, as entidades proponentes
modulada, na cidade de Aquiraz, Estado do
satisfizeram às exigências do edital e aos re·
Ceará.
quisito"S da legislação específi_ca de radiodiArt. 2~ Este decreto legislativo entra em
fusão, excetO as proponentes Rádio TV do
vigor na data de sua publicação.
Amazonas S/A, e Fundação Evangélica de
Comuhi_caÇãó-e Cultura.
MENSAGEM'N• 199, DE 1990
A Rádio TV do_ Amazonas SIA foi descias·
Exc_elentissimos -Senhores Membro; do
sificada porque efetivou diversas alterações
e não apresentou as alterações contratuais
Congresso Nacional:
devidamente registradas_ no órgão competen. Nos termos do art. 49, inciso Xll, combite.
· -nado com o§ tu do art. 223, da ConStituição
Tainbém a Fundação Evangélica de ComuFederal, tenho a honra de submeter à aprenicação e Cultura deixou de apresentar os
ciação do Congresso Nacional, .aConipanhado
seguintes documentos: ato constitutivo da
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
fundação deyidamente registrado no órgão
de Estado das Comunicações, o ato constante
competente; prova da condição de brasileiro
da Portaria n9 66, de 6 de março de 1990,
de ~da administrador da entidade; certidão
publicado no Diário Oficial da União do dia
dos Cartórios Distribuidores Cíveis, Crimi8 de março de 1990, que "outorga permtssãÇJ
nais e de Protesto de Títulos de todos os admià Rádio Capital de Fortaleza Ltda., para exnistradores; prova de cumprimento das obriplorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direiga-ções eleitorais de todos os administradores;
to de exc;l!-lsividade, serviço de radiodifusão
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.sonora em freqüência modulada, na cidade
de Aquiraz, I?stado do. Ceará",
Brasília, 12 de março de 1990. -José Sar·
ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 120/90, DE
18 DE MARÇO DE !990, DO SE·
NHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS COM!JNICAÇÕES.
.
Excelentíssimo Senhor Presidente da E-epública:
De conformidade_ com as _at_riQuiç(ies legais
e regulamentãres aometidas a este ministério,
determinei a publicação do Edital n•.> 136/89,.
com vista:s à implantação de uma estação de
radiodifusão sonora em freqtiência modulada, na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes eritldades:
Rádio Capital de Fortaleza Ltda.,
Rádio FM Nordeste Ltda. e
Rádio Vale do Pacotí Ltda.
3~ Submetido o assunto ao exame. dos órgãos competentes deste ministério, as conclu·
sões foram no sentido de que, sob os aspectos
t6cnico e jurídico, as entidades proponentes
satisfizeram às exigências do çdital e aos re·
quisitos da legislação específica de radiodifusão.

4. Esta Portaria entra em vigor na data
de Sua-pul)licação . - Antônio Carlos Magalhães.

(A.

Comissão., de Educação.)

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEPUTAI'lOS AO PROJETO DE LEI DO
SENADO N• 163, DE !989
~COMPLEMENTAR

(N' 170/89, naquela Casa)
Defiiie,
forma -(f8 alíluiã a dO incixo
X do arf. 155 da CÕnstit~,Jição Federal,
os produtos semi-elaborados que podem
ser tributados pelos estados e Distrito Fedexal, quando de sua exportação pa;a o
exterior.

-na

- O Congresso Nacional" decreta:
Art. 1" Fica compreendido no campo de
incidência do ímposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre pres~
tação de serviços de transporte interestadual
e inte"imuilicipal, e de comunicação (ICMS)
o produto industrializado semi-elaborado
de.stinado ao ex.terior:
I - que resulte de matéria-prima de ori·
geril.. ahiinal, vegetal ou mineral sujeita ao
imp-osto quando exportada in natura;
l l - cuja matéria-piiina -de origem animal,
4, Nessas condições, à vista das entidades
vegetal ou mineral não tenha sofrido qualque se habilitaram (quadro anexo) à execução_do serviço objeto do edital, tenho a honra
quer processo que implique modificação da
natureza química originária; e
de encaminhar o assunto â__ele:vada consideIII- cujo cust9 da matéria-prima de oriração de Vossa Excelência, encarecendo se
digne de enviar ao Congresso Nacional a ane- gem animal, vegetal ou mineral represente
mais de sessenta-por cbitto dO custo ào corres~
xa portaria de penriissão. O ato ·de outorga
somente virá a produzir seus efeitos após deli- ·pendente produto, apurado segundo' o nível
tecnológico disponível no País.
beração do_ Congresso Nacional, na forma
Art. 2" Caberá ao Conselho Nacional de
dô § 39 do art. 223, da Constituição.
Política Fazendária (Confaz):
- Renovo'ãVoSsá. Excelência meus protestos
I - estabelecer as regras para a apuração
do mais profundo respeito.- Antônio Carlos
do custo industri<1l conforme referido no arti:
Magalhães.
go anterior;
11-:- elaborar lista dos produtos industria·
PORTARIA N' 66,_DE 6 DE
liz<t.çlos semi-elab_Orados segundo definidos
MARÇO DE 1990
no artigo anterior, atualizando-a sempre que
O MiniStro de Estado das Comunicações, necessário.
§ ln É assegurado ao contribuinte rcclausando das atribuições que lhe conferem o
art. 1" do Decreto nQ 70.5_68, de 18 de maio
ma.r, penl.nte o estado ou o Distrito Federal.
de 1972, e o art. 32 do Regulamento dos. onde tiVer domicílio fiscal, contra a inclusão,
Serviços-de Radiodifusão, com a redação daentre os_ produtos semi-elaborados, do bem
de sua fabricação. _
da pelo Decreto n? 88.067. de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do
§ 2° Julgada procedente a reclamação, o
Processo MC n? 29000.008394/89 (Edital n? estado ou o DistritO Federal submeterá ao
Conselho Nacional de Política Fazendária a
136/89), resolve:
_ _
.
exclusão do produto da lista de que trata o
1. Ou-torgar pemiiSsão à Rádio Capital de
Fortaleza Ltda., para explorar, pelo prazo
inciso II do caput deste artigo.
§_ 3~ _Para definição dos produtos semi-e~
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivilaborados, os contribuintes são obrigados a
dade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Aquiraz, Es- fornecer ao Conselho Nacional de Política
Fazendária e ao estado ou ao Distrito Federal
tado do Ceará.
·
de sua jurisdição fiscal a respectiva planilha
2. A permissão ora outorgada reger-se-á
de custo industrial que lhe for requerida.
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações,
Art. 3o_ Não se exigirá a anulação do créleis subseqüentes, regulamentos e obrigações
dito relativo às entradas de mercadorias para
assumidas pela outorgada em sua propo!>ta.
3. Esta permissão somente produzirá efei- utilização como matéria-prima, material setos legais após deliberação do Congresso Na- cundário e material de embalagem, bem co·
cional, na forma do art. 223, § 39, da Consti- mo o relativo ao fornecimento de energia e
aos serviços prestados por terceiros na fabrituição.
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'
caçáo e transporte de produtos industri<~lizados destirtados ao exterior.
Parágrafo único. Para os tieitos deste artigo, equipara-se a saída para o exterior a
remessa, pelo respectivo fabricante. com o
fim específico de exportação de produtos industrializados com destino a:
I - empresa comercial exportadorr:t, inclusive tradings, ou o.utro estabelecimento do
fabricante;
I I - armazém alfandegado o.u erttreposto
aduaneiro;
III- outro estabelecimento, nos casos em
.que a lei estadual indicar.
Art. 4? Para cálculo da participação de
cada estado ou do Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata o inciso
II do art. 159 da Constituição Federal, somente será c_onSiderado o valor dos produtos
industrializados exportados para o ex~:<:rior
na proporção do ICMS que deixou de ser
exigido em razão da não-incidência prevista
no item a do inciso X e da desoneração prevista no item f do inciso XII, ambos do §
2" do art. 155 da Constituição Federal.
'
Parágrafo único. O Tribunal de Contas
da União somente aplicará o dispostõ neste
artigo a partir do segundo cálculo da correspondente participação a 5er realizado depois
da vigincia desta lei.
Art. 5~ Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação,
Art. _6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
(À Comissão de Assuntos Económi·

cos)
P~ECER

PARECER N9 485, DE 1990
D-a Comissão de .CoiiStituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto· de Lei do
Senado n? 73, de 1990, que "'·eda "aOS
empregados ou dirigêntes de entidades
da administração federal indireta a percepção de retribuição mensal superior ao
valor da remuneração mensal fixada para
ministros de 'Esiado' '.
Relator: Senador Afonso Sancho
De autoria do ilustre Senador Leite Chaves, chega a· esta comissãO, pâfâ. aprecia-çãO
em caráter terminativo, o projeto de tei_eJJl._
epígrafe, objetivando- estabelecer que "nenhum empregado de entidades da administração federal indireta, aínda que_ ()~upante
de cargo de direçãb ou chefia,•poderá receber
retribuição mensal superior aos vâlores percebidos como remuneração, em espécie, a
qualquer título, por ministros de Estaqo".
Ainda nos termos da proposição, "incluem-se no conceito de retribuição todas e
quaisquer vantagens percebidas pelo empregado durante o ano, inclusive as relativas a
participação nos lucros da entidade empregadora".
Na justificãção, esclarece o _ilustre___ autQI"~
dê' infcio, que "não é de hoje que se vem
observando um inusitado exagero na fixação
dos níveis retributivos dos empi'egados e diri-
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tentes_ de_órgãos da administração federal indireta, muitos dos quais atingem limites bastante supenores aos estabdecidos, em níveis
equivalentes, para os servidores da administração federal direta. Estes, por força de dispositiVO cónstitü:ctonal{art. 37,_ XI), têm como limites máximos, no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como
remuneração, em espécie, a qualquer título,
por membros do Congresso Nacional, ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribu..nal Federal".
E finalizando, após outras considerações,
assinala:
"Para evitar tais exces~os, impõe-se
a limitação estatuída pelo presente projeto, que estabelece, como limite máximo moralizador, o mesmo previsto para
os servidores da administração federal
direta,"
Com relação à matéria, estãtui a Constituição -da República, exatamente no mesmo
artigo e inciso ínVõCadoS pelo 1lustre autor,
in verbis:

"Art. 37.

A administração pdblica

O _SR. PRESIDENTE (Nelson Ca-rneiro)
Expediente lido, consta o Projeto de
Lei da Câmara n~ 122, de 1990, de iniciativa
do Presidedte da República, que terá trami~Do

PRN
Albano Franco
PDC
Moisés Abrão

tação com prazo determinado de qu.arenta
e cinco dias, nos termos do art. 64, § to, da
Constituição, combinado com o art. 375 do
Regímento Interno.

De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, a matéria. poderá receber
emendas, pel9 prazo de cinco <:!_ias, perante
a Comissão de Assuntos Económicos .

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Expediente _lido, constam, ainda os
Projetas de Decreto Legislativo n.,s 129 a 145,
de 1990, que _terão tramitação c_o_m prazo de~-Do

terminado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 19, da Constituição,_combinado com o art. 375 do Regimento Interno. _
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, as proposições poderá receber e"mendas, pelo prazo de cinco dias, perante a Comissão de Educação".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência recebeu a Mensagem n\' 239,

de 1990 (n' 915190, na origem), de 15 do cor-

direta, indireta ou fundacional, de qualrente, pela qual o Senhor Presidente da Requer dos Poderes da União, dos estados,
pública, nos termos do art. 52, inciso V, da
do Distrito Federal e dos municípios obeConstituição, solicita autorização para que
decerá aos princípios de legalidade, ima Empresa Brasileira de Telecomunicações
pess-oalidade, ffioralidade, publicidade
S. A. (Embratel) possa contratar 4 (quatro)
e, também, ao seguinte:
operações de crédito externo, no valor global
.... ~-.. ~···-····~-~~~----·
~-deUS$ 311,895,000.00 (trezentos e onze miXI-a lei fixará o limite ffiáxinlo e · -lhões, oiiocéritos e noventa e cincO niil dólaa relação de valores entre a maior e a
res americanOs), para os 'fins que especifica.
menor remuneração dos servidores púA matéria será despachada à Comissão de
blicos, observados, como limites máxiAssuntos Ecoridmicos.
·
mos e no âmbito dos respectivos podeO SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro)
res, a qualquer título, por membros do
--A Pres1dência recebeu o Ofício n:· Sn7,
Congresso 1:\acional, ministros de Estade 1990 (n9 18.179/90, na origem), através
do e ministros do Supremo Tribunal Fedo qual o Presidente do Banco Central, nos
deral e seus correspondentes nos estatermos da Resolução n"94, de 1989, do Senados, no Distrito Federal e nos Territó~
do Federal, solicita autorização para que a
rios, e, nos municípios, os valores percePrefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possa
bidos como remuneração, em espécie,
emitir e colocar no mercado, através de_oferpelo prefeito;" (grifamos)
tas públicas, 14.000.000.000 (quatorze biComo se pode ver, ressalta induvidoso da
lhões) de Letras Financeiras do Tesouro Naatenta leitura dos dispositivos acima transcional (LFTM-Rio).
·
·
critos que o limite que o projeto em exame
A matéria será despachada à Comissão de
se propõe a estabelecer já se encontra constiAssuntos Econômicos.
tucionalmente fixado para as remunerações
O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
pagas pela administração federal indireta.
-Foram encaminhados à Mesa, por solici·
Dispiciendo, assim, é novamente inscrevê-lo
tação desta Presidência e em obediência à
em legislação infraconstitucional.
Isso posto, embora reconhecendo que a _Resolução nç 3, de 1990-CN, os nomes dos
candidatos à eleição para a Comissão RepreiniciãliVa não enfrenta óbices de natureza jusentativa do Congresso Nacional.
rídico-constitucional, nosso parecer, no mérito, pela rejeição.
.
São os_ seguinteS os nomes indicados pelas
Sala das ComissõeS, 13 de dezembro de
Lideranças:
'
1990.- Jutahy Magalhães, Presidente eventual - Afonso Sancho, Relator-· João CasTitulares:
Suplentes:
telo - José Paulo Bisol - Márcio Lacerda
PMDB
-José Fogaça- Ronan Tito- JQão MeneMauro Benevides
Márcio Lacerda
zes- Nabor Júnior- Ruy Bacelar- HumPFL
berto Lucena - Mansueto de Lavor - Oziel
Marcondes Gadelha
Meira Filho
Carneh·o - Marcondes Gadelha - Maurício
PSDB
Corrêa - Wilson Martins- Ronaldo Aragão
Chagas Rodrigues
Pompeu de Sousa
- Chagas Rodrigues - Carlos Alberto PDT
Lourival Baptista.
Maurício Corrêa
Nelson Wedekin

·~ ~-·

--
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Ney Mguanhão
Gerson Cama!a

Coube ao PMD B abrir mão de uma das
suaS indicaÇões em favor da MeSa, à qual
uma das sete vagas é destinada._ Daí por que
são indicados ·os dois únicos membros do
PMDB que fazem parte da Mesa. Para titu·
lar: o Senador Nelson Carneir9 e para suplente o Senador N abor Júnior.
O art. 59 da resolução diz o seguinte:
"A eleição dos membros da Comissão
será procedida _em cada Casa, aplicando-se, no que· couber, as normas estabelecidas nos resp-ectivos Regimentos Internos para a-escolha dos membros de
sua Mesas."
A Presidência solicita ao nobre Senador Iram Saraiva a fineza de assumir a
Presidéncia para proceder à eleição.

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiJ;·Q)
..-Concedo a palavra ao nobre St:nador Rachid Saldanha Derzi.
-0 SR. RACHID SALDANHA DERZI
(PRN -MS. Pela ordem.)- Sr. Presidente,
essa eleição não estava marcada para o dia
17?
O S:R.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Câmara dos Deputados já deliberou.
A
tem dúvidas se no diã.-17 haverá número para votar;-por isso esfã submetendo
à apreciação dos Srs. Senado_res a possibi~
!idade de realizar hoje a eleição. Se houver
alguma resistência, a Mesa retardará para
2~-feira. Não.há nenhuma difículdade em fazê-lo.

MeSa:

O Sr. RACHID SALDANHA DERZI -Sr.
Presidente gostaria de saber se, realmente,
ela_estava marcada o dia 17, conforme V.
Ex~ _comunicou, mas está antecipada para hoje:·-- . ····-·---- ·-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É porque a Câmara tomou esta providência.

O SR. RACHID SALDANHA DERZI Não faço nenhuma objeção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A eleição seria 2'-feira, mas, se não houver
possibilidade de se realizar sessão neste dia,
não haverá o que fazer, assím não haverá
comissão durante o recesso. A Mesa está submetendo a matéria à diScussão e à decisão
do Plenário.
Passo a Presidência ao Senador Iram Saraiva, que não é um dos indicados entre os 14
que compõem a lista.

O Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr_ .. lram Saraiva, Jo Vice-Presidente.
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tiva do Congresso Nacional, nos termos do
art. 58,§ 49, da Constituiç<io~-- Q_ Senador Rachid Saldanha Derzi votou

O PRESIDENTE (l_ram_Saraiva)...:... APre:
sidência irá proceder agora à votação que

se1§. s~mb61iqa.

éo~ttra?-

Os Srs. Senadores que concordam .c'~m os
nomes propostos pelas lideranças.Pfrmaneçam sentados. (Pausa.)
/
Está aprovado.
Fica constituída a Comissã_o. Representa-

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência comunica ao Plenário que a Comissão P~l.amentar de InquéritO, Ciiada através--do requerimento no 178, de_199D, cOm
a finalidade de examina_~ os critérios, as possí-
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veis irregularidades e os efeitos sócio-eco0.6tBicos da dispensa e colocação em_ disponibilidade de servidores,~~ extinção d~cargos
e empregos, repartições,rwil a_utatquias e em,presas, no âmbito da administraçãO pública
da União, direta, indireta e fundacional, ençerrou seus trabalhos com a apresentação de
relatório que tomou o nQ 5, de 1990.
É o se~inte o relatório.apresentado:

RELATÓRIO N• 5, DE 1990
Doo ~1aa.io Pllrl.1111<>ntal:' 'll;e.
Inquérlto ·
de•c.inada A e:~~a.niln.sr o~ critéi'.i.Oi; 'as
po••!veia irr'cqula<"id4do~ e oa . ofai~··•õcio-.conCm.l.coa da di•~nsa • C2
loeaçio .,., di!'pcmibiUd.1do do sei.'vidg_
rct• 1 da (:'Xt1nc.io c1<t carqoa o omprogoa,
:.:epJ.rt!.ÇÕes, auu.rquicu: o ompresaa no
Ülbit.o, dll. Ml!l.inhtr ... cio P'Üblica
da
Uni.lo, dJ.reta, indJ.reta • tundae.lonal.

2 -

HISTOiliCO DA CPI

2tl de junho de 151510,

b

to no 1111. 4e 19510,
ria, foi

r~.ada

11

~•talada

eneab~çado
.

at~o~_? ~o ~equeri111e.!!.

cor-

pelo :Sen<ldoi.- Maur!cio

-

Co•iasiio Parla•entar 4o .lnquCrit,o, deat!_

e><-.inal:' oa '-'l:'itõriua, aa poaa!veia' il:'requ.lal:'idndoa

• o• •t'a.Ltcs aócio-econ.SN1co:~~ da di•pen•D. e coÍ<:>c.a.<::.io

·~•poniblU.dade

de

aervid~re:~~,

da

extin<:~o

de ea'tqos 'e

••

a.<ifll1n1atl:'.;tç.io p(Í'~llc'a <l.a Unl.io, <lirott.a, ln<lirC!W e fund.De12.J
nal." Silo inteqrante• ofl S<tnad<:>rea, MAuri.C:icl Co1:'rl.ia,

pr!i

~

siden,t:t:-1 I~riv11l Bapti~ta, v1.C'f!'-prel'id<tnte:'Mnncuet0 'de~

.
A. :llefonu. Mr!l!nistl:'lltiv.a., objeto das inve_stiq!.
~·

desta. CQ>aiasão l'arlABCtnt•t- do :tnqué>:"ito, con•t.Lt:lli ..,.

núc:~o• biaicos do ~oqra•• de ...õde;;-niz•çiio. da soci•d,!.
e~ Estado brastleir:os, pl:'eeontz4d~ • ol:'a lcve.do

.

tinia, Afonso sanc:ho, odóll:cir Soa>:"i•. Ant.Qnio LuJ.z Maya, .João
Menen•s, Aftonso.

C:.~t~t~rgo,

Raimund<:t L.ir;o.. co.no Suplente$• Ma!:!,

Ben•Yidcs, Elulllberto. I.u.cen.,, _C~•<:r:a= ROd'i-J.~es, .J'osê

doa

ro

.S.

pino lbia, Jlallt'O Borges e I.4voisler M.lr.ia.

.l'.orl-

"pelo qoverno do EXIOl._. Sr. Prcaidente ~~~ Repl,ibUéa,, ~er
Iro co:-111s.io decidiu colher o de~ das a.ut2

lilalll!lo C:Ol1or de HÓllo, 'que afi:rt~~a e'star 'reap4ld4do, -·para
's.pl.C.,.,ati-lo, no• atlhõea

de vOtõaque- o- <:Ond~~-Írui·

ao

aetor

de :r:écu::r:lrO& hum11.nos do Governo Fede::n.l, ou _QUe ~OJUtndall!:llà

d,e 'I\OSCIO Pa.b.

C1U<J0 !Ü.ltimo

r!.dades- ÇIQillflt'rn:w~ent"'i~ dJ.reta_lftCiite envoi.vidas eora o

Ól:'<J~o• e.a 'l'l"

.

lEr& . . . ior

o nú'"~'õ?- <5a recla.,..ci3'1:s de fune1on!,

rioa, .,. n-zlio das IIIOdific,.o;:õe!s oc.o:t"ridas, ,bem c01110 .;to& di-

11~ deve

aer illlt'ut.ll.da.

.a J.Ít1ciativa de in•Utu:i.r

.o Senado ;rii!'Jieral,

ooa,

.x-J.9entea

de 6r9,ios de clas11e doso servidor••·

••ta .cPt~'qU.alqüei- posiçlo ..pri5!_,

rlatic• cont::r:-. ou • t'ol,vo-.: dllCI a~õea et'et11adas pctlo Go'verno.

se'-& as seasões· de coleta .:te ·depoiat"';n'>;o•.

l'oz'.alll

ni.o incl11lsdo as rc;:,~iõe:~~ 'in.i.c:ial !11 ti.n.al, dosti~lld&
aa.i• i~rtantes obrigações con•tltuc:ionaiu o acampnnhalne!!,

i aprOvaç~ do 1\elat.ório. As'!ifll, no dia 02.08.90,

to • a

depolmiilto

-

tiacal11r:Ac~

a;to:~~

dos

do

~•r

·•sfera d~ ta-nha a~aq~itude, COII'Q

f;xecutivo.
1.

~r~~~ento

1'1:!:!,

desta n.tonna Mral - ·

a1airai:.J.va; -que dis rea~ito, diratt. 011 1nd1rot.,..nta,

i.

<1>

S!l'.

J~i.o

Edu.al:'do Cel:'deira Sant .. njl.,

e:sU
prestou,

Secretirio

.

tia M.ministJ:ao;:ão· Feder4li no di& 16.08.90, o s:r;. I..af.t,yett;.

.

~

Covt~

.

'

"'ltrrr!HO, Pre.L::lente dA .C...iXA Econ9,..1ea fcdel:'.al, ,

iS. •obl:'ovtvine:td de •1lhar•ts de ramf

o Sr. Jorgll' t..La• FrCire, 'pre:~~idente do Banco 'do Nol:'deatc do

:UIIÍ• do CI&J:"Vidorc• públic!os toderai•, .-:.....-·outro n!vel, c2.

- B:r:aail1 no .u.. oS.OSI.SIO, o Sr. Alberto Polic.Ar-o, Presidente

tranquilidade

(e _

.....,

J.or::a qu••tõe• sob.J:e & p.rópria_.Qbz:evivBnc:l.a fl.ltllrll do E•t.a-

.

do brllslleiro, e d; 11111n,;tençi:o de. 11\lill cap.acidade da intel:' -

vir
a

.

.

e~ica~111entl!l na direç.io do desenvolvimento nacional -

nio-p~~~rt.ici.paç&o

.

,

.

.

do Senado Fed4Z:Al na arenA d.aa

.

,

dlaeu•-

do 8aneo 1111- Brasil~ no dia 29.09.90, o· sr. IIZ!.tõnio

.

fto9ér1o.

.

.Kill-.,i'1,-MWS'it'a'-d0' TrAbalho e Previdincia s,?c:ial, e, no dill
24.11.90, e Sir'. Rai11nmdo Wonato C:r:u:r::, Presidenta dn Conf•d!.
ração -d,;s Se:r:rldon-s PiibiicoS-CiViã-dO-!kã".-11. ~

~- illoplicaria' •"' in4esculp&vel cri- da oai•aio.

CCIIIO ·_Jtel.atOr desb Collls•io~

.içaro hon;ár

coa!iano;:a •• .J.. depositad.a por meus il11stres pa:r:u, &pl:'e -

.

·Mnt&nd?
~ ~e,

.

ua Relatório o quanto pos•!val
pol:' su.a.

pró~ia

.sobr•

natul:'aza, tea conduzido a.n.tea

poaiçõea paa•lotul1• eXtre-•• do q,;~a
...' equ1l~.ada.

objt~tivo

r.tlex.io

cr!tLca

:u.a 26 de outubro

*'

Uê.. do• depoi,.ento•. re.alizou-se cm Ro::cife, r.o
corrente, .audiõnc!.1 pÜ!Jllca em quo dlrJ.gc:ntaa da

entid~dea c.loashm d~ S:e.a d.:~. ndiJ.!nistrn<;:ÍCF t;ú!Jlic"' pu<.lor;:ua ralatãl:'.
ol' prabl•uu.s oc_or:r:Uaa. cam Servidores por el"-• i-epresent.,do•.
Durante tOib o· seu per Iodo de_

beu .;,1n-d;J vS.r!aa denúncias

é•c~it"'••

jal9av... J.njuati<;.a.i:l& 011 por :swi11

Íunctona.~~~enta,

Ú!la.l.tit!as por

a

C~mi;siio

raçe:..

servidoreS~

antidad~• repl:'c~entativas •

,

a - b profundo,
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avrod•ci...,~to

equi~

i

~

tld

••••11ores desta CAsa, guo

,lf•l':••t•r•• au& lll'Xpcu:iinc:ia • dodJ.c:ação aoa tr,:W:~11loa ded.a CÓfllisc.o.

-p11c:a, •• n..-w. .o•ento, eo..a for- id&nt1Uça4os

o:>lflse&

20 ou 351. de U!IJVidore• ociCisoa, n•• o• critêriCis para

••

Destaco MELENA IZNARD SAI':TIES'txlS SMTOS f:ceutt3ri<~ <1~ CO~>{IIiilio; Clolclo

avaliar e ociul<lade

~tia

de-..ea aerv.l"'--· Portanto, dcv011001 aczoedttar q,... es:sa - -

Cru~,

Batlxlaa Forr'I!.Lra

Cho!e <lo Scrvit;o t.lc Coralas.:ioa Es(MI<:Lala

toa.

Ju.u·e:~:

Mendes, Ttiatiio

S.al~taUo~no.

Venturo~,

JOS~

tar-ao-111 de

BQtclho, e Sdpi5.o Salustiano

Presidente do SJ.nd.lc:ato dos Serv.ldorea PÜ.IJ~.Lc:os

de 'l'.u·ao Mor•e• Souza, Pre~!denta da
SUOEtlli:-l?f:,
blico:~

'dade

Lejll,

o

Est~

do Pcl:'nambuco, Paulo

AssoC.L;lÇ:iiO rJull Sciv.LdoJ:es

'da

e Vera Daroni, Pres.L<lente do Sirullc.Jto 'uos Servidores Pú-

do So~.Úda e ,Prr1idõnc:L.a de PeJ:nambuco. _

e:~~~tanc.:~r

finançein. •

t~nCio

Joaus de Horaes Re•Jo .. Jur•ndir

ltlt'tll;'-ae

M.l-

aotelho. A'jlndeço, tolllbólll, COJI. a mcra~~Wo o!-nfAIJO, • lmpreacind!v.l· <:Qla.boraçio de Ay-lton

a f'el.ta d• "d••Hcecio -e. oper<:~s.ldade"

te (de 'zo a :IS~ de reduç$.-;> no quadl;'o ~e pe••~l)

• 'd• Inquo'i:dtoJ M.J.rco António Cam(X)il M.:!.rttna, Coortlcnador oU ~uipe

e Allton outra Leil.l, Ar4;sio Te.Lxeir.l Poixoto, Dirceu Toixelril dct

111

o •91;'&Va [>roc:oa•o do pol;'d.cl

~e coa~pttt.~ncie.

braaJ.l.e.tro •

Z.<i~~Rol.ento

br

c!~ ca~ci•

"JOreneial'" que eataria v1-

pl."e•tado a eata Colil;iasio Parla,.,.!!.

~e Inquérito (v. ~xo

,2l

~ o

SI;'. Joio S11fttana, Socret:ã-

rio ele Adoll:inbt..ncç;io Fe-deral., CQrl;'obora e explicite. ~l

ih-

terpret..çioo

J - OS OBJETIVOS DA RE:FOllMA I\OMlN!STW'I.'I'IVA, SI::CONOO DI:::POIMEN.'ZOa DE AUTORIDADES

COVERNI'IME~Tl\lS

'"11. d1,retr1a i'..,nda,..nt•l i

Para qn. poas.ru..os avali"'Z' a (or"'"' cQoiiO .,..••

a

Refo~

Ac\Jilin1strat1v.:., cu111pro estabe!cce-r,

1110tlvaçõea ~· lov.aram o Executivo Fede~:al
jatJ.vos vi11ados

C(la •u.)

au.. execução, Para

~~~~

""'"'IQ

<"IIC<'illlinhud"'

pr.LIM"iro lugnr,

propo3-lo~., be111

&

as

t3ntci~

Pern<~nf.lo

'll'hbostpreatlln~o

po~:

de v.i.r.L.as aani!aataçõe:: sua•, f1111tas public!UIICn.te e reg.Lstrlldas

no 11.1...

09-0S-90~ ~''" vr~tõ<"ll~·a

t.<~l"

de-

o Ministirio, e publ.Le.Wo n9 jotLI.ll ~i!.<!·~ •I~ ·!'·02• L•,·oi>l.~ n<> dL;o
gu.lnte

[~.

Me)CO

l)~

nio

zoe1aç.io

4Q...ea <1\\ aut<:~no•i• ada\.tni.Strativ• e !ioance1ra.

Eat.ioesc:-I.e.rec.ldo•, portanto~ pelllS -palavras. do
r.&pons.•V.el IIUI.im-vor sua e:~~:.:CUcão, a motJ.va.o;io e o objeti...
vo tinal do eNC1W"'f!l''~o _da llliquina <~<'l!<linistrati~&; a -iii -

Qrglos" conçe.LtUados--d,. .L~rensa i'iilcfonolll.
•.U~curso pronunc.L.:~do

socieda-:1e de

do

Mallo. Sua Excdincia nlio !o.L ouvido por e•ta Comis~Jio~ · - · d.Lspo1110s

EM

conta= i

a>ll'tDo8enet!c.lo doa ,.eu:s pzooj•toa, l.ocup~etan -

por

Collor

aa ea.2,

rai~

eai!IU""hlicas, tundaçõea a autarqu..las, que

co1110 os o]2,

devemos invoCar prefercncialmcnto o doipo.L-

Presidente d.a Repúbl1c.a,

i'ortaieccrr

dircta. !!,cortai;' pel•

- • db.> díi.ticit públ.L~, iauito cl.ara:s na:s ellp.r:-

.L<oplemontaçlio e ~• critérios util.i.<l:ados

_.nto peaaOal de $CIUI propu<;madorea~ dent.:e os q'u3.Ls ::obre:n•i~

for.;:a do cargo, o sr.

~traçio

1(<•-

....

tinci• do dific:i:e ll''Ü!;Il.Lc:o e a

llLlC o Sr. r>ru .. .l.:l(!nt-.~:

•.r.. deciso5e• quet

~,

to=IIIO&

nec:-esa.ld~ ~ ..

..,.__

..

auvJ.r, aqera, o que disse o Si. Anton.iO.

ne&tes <l"a•e dois

- • • d'!' 'ifOVerno conJ:iqu:r•"' passo histórJ.co

de

~anont.ia,

razentla ... l'l..anejant.ento e

u~

&as f'igura.a de

.proa

'Jrande aiqnif".lcado. A aocJ.edado bra•ilelra est..i

de ,equipe eCOOÔII<b:>l do Covarno, •• depoimento p:reatado peran

enga.j11:d~

te • COmiaa.ia da iliiFauntoa ECOnôii\1COI 4o Senado Fedor•l

no

proec~aso.

K.iio havcr.i recuo

posd· -

vel. Arrancao>oiil detinitiva"'onte na. direçiio
noaao objeÚvo; • ~11:truç&o de ~ p.a!a

digno,

respeitado~ conf1•nte, 'aoc:i.alll«!!nte· justo.

o Eatado bl::asileiro v-1nha sotrendo lli
anos Ulll. q:o;.,ve pzoocesso de

pe~ ~

( ••• }

~

vãrios

tr•~

cap.acid.ade

obj•tivo f'und!Went&l da retonu. ada.lni.!.

é crt.ll:r concuçaoc pa.ra

P"l:fcU:b· do

Eat&do~

UJl

funcio.n4tacnto

do t:.tado que quarellba. En.-

tinaneeira e de co~apatc;,;e-i-11 ~rencial. 1••• ) P,!!-.

t.io :ocdJ..jttivo n.io i reduç;io do det.Lcit,

ra que os pl .. no- o:o

poJ:"qUB ... fqaae o objetJ.vo a .r:eduçip do

~ve.:no

possa•, .e• seu con-

juntO, «lcençio;r C!S_objet.ivos fixadoa, _i funda..nt•l que a

'ref'or~~.&

c:l.t. lllft:.tamoa, va..os dJ.zer asai•, IDL

adlllinJ.atrativa. :avance. •

--~

d.i.cuzo111o, o

~U:.

Pre&J.<lente da

' :Uxa a 1neta. da' Refol."lll& Mm1n1strat1va, no que
blica
ao quadl:o de

pe•so~l

do setor ·piiblico• este quadro

o:LM

aii-.ero de

~e:.Sucio

di.U.-

n~ro

dilpnBIIM" IU.ior po:sa!vel, que a!. -s.i•, 9Uir.-

ll•ste

(v.

de

de

eonae-

do di.fJ.c-it illpor;"ta!!.

·te. :lã que cert.-nte seria wo.a r;"eduçio apor -

JL•pÜ-

tanqe

tanlte-· 90. N•

acabaria~~

por vir diversos ••-

c~· z-eCriando U. Cli!icit

deveri

•

<li•

b•portenC.

~rer u- zo.cluçio ·~a ozod-· de 20 a 25t, Madiant.e ~i•p'!'n

l9!ill.• llll9&. ( ••• ) EDt..i;o, &e o balizador fund-.!l

NI e coloj:açào.•m disponibilJ.dade de aervi.:!Cirea ocJ.o&oaque

t.al

~o

aa

âe e[lquadrc•. nas "exig.inciD.s

de dedicação e

~· s;j.çles~~~ent.e

.r:etd'~ a~nistr;at.lya

opcroa1.4ade

ka&il Movo".·

41relm...ta:-·

:sio ·.pll:lrv.r&l dCI

-a,

's:r. AntorúD hndir.

sr.

-

0: diU.cit, cezot&llente.

não ea!;:aria sendo

a•

!iecre,t'.i:eJ.o "Maclona~ da Eco-
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~~:ia

~rgW\t.ar

'~'RI'-.

M

:E'~ _que~:

i

que -

biaic:os _que nonei- a &çio do 'IIOverno. QQando uM soe:a:ollti -

•• p;r:.l.moliro luqar que Estado

... •••• ~· o ~r~ 0\ntoftlo IC.ndlr o aaua o:olo9&11 de

gov.~:no

o::onata, o Estado que a aociC'!dada braaJ.ltt!

&<j:IUI~a

qua aat.i c:onaubatanctado no _taxto da Cona-

t'iO 4e governo
do

r:a.c~adiz

outro '!'ec:retir:iOo d.e govel:'no:· quan- .

aeet"ot.ir.LD .. go.verno CO;'Itra4iz o I>reaidcnte C!• Jter;>U- •

Wll

bU.c::•: qu•ndo o t!nsld01nte dA RepÜblic• c:ont.:•dii- o p-c-Õprio

t1tu1c!o da ,lt<!púbUca radorat.lvo. do Br11a11 prprwlgada e101 O.!!;

Presidente da .ftal•iltl.ir.:a, instaura-_ae ~ma c:cmfus.io

tub1:o 4e 1968, o qual nio poda aot alterado por_lll&io da w:.a

tua.l que o• nada &c:ilit..a o nos:sct trabalho.

rat'Cirlll& aela.l.niatrativa. M&a reto:q~....oa, •.o._ ~··.? _áa~~cunt.o pri!!_
Que~r

01~1••

t-t' a::~~ d~miasõe•

Ora, alguém poderia dizer que a ir.. a &dll!ini•tr!.
Uva do qQ'I<Ornct n.io aati afeta ao Sr. Mtcmio Ka;ndirl

9'1ii• poderi dilUir, antietanto, que a ic.a

ru;cm,Õmical não

oeataja. : i o S.c:l:'ati:.:-10. Nacional do !:conomia quer.

0 qu~

~ "-foraa,_M.,)..,.i_atrat.,iva não

tlC'&J:i

llin-

o

afil:tll&

'il'r&nde• conllaquõnci.,::o

para a oon!!i~uraç5o elo CldUo;J:t r;>Úblic:o, e IIOO&IIIQ ao Aa

tro!!

naaa aoariall. eonsoquõn<:'ias p3.saa9eiras, pois o"défic:1t re ' =rr:•ria ·~ 1!191, 1992 ••.• Co•"•u~~o .•ut'?r.ld.nd" na .irea econ0a1ea~

o Sr. Antonio l<:.an~ir presta aqui

UIR

depoimento

que

(l(lntraria C:lAramonte as afir~~~ações do seu c:ol.egA de secret.a

:~taao, .·sr:

JOiio santan .. , • u

do

~rópr~~T Pr~~idc-n~e -~~ Re~

Preaidc_n:e~

dores púbUc:os? 'l'll:m. d Sr.
ta-. . de 20 a 2501;
9arant.ir

deverl.r~•

entáo.l!o• c:l:'itérios que

01r. ~o~oc•ç.íio ~"; dispon~i

.

~

no!.

lidado ~Qa =ervi-;

da RGpúbUca,

ua-

"oc:iosos• que devll!llll ser afastados para

.

.

. '

.

.

'

.

o bo• :fumionamentO da ~~ina ad,..tni_ll!t-cati'Ol'a.

O

Sr. Joio S..ntan&, n;;o depoi111ento anterio-cmente ..c:itado (v. An!!,

xo

:n~

.

:a:ot!c'l:'e-se -.bi• aos

O<:'ioioS~

ma•;

.

.

c:auti"tosoq~

Bais

o so1.1 chefe, estaho:iec:e -.19u'""'" nuancaa· (c:omo, poi

eiCerr.plo,

"cort.:u: na ativicl.-18-io e n.iõ na át.ividade.;!hl•), que teroii!IM;IS.

oportun.tdada ele diac:uti.:"màis- d·eti.dã.me.;.tG

IJ&t' aesto

~lat6z:..i:Q-:

e.

i!!

outro

t:1.1o!o baliz•d.:t pelo objet:J:vo 'f.in•l.

do

·•ro:~duzh' o 6itic1:t: g-.iblic:o•. J.ii 'p~:a:a ·o sr·. liAt'onio 'Kandirr

blic:a.

Dowcrn.Os prO<:'-ur"r ent&g ~ jl.lst1f'lc4~;;iio dA
-

Ju!ladnistrat.:z.v.a ""' outro lu9ar? Talver -

'I,DI.A

4& em OC.07.io!O_

tvo Anexo

!lO ~ Br.ll>:1l1enso~~

rios •~doei te• que s01r entendida de

••

ent..revist.l .concedida pelo t>residehte'd"a Repíib11ca,

h;-l!lando.Colloz:o de Ht:tllo,

• - - - e • questiO do nW..:a:o [do :func:ionâ -

JlefO!;

quero sAbe -

.oito dla:a. So !ossc·debtad"'

sr.

cw:to

e pubtlc:a_-

l). Per-9=ta:to,. então~ se .a

q~

nlet.a

elo

lançar o_ pab, acordar o pa{s. (.
DÓs

·-~l

!!

o

,IM!<\0:1 ,......

leva.:

que .a· Sec:ret.&J::ia.

'e-~:otabolecer, ~0111

base

qeral (que anili•• é assa? que c:r!.

ros ( •• J) niio pode• ser pegOs aO

nüme-

pe

n~

la~r&

d&

pc>J:ql.le·-~:nroos e Ca!llpsi.. rmos 301 numa emp~

c::a:!t1ca

porque, evont.uallno:mte, estives.s:o prgcedendo

aa do tbpo "'1c .. ,

cUspenaliS nQ. serviço p\iblic:o, mas s-pre foi •••

'•y•·

Pc3:.ca, prOJ:IC't.ou 360 e &Ô·.Somi.tt.ú AtÓ aljJor:a

téi.:io I:Ni:oLba .-;

Cadi ·os out.r:os 3Q.D7· o.i soja, tcam qulll

fez foi

O

.roa--t:aq:r,oe deveriam :a:er-.-tinqidos. EaRes

nunca. foi. a cr!ticaT, ·e

ls:ao é •o.liJ:o l.nterasaante, nunca foi a

~

di~~raoa.

til:'ios.,.<HJr;-i'gtr•m?J, quais seri&lll os

·que

vori:fic:•.rllos tambiJI .,,. todo:a: oa jorn111i11

Uns ..,ia out:a:os

-is

Aélabl.bt:r4ç~o

nwna

ba-

_de

9est:io doa ~e!'a ~otcursc:•• vs~m_

:re~~s.

&os

..:» vocii queira fazer• 1 e .,.is 111t1111nt.eo

no

l?r~:~;zo ~ _8; n~C::":"'~itt&!'-~

nh.u• ~Or, :l::oso obviamente. ~er14

( ••• ) da 111o11noira C2..

•Nós t!nba~s que, de "'l9wa11. llllr.r•eir.a,

no eur!'o

c:!ldoau- &a agênci•• qoverno•entais' fhos-

.. & ~

o
SI:'. P:oa1dente: "'T\14o depende tio estilo,

~.

fo;:-ma

-.im~lc:s~t~ente,

liSO.

~tt...

301 c:om•lilaa empresa do

scint.iclo pol:'qtr• Oi

•••e:

30\~

hi 1.1ina fõet• -

Upo

( ••• ) O cz:-1'1~•

c•d•

to.: te:riiqp!l prova:.: que não ,;: possível

da•itir:

Choq..r

SILls t"âpido, t - que .Sisl?onaar: maia r.ipi.do."'

Sio .Soelaraçt5es UtCr:ais, atê ~gora n.io desià.ant.14aa, .:to.PresidOnte da ll.eplibl,ic:a f'odor.ativa do Braail.

r..olll

nolo •• Un!saono.

:fleuldD..Sc
por;

UJI&

Cllll

ent.cndc:-r qua se

p011:1111

dclllitit'

3GO

111il

•pes>oOas,

questão 4e •oa~o· J ninqué111. 90•ta.:la 4c .. c:radito.:a:

. quo o ~ostdonto da Rcpüb:Úca .tnatalca a intranquilid&de

o-~c-

obrio;~acão morAl~

votl,
O:.io que qualqucl:' pes111oa de bo111. sonso tez:oi d.t-

..;....\"6Z o

g"Overno fala por muitas

boc:..s, o

detepninado lugiu é IIICta ine~i:!_
a .:ec:upe:a:ação .So Est:ad.o,

e•

t.J::o ~ ~~~e:ro irist:rumectt:lc:o1;!4ra ac:ic:atai ge:Jtoi:-es. Creio qu•niÔ
ap<~~n~~oa

o autor deli< te Rllo'ht:ÕJ:'io a.c enc:ontra pel:'plexo

i crónica f•lta 4e
•ous objetivos e

~.

do 'lOVO!rno n-a

frent•

apr:.senta~o

ct::.t~•·

eeto de •ilhar•• do famílias par;a aatiafa:zer aa exiqéineias
dto ~

OU tal._ o . . lator i

va90 su,e,ito colativo definido pClo Sr. Presldonto C2.

."tod.oa o• jo:rn&is".

và
b'tretant'O, ft'Ctnt;. a .ieclar:acdo• t.io 4iS<:'ord.n-

~••• torna-•• pr&tiea. .nte iaposaível elucida~ oa cr:it6;r1oa

que ctstaja er:a:ad01 t•lvez

aio axistaa objet:L-. 't1.11.l,..z não o1<.tstam critérios,

t&l-

o1<ist:• apenas, !D:U.iecruilvel • inc:ontorn.ivel, principio,

·DI!~o

e f b de a1

tio • et.,

~··• .hto~ ~inistrat:1.VIl.

Va.os en-
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- Cla GAZiTOS COM PCSSOAt. ~ ENCMGOS'~lA'lll EK RIStJ't.ÇXÕ

A . . . . napei.tQ 0 &ovaoo• .re91etrar, PJ:l-:EraNCI!,·

Ao

t:., qve a Cclnlltitu1,;-io .to llraa11 aat.abal..::• no &rt. 38

C<:IMJU1f1'0 DII.S li:ECEI'tU !oRRtNTES DO COV~RNO· FEDERAL

tli•po•i~a
a~

Ç1aporao• doa . .<JUiatea ela•ento• para noaaa

11 . . 1 oa ~apoiMentoa preat'ac!oa, .ob j~r•••nt~ a eaaa Ccmia-

alol •• .:!en!lnoiaa apraaenta4a•, d,lratan•cu1.t& ou por

Dezembro de 1990

daa

1'l:ane1t6r1aa Co;ru. •tj a p.ra.ulqaçio .Se lei ca--

pl.a-ntar ragtJl.a a -ciria), qua a então ~o PQC!a~:â élotwpen-

-.i• da

.S.r co• p.aaoal.

~ ~-

&Sl de '!u.a•

alc:rito,

coa o PEOjoto

OraO 4e acor4o

I CPI, fO"" &l!r'llc!.orea públieoa 1;11,1 auaa 01\t.idadCa c:laaai.ah.a,'

do Lei do Orcamen-

1to p.a.ra 1991 0 eLII-bo.rado ~lo atu41 9overno, •• ~:oç._.J.~e coi
orça~Kmtoa

•orit,tioa• do exeeuc:io dali!' dalliaaõaa • .colocação •• d1apo-

renta• no•

a.t.b11.lda.S.r oi)Ç\1-ot.oa o~prcbatórioa da 1la<J&l1dada •

••·CrS 5.467 bil.bÕe&o lltlql.l&nt.o aa doapeaa• coa peaaoal e •.!!

P-oipit:aç.io .S. alo;,U::.a aedid&l .;..U:,.idaa

v-•
M

~lo

o:t.

gov.rno: al-

aat:atiatl<:as a o vasto not:1c:1ir lo publ1cado na iap~!!.

a&riJO&

tra

''acx:tab t:i.cara• orç•daa •• C1:$ ~-347 bll.hÕea. POl:' ~

].&doo

a -\U;ão Or,;"a!HTI-t.ã1:'J.a ,;a.Ca1:ente

-reiro d4t 1990,

&Obra o a&&W\.to.

:l!i&e-'1 o da S4<:JUt'ldMlo oat.io provla«La

pl'blic~da

&

j~MOlro

-1:~,

..

.

f;.·.::

e

no Diál:.Lo ofici...l da JO de

· confi~ oa aaqui.nt••.~..laero•• ~:eceltaa coc-r....tea • Cr$ •••
t.e~l

A deapeit.o da

I!~

ant:rcviatado apenaa '

poent.a~ a t..pol:tano::la lnd:Lvid~.~&l de C:Ad& ~DI na co!lldt.lçio oS«
!*lo~

Adai.ai.atr.o.tiva,,, aliada ao lbeOr tio vaqo e contradi-

tód.o dtl aaua dapoi .... nto.,

~

poaa!ve1 alg:u.aa

QOnC:l,!!

ole•pe••• do

lG8,1S b.l.l.hõtoa,

nal•o_ntCI_o oa dado• &

~nca1:'9Qa

pea1a0al e

cucecuçio

orc~Mentlr1o.

• Cr$ 91 0 :J.P!

at.ó

outubro de

1990, publ.ic•daa DO Di.irJ.o Ofic:i.o.l da ?O da _!:U>v.!abro

ao, d:eaonstroua rcee:Ltaa

no

cor~:antea

va.l~r

p•••:!.

~· tun4-ntaia aobrCII o aa.aunto, Po.1a •• oa depoi-ntoa do

lbiSaa, c:antr.a CC'$ l.Ml. bl.lh.S.a d!" daapeao.s eoa pe:uoal.

Jloin1atro dÕ 'l"rabloth.o, ~o SacrotÁdo Cia -Miu.iniatraçii.or

encargoa llloc:E&ia. A ~:Wlac:io entre oa 4o1• v•l.D.re:~~ noa

doa

Prea14antaa do Banco do Broail • cSa Caixa :ConÕIII,ica 'tederal..'~wnent~

nlo •• coadwwo.a, ao111oa levado• a acr.cSit,aiC" que o
aáaaro

a.

depoontaa aõ no,a lavarl& a -

&\l...,ntO ilo

ca.-oa ac:L- i,·

~t:Lva-.nte,

b!

de crf. 3.11!9

tria

do 2U, S4-. e 34t.

.rw
. . coas14erara::.a o conçelto do •rec:eit.aa

nÜ..IC"o

, t.aa l!c;r,uldaa"

'4a~ COII.Uadto;a.a.

ex~

co:rr~

no iteM 20 da. z:xpoaic.io de Kettl.voa do

h:Qjet,o'de Lei Ol:~f,.iri.ll pjlra,1i91. 11Jto.oi, r=aiÚ 1!
an.tea, c:onl:udo, c1<a penetrUII!Oa profwl.c1arumta l:la!,

n

.

•••nm,to, o que tarci&Cia na próxi,.. aeção deue blat6rio,
.
.

'fCI&taria da trazer i b.1,1la, bl:"tVCI-n.ta, al9..,..a. cionaider• e&la a

raa~1t.o

da i.mportinc:iil <!os q••tos

ouqoa aociaia no eonjunta cSaa
' AO

~:ec:ai~

~OM

pessoal •

eorr•ntea do

Cll:l-

qo~r

6:.io.ra1.

doa • .UDicipioa,

tereao•

..,gu.lnt.e a1tuao;.ii.o (valoroa

11.

C;r$_ ,bil.t\Õ'!a) •,

......

Ol:cAmcmto 1_991

I!:XCCUflO 1990

3.180.

Reeeit.aa cot"ren"te&

5.467

'l'ranaferinciaa

1.7,1

,..

a.C.ii;a l.!qu.ida

3.706

l.4JS

'

.

' · O.apeaa• coa pe~•-1. •
enca,IC""IJoa aoc:1ai•

na-

· CO. ~:elao;io ia aatatUUeaa, ao& n"-roa ~

• :1!0%.._, qua pratana.alllCint.e j\l&ti:fieariaa

\DI&

pol!tic:• de

çio,

&r.

...•·

Joio Santalla, 1110. aau depoiaanto ,lv. Ana.~<o 2l, -n-

oicmoll que a

...

1.347

~lação_ (41/ (1}

l..OU

...

'"

'"

!Wl.ac:io. (4){. (3)

<IIII-:'

aba&., q...-rcmoa rcc:orda~: ~ ~ua o Sac:.:e~rLo da. ~niat1:• -

verU:J.c-..c:. no exa-

do~ da~o•

AC:i.._, que - • -

wo ae c;ona1d:erar1110a -a c:oneeito de •receita l.!q\lt&• .. a• ~.!.

peaaa co•

p<:~•aoal

e _,;ar<JQa soc:lals representa•, no ..,;x.s. -

-

..,, 45• .:lo total. Dl !toola• •• hipÔt••••• o• pe-•çcntu&h; •ião

.

auito interior•• ao• !!lOS.• P~.t•toa na COllat~.tuiç.io •
•t:a :faveJ:"airoc do 1!1"110, portanto

~

..:;.

t.e& de o l'reaidente !"amando Çollor t.0111ar
H, o EaU.<!o

'J&&t.Cl\1 C:otlil

peaaoal.

~7'

&._a

&!!,

poa-

deap.-

••• QQIC"l:antea --1:avar.riro de 1990. •

ita'ocaaii.Q, eata Relator, de poaaa,cSa

apraaantaadCia pala

si:. JoiÕ

~;~a, eJ<a-

aarla

out~:a.

outro

Kaa o

90ven~o,

a que a "rea11dada da -ac\1cio

sr~· Seoret.ii~:io

, apz:•aant.ado•

"""""·

t~

I.el·do 01:Gahlnto pa~:al"l deUI\e,.no item 20, qaG" a

eic!.o fcn:nec14o• pelo

Dapart:a.en~

•1•
,do

~

ea

lzio ao

eonte~&t:.ar

ou.
poaiç(íea da

oa

~

aeja •....u.a

Seereta~:La

da

rel~

toda

a ~:a

apraa'entadoa pf.1o Seçr.. tido.

n~roa

1nv11lidata total-nt•

._ .114&11n;j.at-racio. Assbt, a

ca de delrla•àaa nio p..:b:! tc1:'

-

de

rc.:<l!ita l!q.,ida õ Ci~

·j.sa era 31\. "Isto a10Jf11'fk.a qge eate Relator tinha

da Jl.dal.nJ.atr&çio aiçlea-

- n q alego11 ~aço!lh~ar o •••untO • que o• éladoa po1:

eatio

M111iniat~:a

Çcio. Al.i.ai.a, a Expa•lgiiao d~. ~tlvoa rel.11tiv11 ao P~:ojeta

s&ri.t.an:a- pOdar-••-i•,-

,J:alv.a ar9UM0ntar q\1111 a conte:~~taç.ão •• baaaava •• orc•~nen~
e~ado p02:

MUito aqui• doa 87\ c:lt:.adoa p•lo secrat.âr.to d•

cão •ntr• aa deapeaas olc. peaaoal

' plar da :Lei ~· Orç-to para 1990, eont.eat.ou vee,..ntaHnta

oa n~roa

7

o;iu.ida igual a rec:e:l;l:.a total. ...,nos. t:.z-ande,;~ne:iaa pa1:a eai..-

COlO:)

·• pol!t,!

juat1Uc::ativa o

'de•ra•• eo• poaaoa.l.
•a•aa~~aa ~·

ã ani.llae

)!C>t.of!~Oa tcwüdo• fO.! ~ cn.

•

avaliação doa

.te-

Dezembro de 1990
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~X~HPLOS

CE

DESPESAS

0.0~-A~ll::

d'

Go~~o ~::-

Parru

trd Ol.'l re!.s
ç.So 1.0 P:-'B-

!Ua31.

..

!\:r..~_:-±~0:5;
P2:::l~~:-~
rel~;..!:.'

~·

c....JI'='l:sT,:;~i,:s:

'"'

P;:;~l.!~io

Go\'1!!":".0

O!~.trü {l?õl)

>.lo"M.ha F~..e:.d

Jl,2

·~~.ti=

22,3

sr.~.6os
r:-~.ça._

44,8

.li: ia

46,9
25,9

t.r~..al.
·e~:::Jela

5-,WALIJ.ÇlO ooS 'DE:PO=Im:NTOS 'l'QMMXlS

à
o;;_:

0:0 e.~;aot~:b
~? ~

Me..., ~:<!:Uie;io

n:::J

~..~

~:::3

.:::«c:'
(198()

o,o
3,5

'·'

1!,:1

4,l

ta.~

~a.o

ID,;:

o,o
o,o
o,o

30,1

2~,1

""

2~,:

''

'·'

1~,3

17,2

~;.~-

..-

or,.,~

1M

22,3

25,,3

Cnléo•

eo
d.!

De~k~ p:;;;l~-

:<2.5
22,':)

...
"'
"·'
"'

2!..~

ftuil

P<:ç!...-e.,~

5<:.:-.'i(;O

~

fU'!.l ll:õH

23,5

26,~

~.J

C:la

.,.

NÜ.~~

C.,s~:f..l5o::r.\

;:~~~

5,6

•

ras do !N~ de Pamambueo, em

I'Et.A CP "I

U11WI

ne'iio de atendiMento ao

público do :i:NJii.tPS., qJiof tlilve to4o8 os aeua dli:tilÕ9rafos di!,

o.

falha.~

caracterizaram a eh.amacl:a

ForAm

•1~~·

elctl:'ic:.latas eoJ.oc:.!os -

reforma

a~nhtrativa ct9.-9JVerno do Pres14entCI Fcr~ando Collor

M•llo.

pensados, e nWII hoo:gi_t:al do INJ\.."!PS,<ille teve todos

dRpoimontoa t\"az1<1oll 3 Comissio ates"tãm,-- de

pronto, que ')'ravea

.

de

taçio na .lr..pl~ntd.Ç~o ~-11.11. lltl.ldançasr -3- ral~ tle edtéd~o_!li P!.

a -~•-

-

--

! de•ll1lom.tador con:st.t.ar que, e111 ·~evo,_

1- Falta de plan•i .. men~o~ · 2-- Pt"eo:!ipi-

r•• ·idcnt.ifi~a~Icto~---..,".ldol.:es.-4'-~uem::;;~leeadõ.

--

os .a;e\la

dispontb.llid.ade.

"M~r.:!lidein.

--;-

t"efoc._ ~nl.str.at_.l~a tcri q\le ~iltr feita-

ten.ii~~~ã.r oriiftinc.~~os ~o-q~e f_atalmeFte

-I."i

a

adiii.J.n.latt"~

pública

lllft'

-

transfo.I,

nosso Pata.

por .ot.lVOJIII
1e<jal para a
bil.ldade.

-

5.1

est.'" ~_L a nosso ver,"

!'a1t:a de p1an.. 1amf!nto•

~alba

""'-

-_,

-

-

.,aior • ~~~~~~~~- gt"ava dOI t.oda easa pret~n:IID. reforma ~!.
Não~tr

nistrativa.

teiil- notic:ia lle q,_e tenha sido ela p:r:•e!.

.!ida de wn .:.evant..mento e uma an!iil.lae prof,.nd" e
ri1!alidade cxlll,~ntõ:.

ú

,.,

..-aliaçio

erit-.,m~a.··a:;.·

real neeuddade;

111.lnueioaa

Somente a partir d.d e aiX5s
a.ltuaçio, poder-se-ia chéqar

~J!fM'üicaÇio. A*-(~~

. ·-·-= ..

o:lo g-overno 6 t.iio 9-':'andc e conopl.Íxa CJI.l•

um

CCillleÇill:'

eo:n a dispensA de IIOt"Vi<.lot"es e

g:lo., , Esta
DO,

~evc~:i•

ftQ ent.ant~~

a

.s...r.~out"a,
ro~~fornw.·.

"·posse doa novos a.::ba!,

pec~t eap.l.:al

Mo=t. ...,, not.!cta.ol.lns.i;;!lltent.~h~• -,.eiculaóas

n1stradÓres.

pel• bnpren••· danl:to .::o:onta de c:'obt"a:~ças a .seus
npensa dê
·--+-

.tor::l:.i;;!
1

----

••

•

~,.,:;~ ~r~ll' __

,

:...:l'r....-•

aWC"iliarea
s~rY_idox-eS-.
,-~·

úii.i_ ,f"'at.ot: _~c:heg'adoa

!' ' l:.':t'-.~ta~i-o'

a:('Vtei:-IUII co

das

das

t~~<~da~u .l'ot- rC!IIlk~!~) ;~~:b-~c~~t;;;~·~N~r .-.. ~~~~~· ·

n.torma

~riam

l.l:ata

c:03l

p<X~er1a

os eomcs 4aa f'ClJIICIIIdl: a aerGI •f.ao:Jtai!.l.s do .Sr9io; bl

ou...

~ axtin'i;;:o ~.

set' ll otapa final da

Wa&

de•••

trabalho

u:

~d~_g:çaa tntroc!.~ no~1'aia, -:-~pós

a-

adlnínistra:hiva •-·

Ql:d:~ a6 pode :r: i• ser fe.l to em pral:o 1M..1• longo. .

adain.latt"at.lva •l!J'WM• para ser sir1a •

W!l&

_IDe~~· tém evid~~b_ ~ fo:_~easc

5:r:-

O '9ove:r-

optou ju.-tament.e pelo caminho _inverso! c:oro1!.

sido d&doa ·~ -.u.aa _l?.'!t:.! .••labora::r:

l;!l'!l;o.

,b:o fato roi rel.atldb• pelo t•r<'\rrio ~lniatro do_ Tr.aha1.ho

•

Previdênc:i• Social,, Rat:õnio ROgirio Haqri.

•••

DO d~~ ~ de ma.lo, Jhra•

\llRZI.

ol."dem,~m

se\1

Indag-ado

Min1.s~r1o, pa:r:a o•~.~

reapc:msive1• pelos :RNerSO;S departamento&! elnb(>rar_CM,

çou pelo !1111.,

pr..!:IQ de 'trüa hor&l!lj, wu, lbt.a c:0111 os nomes

(I e

no

30' doa serv.!,

4ores, pa:ra que t'CISSD afaat.adOtl, o Ministro ro11pondeuo

:r; :Jus.t•monte 11ua:O

que e.t.S: a oeorror na adlllini!,

o.

alg-~

- • ro~~pllt"tiçõea, houve at& um11 oeorr3nc.1a 111111•. g-ravei

se~

tx-açi:o púbUc:.a bt.aailoir~, e'" g-rau

r••

t'iCIIX'-

t~;~t•lm<~:nto de11at~vadoa

:r•• fora• colocados

en1

!Nliol."

ou menor.

- sem que houvesse

disponb.llidade.

Seg-undo

Ul

raa., -.~!azia trê11,meaea q;\le essa. o:rdem cst..!_
'!"• 4ada lllt!' ningub a CIWDPr1•.:'.

danúnciaa

colhida• ci.. audié!r1ei• pú:bli<:a, reãl.l:tada ""' l!.ecife-PE:, t'o1
0
o q11e ocorreu na biblioteca • n• aeçio de titulaçio de te!.

antas de ser em~- DO cargo, jii dava Ot"dens aos Seus·
bordinadga no Min:l&llicio, de vez qUe, no dia OJ de IM.lo,

aõ
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t.t<v:L• Ol • .&a e 19 d.t.-

q"•

•••wa:Lt"& O car9o.

a:L'~pl.'"'~"""'n

2

t:~ 1n.ad1nlad.v.l que orde• deaae teor tenha ddo

a dir:Lo;,entea 4~ ~l:'IJioa púl>Uc:oa •• iui1a :Lnc:cmcebivel

.ainda,

~· tenhll sido C'UiftPI:'.ldaJ

c:a~l~

- l : e a p~ecipitaçiio

c:J

outro .t'at:a que demc!l'l&tl:"a

eo. que •• dispanu.a

f'or«~a

l.ol. paUCic.Lnado pelo P~::6p:-:Lo Cov•rno Federal.,

{-- dlapon.oo.<lo, quando

exelu:~1vllll'l<!!!.

_

P'u!!,

çi:o da Asseaao>:•mento Supartoe - FJ\SJ

e:.:eeutadaa

No'cUa 21.

ocv.pao...::e~

te, de fun~·iio de con!1Anç.:> (l.T-DJ\S) ou de

t"epaaaa<ha

Il' - autolil\ill't.J:ca:n .. nta devolvido aos .Srçã:os

de

orig-em, qu11ndo

•e

t~:atar

do

de scrvidoz:es requt-

att.ado:s ou Ced.idos;

l!&telab= 4a 1990, •t:tavia do l;)ac:reto nv 99.SJI'i, de ,20/9/90,

o gov•u·no voltcrtJ at;ria a .x.c:lu:Lu o reginM da d.tapon:Lbilid•d•
~1w:uda

oa A.9entes do Vi'!J:I. linc:ia,

~nt••

d? Sdgur .. nça, A,!!

:n::t - -exonerado do carq:o em eomlsaão ou

fun-

ção o!o eonfl•niii{DASj ou di:spena;J.do da·. run-

XJ.liarea ~., So<;ur•<:<;"•• Gu.ard&a de .Vi'<Jilinc::La, V:L9l&11 o V:l.g-1~

çilo (DJ\I) , retoz:nando .. ~ carqc. cu C'mp,-cgo !?<=!.

'lan~a.

.a.nent.e, ,..,,.. pz:ejui'I:o do disposto no item aa-

O p.-aprto governo reconhoçau que errou o
viu o •~ erro, · M<lnoa 111&1

'J""'

aadm

tenhâ

corri~

Se ni~ ti~

sido.

rv -

-••• tJ.vLdo, po~:.1;m., nanllWI\4 c:cmteat...çio ~~ mudanças admini!
b:at1Y!IS 1JIIpostall' palo ')'Ov•~n.;, ea;e dee~eto t.er.ia, no mini~
.o~ <latl_a.,~ado Ulllll dGvi.~a•

•e:c:i que a~ro ae .... lh.anta .n:io

considerado ent d1aponb11td.,da, quando o-

cupante da c:111rqo ou empz:eqo peZ'1'Iollnente

doa

:z:eape<:t1voa tjllill<!z:o:s ou tabelas• •

te-

z:ia a1<1o o;o.at;J:do .,. z:al.aiio • out.z:oa acrvJ.doz:ca7
vê, a. le!. e•t.abele-c:e o· que taz:ez:

C01110 • .,

Ef"'t&

o a' a:~ec~tt'S.

Pa1t.i

d~ ~itérioa par_ã

serv.iCio" .. a sereno colocados -

~

d:lsponibi_l~d:.doe_

O'oltra talha 9ravo da <::han>D<!&

-.:!o,.

A-1,;-.,-n_tiUcaciio

c:'u do:;:tt~:'l.

rrl~ortall. a<!.,.~nl.Bt,.-atl.v....

Clt&O de

SÕ

nio

CO!a

illlltabalcce c:omo cheg.=r '" eles,

n"idoz:es nio ~p;snt.es de car9os de c:~f !a. As-

.tm, .O =ntz:ãrto

dO _que -afirma o Seeretádo Joio Sa.lt"~i-.a,

esta le.i !'l.ll.da tem a vez: com os crit.~rtcS ,,.' ,jai-efn seçui<los
aa .J.dent!UI:,!cllçiio doa· servtdore• •

sero~:~~~.

d.tspens .. acs.

'c::ont..:ontado çc:a ._ c:ob:c:ani• ina.\atanta de c'rit.G~
tio. pa:r:a " <!hpcnsa d• aarvidoz:as, o aecz:,otirio .:roio Sant!.

- · ' e.J.nda ansa!ou, paz:an~e a CoaJ.~11io,
paasou de bravata.

U>IUl

:r:eaçiio :que-

Declarou ala, .o ler o seu

nio

pronuncia-

bz:e. cz:it.!a:lblt. e"<liretrl:ces paz:& el•bora,.iO ~e

1

de

0\ladr~eia

de Lot'll,..iio 'Idcnl dos Õr9'<ios dli l'residiinc1a

da ftepÜbl..i%x',, Minbtiir1os Civis, .=utãrquJ:as o
.-nto in.l.c:.ial•

e. di ouez•Al'Jllfl• dir:l'Jtmtes aindJ:c:aia d'os

tunc.lo-

nlrtoa pGbl.icoa, ~ eq~tvooada estradiiJia do
cont:r:ontaçiio co. o Est.adCI. :Cr.ltiea• a pol!t.tc.;
i!la rec\lrsoa

:tu,n,..~a

do caverno, illtiJ;"'ILLI.~O

que

aa.d~~:~~~~ba'õaa~ •• dJ.spi:rn.ll;iis e a coloeayio

.funclonliir:toa

CJ!l

da

dispontbiHd'ade r::i:o tb. c:;l;'..ttii-

lt.tirmo p~a os senhores qua ea~a• cr.it.,!

,r:ios.

rios· ~~·i~ e ~oc- .a 'let.a, aprova<!••
_IQ Congeea11o Kactonal, belJI como por

pe-.

d.,..z:etos

• ato•' nCJJ;"'ILLI.tivos et.e:!: 11,028:, de 12 do

Gil: erit&r.tos

taçii.o :t<!ea!l,, não se z:ete::-em

t't!gU1111!10!1\tado• pelo otio:l:o OS da :!leceetaz:ia. de

Da&

ua

Joio

veri~icall'Oa que a Le:! no 8.023, de 12/4/90, •.sta-

p&. aobre a

org-:;oni~ação da P~:"eaidênc:ia da;

• .di out.z:aa p;-ovtdiiiinciaa•,

a~:tigo

aata.belece

pa~:blot:coa

cz:.itir1oa pat-a a

1dent.itiCi.!-

ção da pe.:n:uB ,; sez:ent d<!Diitid!'s ou co~ocadas em disponib.!.

Co.- se

11d.,de.
te

rcs

acontet~:"C

lotados

trata d<t lotação tde;sl, pode

per!eit.lun<!!!;

qae. ola •e:lll supe,-.lcr ao nümero de

m;r,

õz:g.io. qua.ndo de

suã

elaboz:il-çS:o-.

sez:v1do-

o

Ile<>z;a-

to n.io tao:: n-anhWIIIl vedaçio:r nesse sent.ido.

llht:.a verit!.car o que c:ont;'im o Of!cto

RepúbUca •

doa

n~

.'(JS,

de 30 da al:a:tlll de 1990, da Secretaria de Adm1n1str•çio Fo~ral,

ato :RI::I;I:all(tivo z:aq:\•t•.ncct.a.dor de Lei. e Dec:noto,

di:cer do

~•t.&1oa,

&

no Decreto

de QulldrÔ-'I'abela. eto ;..,_

abz:.il

a&atnistraçio F-.!n-al, de 30 de abr.t.l .Se 1990)"

coru1ult:anCio a l""l!.alaqio. eit.aoh. pelo al:'.

e11t~lecidos

:rdspeito :i~ra.çio de pz:oposta

..SO 1!p!I!OJ Pec:rat.o !1!9,235,,' Cle 04 de mato .d• 1990,

S&at&nll,

. !undaiões,

grovtdênci<~s-.

:11:1:..

.Ibi'o Santanill..

~.que

nio ·re11te qualciUe.r dGvi<!;s

doa poss!vl!llh: etri't.érios con.tJ:dos neasa oflc:i.o,

por bem tz:..-:;:.ovê-lo integralmente•.

Ko a eu bojo, apo-

para o ataatament.o

do
-,;m!c:IO-CIRCOLAR N9 005/DlUI/SAF/PR

axea<lentot da aer'lr14oJ:"e&l

~n}loz:
•~o.rt:.

2&, O a:w.oadante da paaaoal -

a2;el"c:Ic:io

DOa &::gioa a H1n1atirto. o'z:g:anizadoa noa

-

daat:a IA1 ~rl,r

to.;:

~o

D.iz:iqonte

sido e:q>iz:illdo o praso

:..to!lbo;:c.t,~o.

,lliilh>•rttgo :Z9 do. oacz:eto nO 99.011, de 02

de

~·4•

l!le

u,o,,

pubU.c.=doo

no

Oilz:t~ dnet~l
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01 &ubaeqllent-.. aau..,. aneUIIinNmdo a V.

Sa.

o woda1o anexo ~r• qu~ a•d• pnl&flchido • r•"'!.
t.i~o

a eata Depnrtall1ctnto COQ. 11 -1or L>rall'i~da
poaaiwol,

E

Vi&ando

uni:ror~~~iza~

int~n:aaqõa~

••

a

na anc-inhada& a culto Dep41rtame~:~to, ••••
paaa~al

o;io ela

Jt

o Min.t.at~eo do '1'nhlho e l'revidi~ú. ·

••-

c.tal, Ant6ni~ Ro<Jirio MA9r1, ta •ui.~

ór-

t..1.col

-1.•

a-oen:.t.5.-

diroto e

deveu:.; obaarvar oa aa9u.l.ntoa crj;

'tirioa1

f'2.t.

po.ra

h& obt.ctnç:Oo_do• quant1tcat.1voa
·b.~· o núlllet:o q'uo :ror igua.l ou

r1or a

Oo.Sic~nco .d~c..iliJO.a)

&\1pO-

au;rii

um.·

ae 'ebogar 1 lot.a~ i:deal, •travéis do

i;Jlo-

poit,!

ria, lllllll nio !oi ci::l<tõri.o de eseolh:..•:

arro-

dond.ado pera -noa.

por
c.ntol

devo:

aer apl.l.c.ado do fol:"'"'& 912.

bli1, ton.ãndo

goa e

~r

~oa

base

oa

:ftlt.

"óa c:la~:CO& da lotaçio ex.l.atcntea
aatrut.ura 'do lir~!io, de .•cordo com

do

u:t. 10 do Decreto n9 9.,.011,

~

'in.t!IU!JO,
tol reaU.ntea ;t':l:c&
1ntoJ:~~~~~onte,

cr.t.tédo

a

o!lo

tespe.ltad•• as

"''a9'•• ~.lla:tentea nas eategorias

L:J.

pol!.o~j!_

Z"andJ.:c: :W.b<tral, o qual

4e peraeg~iç;;o.

111of~

na prapria pela oase

tipo

Eh· e vár1;,. outros aervidor!"• da SIJÔENE,

todoa eoloc:a<!oa ~"' db~ib.i:llJ:l!'lde; no ''"!'~<tCIO diap:!U<:õio ~
teu._o colllbatJ.vo Dec>utado po:r<lln'riambuco, Fernando

Lyra,

oc:orri.d.o.a

nA SUDENE.

5=:,
as

fun-

ca:gos 'oa OIJIIR_reçoa.

• c.l&J:oa de .lotaçio, devori ••r encam.inh.!,

••

C&Ua Eeoni3mica Federal afiZ'IPOl que Z'l!alme_nte
Hagi:r contl'a

aervidores

0111

"q1a',

oa colega• 1 ~eve.

procurou

"tr•vii$ de p1quetea,'qQ.e-

:r.ta:a i~aped1i:- o. colC9a• de txB:talhar ou que

Ea anexo ao Quadro ntm~ê:c:ieo da ext,inçÃo d.e

~aa

1>2! 11101:ivos

suas·

neee11s.1dadea de tral:lalho e

e~.t.onai,a,

~ido"''"

~uneiando •• arl>itruied.ad- e.' peri11~quiçõea

2,3~ ,. d,J.strl.~:Lçi'o ®• 20' Cv1nte poz: cen-

~·t.•

do

e••• t.Qo de perae<:ruiçio foi.

,que j l t!.f~h&lll pa'rtiC:~o>ado de ~oc:iaçõea' \"!:e ela"'"•• foTam.

que eatabele.;em. oa I.tena 1: e II

v&o

"t'astM!ento

Uc:oa • ide<!ll!jgicoal

·to de denilnc:1a poi" parte- do ,PI.Q.ldente do SitiDSEP-PI!:, J~~

.a.te Ol./tll/')0, e

.mr>~:eqoa va9'~• •

-'·'

incentiv.avaa

sio es~ tezctua~•nte, suas

Pflla-

..raal

4& iii relaçio. d.aa v•qaa cncilltant'es eo. os
aea 4• aeaa ex-Cleupantes, e resp.et1vàa. e"'t~a
,x-1~• tunCioaaia, ~r<JOII ou empreg-os,

•Diante da 9row1:, Z"eallaente, eu diaae

in<:Uca~o

.•• 011

func:ion~

não entrassem;-

e~-

que:

de.aliti-

r.tã, • eada dia., 21..500 funeion&:c:io.tl, e recl:'U-

•• que deverÃo aer • .,.ntid•a ••

ta:~:'!.a,

l!ent:r:o

Qll ~rJ:adc:l•

r

:!:'toa."
tr6a nio·d~s 2.500 !P:.V~·•ta•,
f!z...as uma a.n~

()61) 217-12}.:1-

l\

..a:l7-l2lt

...

greve ac-ümu, enl:io, nó. nio ti:r:emos •.!.

••• d.cmiaaSea,, .,.;;,..delllit.11110a :aliJUDS

piquete.!,

roa, cru• re•~ aubvert•r...,, na.' no .. sa Õtie:a, ·a o'Cd- e

ec-o
__

·~finllativa

ae d, ·~•.•e of'!eio .•6 veio cont!J:R~Ar a nQ!:

in.l.c::iah nlio bou'"' er1tir1oa para •

çiao 4• "servidor~•. omr dlal'On.lbilidade ,ou para

do.

,a

coloeill-

liUIII a.bate ' CJ•
~

a aua

Cada J;"espon,.Svel 'pela dbpcnJI.a dos ~~~rvidorea utili~!.

toa or!tiErio• que t>eJ..en~nde,.ie.

ql:la

as ara~~~~ a,

.aat.~ea

b:atxos,
o ar. S.C::~tir.to de Adm.tn.iatraçio eonfund.lu Cõt!.

v•• • claro•

de l,ot.açlío

J;:Oa

4Upon.ibili~de.

tal-• ~ con!•.uio, te~ Sid-o at;' pn>poaital.

para que

ollbllc:o a inconabtlne.ta daa diap01naaa

pelo voverno, D~ d..onat:.ração ci"e que i- aata
l'll*la&J:

por:

-

"lD,.

tila de util.l:r;ar

n121a

de

utilização 4ea=a• arll\as" W

4i~

doa g-an111raia.

Ti~a

-.1•

por<JUe··fdi~a aina.li~c;~o q~o

pree!.

O!

po~ue:oa'*tti.oa

2,300

.t'unc:ionÃr.los

10 dias•.

<:r.lt.ó:c:ioa par• identificação 6e

.peaiiQII.S a aer- demit.lclaa ou coloeadaa -

'r.l•••• a

••1: da~::,

a

~1•

t-um.Sri.oa 4e eal;;.rios

~·. corta::c:

tl.õtioa de unifor..tza.çio de ilifol:'?"""çSea sobra axt.inçi'o de 'V!.

funoionãrioa da Ca.\x:a

~r,...

que querJa111' t'rlltlrrllfnr. V. l'::IUJ. aablt que

nio

eiet~a
eoEWOniente

aon.o Ol! atiii arrog•nt•,· do que adiU til:' a

f~•'qU-

O Min:lat.ro d~ ~t:lc:a · taabh ':•~::ia

l:hado da caloe.açio <!!e se~ -

di•ponibil:ldade

;~. ae livr«r doa •.1n<:les•jávtlbr' .. daqueles que

pa-

JIIJ.liiav:aa

:a.a enti<!ladaa representa ti,... di:r el:a-e, ·~o:t"<tC denúneia
do a11'14ieat0 ·<Jqa Contro~ dtr v-oo.
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Cla!:ava· funcionando IM>lho.r;, d<>r>oi!.'l das dispen.11a.11

occ:orridas

•""'••u <;u&d:t:O de pe.11.11olr.l e que a 1~1 não b&via aido
9rave a eor fnoput .. o.lo~. a una cUr1'1onte,

a~ito

hea da

a&~!ni=-traç.io

plibllca• agir ..·~

notad~uaente.

arrepio~ lt:~i.

dav1&, fOi ClllliO O .. rqi,IIIIOMtO e• que O ju1• d&

JUMt.ll

9&o

prida pelos aervic!ore::, qu.,n<lo da :greve

•>o;iqe,

ftU que -..h de duzcnto11 aerv1dor•n da StiDt'NE

e•aas preod".salil, '7omo entendcr

Ent .. ndeu. o ju.ta

t.rab~rlho~

r:~ue

rotorrw~a:se111

oa eervldor••

no

notti:iead•

de

eç»aclllaÇlio e Julg-amento d• Raeito ae baseou pA:r:.Í deteJ:"'Ii-

ao

OC'i)Z'Z'Hla 1'oijÔ

1nfcio d•. ali& CJeat..iio - & adminillt:t:o~~çiio não foi

T2-

Clfll

-principio, o ct.nll{:irill'ento ti& l.ei"',
que

Conat.dorrando

a direçio da CEP

tenh..l

aectitado,na negociaçiio com o 11indic•t.o doa fllncionii::-1os, a

re9id.os

pela CL't' não poder la,.. ..,r 'eoloeado110 .,.

z:Ciadm.t.aa.ii~;~ dos demitido~ O'

poia a lei t'ac;:ult• a utlliza..-io denoõ inati~utO Apei.a... pa-". '

oUtub:t:O de 1990, !la, QJ, o ai. La.t'ay•tte Couttnho

ra oa aervidol;'es estatutirloa estivolil • etetivo11. Os

..._ao preiotdentc dcst.' Cl'tr "·•• cabe ac:-re-sc:ent .. J: que, por

wi.dorea c:eletistaa, ainda que eativcls, n<io podel'll aer cole
, cado- -

o

dhponlbllict!lde, roia nio sio e!etivos.

reqi-

;fo:.:ça do

tirt~t&

Colctivo de Tr;abal.ho z:ecentemente

:io• eon~·to· .to:.:a~ exttfttoa

de

.t.nfoz:-

do, .atiõ sendo r.;;;'ondu:d. dbS t.odcis- .,quc-le.s acrvidore~·

jur!diQO que oa reqo IÕ o da lesrhlaçlo t~oll!lalhl•ta

-

l'eQrdo

-:z-4.

No,Of!cio n9 173/'90-P, do

cu- •

m i-az.iio' 4•. r'Cttorfta -..~tfds-

.o11d.ad& e nlio o estabolec:ldo Pela Lei n9 17ll/S2.

aoa quad.~:o• da
's.Ltu.açi!o •e111elhnnte a o;ta aC'Ontee:ou com

•..

•ervido:n•• d"' rundaçio Educar;, que fQram :eeeonduzido•
tZ'at!.I.Uto, por deciaão d<1 Juiz• Cr:.a.e Cltvendtch., d.a.
Junta de cOnCUiaçiio ti .;lul9.ar.ento de RacitÍI.

Jlá que •o .aer••ccrnt.ar a.inda que a i~•t.ituto da di,!

'51alltOII públleos,

".""~"

vell' g;uc 011 servido.-es -

de'

dJ.•ponibi.U-

dade continuam • P."recbeJ;" venciment?S .l.nt.og:r;aia, • ...,.
nhWIIll.'

ccnt.r-;:o.pr~sta,.io ~ri .éi:ViÇO.

•••e ua

p:r;obleo~~.a,

Qe-

Er.lbora' :ieconhecendo'

que .(og-e ao.c liJDitea de

aentenç11

W!IA

Jtcu::i.f'e-PE, ao julgar a •çiio doa servidorea da

eu~ dQ.

SUDENE,

.e!!,-

\lffii\

ESl!-

'll!bilidada, -~ c!Csn C:-erto. t.lrríto m.!ilho,.; ~c 'n:;;:o; e1o;o" ~eri>JA re~dmit..ld'o.sr

:urgund.l,

dccorre,.t.:o dt,.,o, 'n<io

havt ..

1

b:ise \.Nr&l sólida "' 9"'rantir "" -d'P"~S!"Ôo::!· l>CI:I:s.

uma

houVO!I,.Se. i.,...is poderiAm

S<"l"'

to~n~d'"'"

,.....,

rll • .;ssas -de!DJ..s...Ões n.iio era,., -:,eces-~.i:.:bs.
aem. por co...m.sj.a

ju-

cUe'ial, ô j1.dz da 9a • .Jutib de Concili_,.:io-e-.Jul'llamento

nbeceu ael:

D1aao tudo podezno~ t..i:.:&:.: algllmlls conclusties•
..,1'="•· ~ Hilf'!"#A 4e !unc;:ion<ir~o:'J fo.l. tqnt:nda coPio

ponibilidlade nio i instrumento adaqua.:'lo Paz;• e :eedu,.io

par•

pr;coval.e-cend.o •• d.~llfpenaas •ó

c:at.>t-,

oa ",.5o conc=••do••

{Od_m~n.is~r;:~ttVIIe-_&

deria 1arnais concordl\[

<;:Qit!

.,..re~to;

ii

tel"<;:<!::i.-

9~e ~e -o

f,or.;-

d.h·eç:;;:o da CE'P não

po-

a :t:.ll!:lldll\.i..Mio. dos t:unc:ion<irtos.

de

r..eo:-

si tuaç~~ :

-.oral.Jncnte vex•tóri.a~ •• •., • .ac:onu1lharho & MÓralid&de l.&n.l.ni.atr•t.iva o aproveit.ulento,reJI'an.!.

Se houvesse seriedade

•Õ••

pod•i--iarr.

t... -r

~inir.;trativa,

•1do evi·to~~das, a .g:.:eve nio

te:.: o=rrido, a <!tr~ão da Caixa p6d:e.r:.foa. ter se
do ve.xa,me de -....J.ta.r atrls nas

e.s

d~:_

p~ec.!a11ria

pOUf:oiiCio

de~~~t.aaões,

jw.nd.o-so Aque'loa que eaUv•s•eu. aendo conaider.!_
o!loa como exC:esaivoa -

detentlil\&d&

l:'epas:-t.içio,

ol.ocando-lle-l.hea .1 dJ.apoaiçio de outr.._.,
a_~

q~
.Jf.l\ll....

~primo

111110 Cqulftll sabe? I do Poder J\idlciirJ.o,
(rob:t:eM ent.r;o oa;_ denollti=do;

at;

~~~e• ~o

E•t.do.

a;:o o 1'ez., ~oftt.udo.,· ~~I:Ai.Õtl"O ~a-p;Í"icho ~·

llUfl•,

al.-

qu•, a9- t.nvliii da onxug'ai' ·• !Úquirua, !aZCI'Itl

ecn ~ o )!:s"do pa.gu• a Blilha.r:o:~s de

••a:vido-

o_..

_!:7

Al.berto l'olica:.:o,

pres~denta

do Banco do

Br.,..tl, p,rocur.... justt..ficar a redU<jSO de des-pes.as no
. ct a

bu.,;'&

da oeflc.i.Cnc.ta,

..,.,2m':ente pa:ra

.õ nio

o_ t:ato c!•, antes

~te;r:eccu

do::, as•umi:t:

b&~

justifieat:W•c:oe
eaaa

pres.tdén-

da, t•r aubz=lto doc:ualent.o J:telataru:!o a neccss14ade de

o·

banco contr11t•z: ,....,~.. J~ ~1 .fuae:ton.iJ::';oa, 'e 1 càrriO '!~es.td•,!!

t...

tcrr Cl.t.pen...to 16:S7o',

na, aea que ·haja "p.r;eat.aç<;:?' de ae.Miço•,

par!.

-

•••

~1 o!le a~ir

ot.poJ.IIlOnt.oa do ar, La1'&y,et.te C:011tinho Torre••.

~p..:-eaidente

da cã1xa !!cOnôtric& f'edes:-al., e Alb•rto PoÜcalio,

preaidente

c&rect.arizariA
&a

altez-açõe• ;~u:lminiat:.rativ•s tntl»dll•l<laa .n•••a•

i.nat.itu~

~~~ baneiZ'i&a • no lklnco do Norde•t• do Braailr a

redu-

çii~ doa custoa • o &WIIento o!la ef1c1inc:i.a daa O~ap:.:eaaa co.o

1aat:.1t~içõea de c::t:Õd.ito. Hada ~·
:EeM

1t.

objeta-i.

tb

~. no prillletro c•So, hou.ve grande 1rrea..

ponaabátd~de quoo pode.:t.a trazer
htySo~ e, no ~o .. que houve

t·

fAfayet~c

Coutinho, entl:etanto,

procu~

deiiiOMt:t:&:t: UI aeu dcpOilllento qu. a C&J:lea Econ&mica Fe<lel:'al

\
\

\

1nj1.111tJ:ça

AS PRIMClPA:t: IIDnJSCIAS TM'ZIDAS X Cl'I,

oCool.i11alio

Alt.. .-o. !'&toa levantado• nos depoiD~ento•,
z:ecc~l.lw&r!d·denÜncJ.a.,, •• quai• 11111tio ·aqui orde

o p;1_11:'0

•••' na &udiSncia pa.11ca oeo:.:ricl.'
O ar.

;fl.agrante

r-

~da• ~ do!• '9nps·~

flUO s•l:' ef1c1entea,

aGl:i'J.oa prejlli-zoa_.l J.nst1Ulll&

pGra c:a. os ·~•·

Par•

1nat.ituiçõea finan~J.s:-a• atuante• • luc:.:at:iv••·

4

ab:.:e.n9~ &q~elas
CJI

Recife e .<liz

apresenta:
:t:espeito

l ~D~, .a·~ •o Miniatlirio d& l'.<J':t:.ic:ultura, ao
&o' I"JU.MPs·,

o ·~ IIIQgl.oba aquela• r-tida .. ii

DNOS,

Colliaaão

••~rlto

pol'
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a aa rafar- ao Min~•1:*rio_ ~a_Aaro!'iuti_ea 111

I

z::loa, ho•p.l.tal a11. que t.odoa

011

elatrieiata• forA• <:!iapanaa-

IADIÇII.W, . Kaa~a vrupo~ no~ l1ai,t:UIOa ;.. danúneiaa :t:efcu:·e!l

doa, ..-••ando a I'U.nUtenç:iio a aar _tai~a po~: Urmac: ,tont~:ata

~· a g-J:Upoa da paaaoaa ou -

daa por. Ulll pr.ço b - a\lpCI~:ior ao que era dhpendida ea.

Q,UÕ :--•r~ f.icai'IIOa ha,.r

il\<11-

cloa da pr_ajllhoa pa;ra aa uau.$.~:io•. do• aa~içoa pGblieoa ou

-

•enidorea.

c;ue _j,· hoY.va eonat:ataçio da injustiça pelÕ podal: jud..ici!_

:rio.

r

-··

__a-ta <Jrpp.o 1 pela aua,_

'•P.nGnet.aa a.pr!a!nt"d'u na· audtincia pllblica,' !1!1

• C.l

<!XtenC~o,

prcferi-.oa

M:t:' constar do aneltO l, juntado •; eat.a relatório. ao

•hci:fa,

~-te~a

n. SUOZNII!, pcrr

':-t••Õ••,

a>umpll)'~ ~· ol'it;rio!l pa:ra

~hponiblli~d•• foi:'~. do, acordo coa o

11!

fa-

· q,ual

oa aanhor:!•, S:anadorea.:·.

. ele-

l?rCII114aE

•DIDSEP-_PE, .:furandh" Liberal, da o~em ptllC'UI.._n:- · 'pol!tica,
~• aqualaa qu.. pertanci"m a aauu::iA.çÕaa da l::laaaea ou

aiD<Ucatoa for.,. at'aatadoa,

:r.rn.nd:o Lyra, 4o

b~do

Da~>iine.t:a no

-:noo

da Pal'l'llllllbllco.. ao afiraar que axi!.

tJ.u ape~•.• ~ c~i.tirio para a cU•(XJ,nlbiUdad:' ~·.
~""

-•1!1•. l\uto~q\dar
'

a
foi

sentido_

a po~~~•~içi~:~ i<;looló9iea.

'

>.

aervido-

~•.lsl•

'

deu-

. '.

•• p~eferinct.i a ••rvidor•• ca••ado• • :ceA~i tido• '!"' s'l':cv!,
90 P,ru,Ü.co ~~~~ razio d'a ."n1•t1ar .,o_a lidere• dndieAt., in1
cluindo-ae Q proaJ.dento do SJ:NDSEP de Pe~nlllllb~co,
Juran-

.

d.b' Libetalr
~unqíío

90 ou

.

.

ao• 111illtantea pollti==-• ocupanteS de

.

de

c:heUa~

.

.

.

'c; 'Dctputado
-

.

• ao111 C)l;-illte<Jrante• do <'llretoriaa

.

. • conaolhoa dolibe:r:-ati~a de ••so«açOci. dC.
Alhl. de eita;. oe f'atos,

ea~

..

••rvidores.

. :

----

trativa,

'

~o

l'l;eol~t6~1o

ax-poato. a conclusão deateo

a ate.lt;.o. ãa

~evada

Joio. Sant~a
-.ncion~dos

poü.o sr.

~riitic:.a~

SecrotirJ.o

nada t~• qUa ver ~ oa elova4o• propóai.t.oa'
pelo El<~IIIO :S:r;': l'>;eaidep.t.e .~ SI.!DP~l).ca no

••11

diaCurs~ 4o d.ta O!f.-05.!f0 4 na p:reae~u;:a--de' todo -o-~~~ia-ti'l:io.
Par~&~ce •. ~·verdade. _..,contJ:ar:-• i_nti!"4110nt:e UIJII.d-11. ,.i_ ent.J;!,
vista. conc:edida

Ainda' 4•clinou oa

.

faça-

Do.

aio poderi.s ~er out.1:a que ni:o a. aegui.nter a -1\etorma. Acboini!,-

~azilien~e

e

pel~

Sr. Fenur.ndo Col).qr,.d.ct_Mello

publiç~.•

-

Oof..07.,l)O,

.~a

qual SUa

.!lo~

E:~~c:el;;ncia

af.lx-ou. quo visava .b~a.iea-.ente •balança;- o pa!a•. '! gqe
qaeat:lo dct •• de111it1r ou Dio 360

~ail

peaaoaa

e~;a

u-

ques-

tão de •oat.ilo•.
De aeotdo cora. o preaJ.d.nte'dÂ Anoeia-io
~dor'!'•

<lo INCRA, o pro!ipl:'iO chofa

_do

Õl:'gio, -

do•

Sl."<:"i;te,

ou - j a ; a eoncl:urio

ci. que a' ~forma
~a•t.,.....to•,

ta do•

'4-•

po_lA aS t1v_era dc:li•: dias pai:'& alabç:r:-ar a 11.!,

d.f.ap~tna!veia.

A bibUotec,a, alt:""mo;nW

eapec1aliZ!,

~io

A ~io d• 't':l.t!!_

de_ Terra• t:-ambd e_atava fe,c:hAda, COIIl grandes trana-

.~ para oa ~gricu.léorea, .,. razio de t~a o• aervidQ-

~

4o ;.tor t.er.,. •ido taabl• cOtoeados 111'1

. 1noxo~:&vel
. deste ---a.Lat.ôJ:J.o
.

!J'ICOOI:.rava III"!_

~~"mento

n.unc:a

~cmatit:uiu n\jlM. vel:''tadeh·a. ~taforMa ~inistratba
. . iúa.;ulo~ cap.. z do,

~ati•faqr

•tt•

tom

~Inimoz d~tt

cr1tir1?•

reapei-

t~ a~a n~idorea P~l:tlicoa -d.,.to--pa!a • ,de .~Údill<::i.;: Ad~- ·

••tava C:esativada, de yez que t.oci.a a• bibUote<:'i>:":Laa

l&aY:l... aido coloc•d•• ..._ disponibilidade.

C{U~ ~•e,

· diapon.l.bili-

niatJ:ativa. :ll.caaal17' .a expreaa.io •'lU• o.stava •• and.,'a.nt:o"•
- porqua.aea dü.vid.A •\'iii~ a principAl ~o.naoquência.-

, .S.sta

Cl>I,' c~ a •a• poi!'';:~J:~ ,..i?llaate,· foi •. ele auat.ar o ~roc:••
a-o i.ndiacl:'i.atinado • ava•aal.ador de

a.fa.a~a.!"'!I\"0~

de tuncion!

J:ioa públicos que, inopinaa-nta, ao vira~ tran•!oraad.oa••
•ieiloadaa, tendo a uaina pcaaaado • alugar vel.culo• d1111 lOC:!,

botlea expiatÕJ:io•

dO;~

,.._zelaa daa .fina.nçaa naclon.aia.

~· para a u:ecuçio doa aeu!J . .rrl.çoa.
l'ara qu!l' r-'o p&:l:re qualqu•r

o;t\iv~da-a ~~:ape1to

da

··~

convic.,;:&ó ca. que apr•••nt.o . .ta parec:er • ciuero tJ:aRacrever,

Cu1Ítr1al 011 ve9etal e•t' sendo pree.S.:da e inauficiente,po:l.a

dia 03 cio 'ulho elo 1990, a 'IU'll sJnt.c;tha <lo lllllncoir~ que é
'ao
t'"''po. elarà e draa.i.d.c.a, a viol;;ncia cont.~:a.
pea-

....:blleo, a fiacali.':O.'iio d~ alillentoa ele origeM 'animal, in-

ir. -1or1a doa tlj,cnicoa do inapec:çio foi coloc:ada am diapo!llf.biltdade.

n.. rado di•ao•

a popul•çio eati oo=endo

o

r.laoo 4e. adq>.~irir altm.ntoa • - a 4avida !J.aealhaçã e 1ft!.

-•.a

aoea e inaÜ.tui;...-sea. que

••ta- e..tlutid!o

na

llllfo~ M•ini!,

tx-aUva~ e• qUeatio.' ~~. no-t.!o::::la. diz respeito :.. u-

perao-

e que foi alé• di••o ua 'dto• -i<»:ca Yl.lltoa de noasa

h1at.c3-

.-cçio aan.tt:r.ta.
lfo 'I~ o!e Pern~U~bueo houve unidade de at.en
di•nto ao pllblico - qua t:o4oa Qa 4a.t116ool~:afos. for~ col,;:

ct&doa -

diapon.l.bUidada~ ca. total pra:lu.Ixo pua oa uau;.-

:t'U poUtic:a reconte. 'l'rat.....- dG ~/dor_ A.tÕnao ~inos

d•

Halle !':t'anco. reeent-nt,•' .falecido. A notícia que ~aa&Z'ei
a t.r. te• o ••quinte t!talo • t:exto1
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lotJK SEN~o!Xllt.

DISPOM1VZL,

N'ONSO 1\.lliNOa PE:tu:l~l:l O I!:KPRECO 1fO

~uRAvÂ

-·ta

~,!!!!

De

6t~ l

GRAÇA.

•'!!nll.dor C'Qlocado.!!!

l ·-

"} l

QCAL

dav•-••

I, . -

.,..rno,· a

I'GV

~"'·

dheoft~bll1d_"'""': ~

falta l!!le raeur•o• da :rGV'. •P.,r '"iir

i

inat,:l.~lllçl~

,pi-iv.(da.,:

e~~:t.i

COM

F.'' i,.o, ..

-~0111100 ci.~ slÍ.biJ~d~o.•: ~

proble111a11 de

it

C:lli>Cll

"""'"'"'~'"çio. • •· .•.

ensr .. eado.· t.:•tou oii (liaponU:>iUdad•' ~

!!!,~~·-

.o Arino•

Aa.t• reagiu o ...nadoz:o At'O!!;

~1:'

(PSI)B-R.J'J •o

a! t.RIIU::.a, ne•ta noti':'La• que i. \1111 Yerdaclel.ro

I

~9

d& •xtinçlo

dl~n~o hiatilrl.~o. ~ f~la •o,fr:l.~-, d':> sen~tdor de 84

bdtltuto d• Direito Públ~c;o • CJ.inci• POl!tic:•

!.ndign11dO eo• a ext.in.ç.io

t~tpoJ, da l'Undaçiio c:;.tú.Uo ~a;-ga•, do qui!'l_ i

da ll.iq:uina

!'eahaaont~

da !'G\1'. o

Ca~

da· Il'ld.ipo

part• 4a ret:or:M& adminiatrat.iva que

pret•nd• ·

~:lblUzu ~!E!~ A! at.o:u~l_!"

.condlcÕ~s

~leu ~ •oeiais

!!2

en..:uq111monto

da aeto-res expJ.i.eJ.ta-nta vin."'-17

lado• i. aJ.•~ d• con.1::ribu1r pAra o denenvolvim.nto l:.oiienico,

lu.t.oc- )l.ii. 10 ano•, • da •ua dillJ?O!'ibllJ.d.,de , i_
pn~•J.dinçia

stmtiiz:,~, !'~ !:ete~tt'.O de

a~nJ.&t>::at.iva,

.

O.lltnttfi~~

• -c:u':tt.unl

d~ ·BJ:~ati. :". ~':'~..;d~z'a 'do '~a~o'r 'A~C::!!.

eo Al'ino• de ..,llo 'E'raneo

tranlllf'or~~oou

e v.io],l!'ne!a aq:uJ. docg

~atada eN 'not!ic.s.... ~ que ~Ú~er _da. 'vtolinciA__ ~orauda

~', ~9n~orme a P~>:t!

tra

con-

:.ilhar~• • •1lb;.t'.~ -de -•• ~~dorel públic;a, · pa.Ls, • -.ie•
deNltJ.êloa e eolOC&doa na

rU 21, d•"211 de junho• •••f.tlada por •au pr••i-

4e t:a•Ilia, que t'OJ:"-

...,_te -

Po,.tçio vcxat.õirt... a. disponJb.llidadal, s.-.q, cba.ri:ces <.'lo 'dete-

ex'!'rci<::lo, ;Jor~ Cl•c:•r de Mel lo" FLor••.
.SOCUIIIOntó d• t~·ia pi9inàS', o. •ena doe- dJ::I:

·b

- ? N.io •h6

au~t~.B-.:iallltmta

du.:ua do ~ eet~ - nii~

..

alo CIOIIIPreand•r a •xUnc;ão do Ind.lP? e dos de -

irativ~ di~â •

•1• .S~r<;Ji,os.

Cf\1Gr111111011 par~ • B~a~1.1.

dftt!e que

'

EX•rc:•ndo· ~ ca.rgo·- ae• -:-~.;;.;me>:"açio,

•••u•l11

uJu.
.

cadeira no 5enl\do,

plielt~"'9nttt

,c----

-

.!!:"
•

vineulo.<los _j.l!llss.!io._~ !E!~ ~w

tribulr .c!.!:! E <lC!CI(!nvolvh•snto têcnlco, eient[-._

.f1!!s? _.!

'

~ ~ ~

'

... 1a111 ISOnta1!'111MCil\tfl e>C-

~·.! ~~ ll!'n:<u<I..-n_t?·da m.ii~uina .!
~~ f!5! re~orno finan.c_~>i_ro·S!:!!~~·~ E!!-

zo do• 300

funei,~nir,!-~-." U.Stad~s

.:011.

o fllt!:!;

para a daah-

• o Il}d.lpo tOi r~•pOn•ivel Pelo

.&o -

estudo

. - . J:eaule<~u na _Cond••io 4- No tive!.•. que pr•P!.

ro.; ~nteproje~os para ~ Conat.lt~~.dd-:

·~
mk~~~d~i-~e>Ctint;QS ~
.
/
~

.!.!!.! ~ ~ <eno;rs eeoni5mi_cos ou .s!.!,!!!-

uta't.-tvos, .!!!.! ~ fundõ<> ~
DJ! P'n!!!mento.! ~ eultura

~

.2!!.!!'•

diz o ~:

elcmal de Direito, que oc:upava sou to111p0, quan-

,.io ast..Ya

-

:._

q~.~e

..

Braatlia; na 41retlo do

rn,d.l-

trechos dos depo!.lll.~toa dos Ila•-

.:ro.ii:o Santana, t.!.tayoJte

Co~t:l.~~~·

A1ber.to

Pol.lea.:-o-.. e- do .m.eel..en.t.í••iiiiD :Senhor Ministro Antonio ~i
--1:-io Magri, be. ~ trecho• do ~~~&nitestaç.S~a púb~.teaa ~o:~
oret.ir.lo Ant:on.1a ftAdir • d~ Presidente. Fe~a?do C_?ll?r. ~do
, Mello', fora•' an~a a o11t.o ·Rolatór:lo •. f!'lam a.

'i!J&lq~Mr:

re•pe.lt:o

.

..

M~..;,t.i\'4 · co~ ~. f'orç~ m~Jf.to ;.dor do q~.~e
..
. .
' ''
'';

int'a . . -.ptlvel de aar -nifeatad..s-pe>;; aate

M-

-Íator. ~ :~.aport,•* n;_lllbrar -qu.:, de 'acordo c:OIIl 'o SJ:. ~
.t:ir, a

bt:~ra.e ~ 'a~naa' c;:o~•tr~aJ.r o Estado~·
ele'
~ç ver eo.; _o eolllbato-ao déif-ic:i~ ;pdb'tico

queria, _nada tonib::>
1

_ou quaisquer er-1:bíõrl.c• efet.ivo•. do pritiea. • pt'O!J.ciin.cl&
adaJ.ni.tltJ:at.Lvaa7

'1]1• ,

d:e acordo

-CC.

Ma~z::1

o_ Kin1at.Z?

•

nio hou~•.

~ eRn.tribuieiJo ~

aMor, de Sol anos, apoaent&Cio pola Facul.da<.'!le H!,

do

Sel\ht:l!l:a\S

-

aprc:en•ivo

'

a. ~:tz..c:ip,a~•
-u!a•~•

4a llof'orJU

~··..._
. .91.U>c1o'' Sena4or -

~. ~·f~~· ~lll1nts

·-

.

ltiiS, al• c:on"h'lll!'>:'" •tnaç:ettlivol ~!! llll!'t01jtt•
''

''.

to.i

aer rel.-bro~~d.;. co1110 ua ..a4e1o <.'!laq:u.llo

ltin.iat.ãr.Lo dO 'r2111ba.tbo
3 h.orass

qu•,

~

à.: .P~vidin.~i~ ~~el.~""

a~··.
.c:a.1x.

.

d1antle <.'!e UIILII

~eve, .o

PJ:es1de;,t• da

Eeo~ica Federal-~IJUI'.•_ q.u• ~~ '~- <J_OI'LIII_r":~•·
de ut.ili;~:ar d:e- h&a. •• an~~~.s para .-~trar qu~

q_u•,

~~~~~

.t:1fereDqa

~· ~~ ~-~ 9.~ ~ _5 Uir~Yen ;-

....

~.· ~'

wa U.•ta doa eJCI:intoa est.lo o Instit-uto de

a.tu4os Avançado• •• a!ucaçio II••••), o :tn•t:1-

~o

SUperior de

tat~a<!os

• Pesquisas PsJ.'eo'sao -

,·~~~ tisop) , o Curso de MM1nJ.atiad?; da_ ~P~~
...
1

(~~~.

Ctui

o Tnst.1tuto de h"'--r•o•

r 'o It\at.ÍI:uto de

Hwllano•

~tudoa Cor~~ is- U~e~J,

. o taatlt.u.to de Do.:::u-nt:açio (Iru!oc) • o Conae - ·
U.O &t COOrdenaocão da l!lnaino e Pesquia•

IC<In-

oap),.,·

9

a.<pmdo o d1~rioto:r d..11." EScola ·llra•llelra

.

'

tra~Mol.ho z:asponsável pal• I'!;

for- adl•latau;auva da rav •• o

cor~•

o.

Mnb\1111 1n~tar:tt.e

•-

ir:r.foi'IU.ç.i~

eon--

__o~t.a que nos dei.-•• . . , . tranquilo• a r_espeit:o <!o•

ve~

quer r:tenhiDI& d e - auto.rid.adea t.rowce u. .

dalroe objet111'0•~ ~eirlo•~ inatruMn.toa • fins da Refo~
M.ld.nlatá:at1Y& aC~J~g~U~.bada por·

.

.

!:aia~~~ ~lto ~bê111

.

••ta. Coal. .io.

Nosso sertt.~ •
'

.

&olloJun• poueoa, ..,. eçre••ivoa, documen-

to• que ane..:amos • ellll:e llelatOrio. o prt-i'I'o I • ::ópia

l!le

Malai•tz:açlo I'Úbl.J.ea, •J.anor c.,.~.nt.L. late-

po-te do 9-.:upo 4tt

. ., . altas au_tox:J:&dio• da llopiiblica.

na aaUu.t2,

carta ltndereqada

p:a:l;' UJIII

cia.

importante executivo do Mini:otir.lo

dÕ "rr•b•lt\Q • da ~nela Soc:.Lal, o se. Ivan Koraes Re 90• ao Jliniat>;O Ml;gll;l', n• qual ele re9111tra o seu.

p:rotea~

• deal1ga-. . da. ~ de tcabelhc) Cbenada pe'lo K:l.nistro •

.
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- . , . prov-. de lneont:on~14a4. ~b, . .JW:i!:a al)rupta eo.» t'ot:"...

ela de

~z.l4&a

tlvo l'le<::e~dta de ~•rv~dQiroPS "'"' dtv.e~;soa ôrq.'ioa. A:11ta--

aa da•l.a.a.a • af••til-ntoa de

aa~:l.doraa riaq~~;a

'1.. KinJ.at:oirio~ o . .9UJ:L4o"eonas.ata «e to41 • <Soe.-nt:a'ç.io pe~
ttaoaa~ l

~o;:io in.tarpoat& na:t• JCJ pelo

Ir.

J\bal Maneta&

•••a

haja vt,ta 'lU• e-Rs" IO.<!'SJ:IO Poder E:K..:u--

COfllpOrt~mento,

•

o_ de

det~tt"do

o.ape<::to •ltblllll-nte

bot ar'car coao oa õnua do P"'l'"IM'nt.o d{ISIÍeo "<::-rvidbrC!C rotil:'i!. -

P.llhCt • outz:ooa, aaaiatld.oa pelo Sin41c•to @a s.trvldoraa ~

d.os de ativld.ada. N.lo .;. eompreendo, ~ea do -ç>ont.o de

II'U.coa r~arala -

e<:OnôtaiCQ, nem aob a Aniilbe juridlea,

P:rnaMbuc:o,. cqnti-a a !kl~rlntfmd:n.c:ia da

Donanvo1viacnto do Ncu:clo.. ta-St:JOEMt, inclualv. c6pia i!a liJa!

-1

aal' reintoqro..t.Õrilll oloa.oa !uncloMrlo~ ilc<Jalllcnto doloca
,.,...... tUaponlbiUdade por torça .S.~ pralt,.aa bt:or-.a ~"'.;

aS.trat:1v~ •. outro i a Ü11truar coneadld.a •• 25.0&.,0, pe-lo S!A
p~ T;tb'*'al hd•~ral, por 9 votoa a 2', •• fa....,l'

&I

R~

suspender

"'- cléel&raçi.o ele .lneonat1t.ue1onal1dade para

o ~ato n? ,tt:3oo', qu:- ~tar•lnou a r..:iuo;:io,

açio 4!:.

~-- <li.IJl'ORibilid•da. l'or,últ~,
0:lo 11.9 313/,0~P, •nea•inh..do

s-•••

t.a...bi•

:l.n<::luC~. o 01!.1:-

pelo St'~ Lolf&lfet• Cautillho To!,

Pl:'e•il!lonte da Cai:u, EeonO•:I.ea ·redoz;al, ao Seno.dor Kaul:'!

lho- ,!qn.Hi<::ativa no espe<::tro nacion ... l. r.io hã dÜ\·ld.:t. ' - d.
· que esaes servidores colocado,. era disPanibllid"dfl s;.,qal-r 'for.,. sl)bmCtÍdoa a aval!11ç.!io rl<J'Ciro~a .da auas ea<><~u:.-dild .. s,
realoc;~~.çào•

vistas i su'l!l

, O <N~O

as~cto ~~1-al

•1u-0~tiso n.~o

·.,:o.

"'ai'Ka

d• r•le'vo, a,do

r.azio &r.

r~~~fonu:

a<SAil'l.:l.strativa. '".

:~~io

Oa .hoaultados dossa ll•fonu. Achl:l.niat.rati;,a

4ft

'organ~:l.a110a &li•

c&o

novo•

cSe

~

~·

a devid• anilhe .S. aua hopol:'táneia, c:r:l.-

Õl:'~la- Ca.J fun.;õ.a

.pare<::id.aa
' ·-- . '
-

e~

-u:o. 1ntea -.C.,.
..

.:i.:t:l.ntÕ•

.

ou
-

-

aio. pgr exemplo o a ca.aoa da SCIC1:'-

tu1a de )'.aaunt~:~a l!:atrati(Jicoa que aubatitl)i.u o exti.ni:.Ó S.:~:

..1.co llaeiOn.al, ~e

....,.to..

da.~re~h;

Intanuç6ea/5H'I,

<!Jo. De-:envo!

ou -

Jlau;r!.onll.l que t:.nta -.uu:o - 1 substitl)ir tune<'5.•

.

~

b:'ora do Mini a til:' lO do' 'Inte:.:lor

&r:

•

s.cr.t~l:'ia

Ali is,

U.•

S\.l•

e_onduu. :snt:e o_utroa ·fatos

gerill, Cl.eve dto'r priol:'id&de ao a:IIIU!!

~~oe1•1.
asa11nto11

fiOflento•os, 111aa talllb~lll outto$ que_, comç ~s_se, · embo~:a n.jo
tui-"• era ex,iqeineill. .. ~da de tÕê!oll ~~ n;rvidOt'C!!:I c:o'locados:

assoeia

Ao Poder Executivo par~ p'e-.:-ri~lzãr- ·.,.- situaçio vexatõ-

r~ de.qrand"? p.ar<::t'la de senoidÕ:a::es,'.'atélll 4o- <::<:ontdb~ir

totaL ~eap'rezo pelos órqioa

li.Oilil:l

na<::iona~.

Acbl!.
1:'!.

nanecil:'illl

d0

país QU.tras, de

'la de1110ra -nA sÕluc.io

~e

U111..

.,es~~<a n.:~·urilz'a,

~ssunto do~sã

d:l.fieuld~deir;

'

-----

ii:'•••

·:
ri.t:a,· eontudo, deasa •xM

"l'lânc:-ia·;_ 9-rave • boport-11ntq lic.iio, qu111 acja a-o:l~- - ~
1110

~se

fue:.:

.,,.

.-

'

iltrport.inciA; .oa!

toa, fedel:'aç<'5.a • oOPf•deraciol, ~;>r:l.n<:::l.walllante-:-~--

d~s servido~

u ..~

geradas t.io..:sõpe

çio .t:uncional

r•s~itó.

~!

tlvaJQente com todço o esfo.rQO so-ebl vis_tondo,i odn~:ac~o d.3 OIIC2,

evidentoJurqén<::h. do que o !Pader Exeçutivo proced~a ~·

..

C"-

~:I.SpOn.i!l'111da~ot~ n.io o· fa-.:do, o supéc.-r.Q 'l"rlb.;ruq F'aderal aco.

~•.ntati~• do• . . I:'Vldoreo público• (ane>ciaçóell: ·~~-l.ell.O
. .toriala qUe lh•• di.zia1111

to-

nhalll ap,elo adla.inilltrativo 'orig~~.zirio CI'J' n~nhY'III Poder, eonati-

N!o ,; t>lauaível. que ie ad.l:.te111 à:

A 1n.:l.o:l.at:1va. d.- •e leVai:' ã cabo essa Refor-a
COIIII

~nt..;•• ,..

,_ Planllllja_-

.

Nal:l:'ativa foi. feib&

é nosso entendi.,.nto

cu11. tela, hajA vista a ev~ncia..., de sua eOnotado.

- t o 'da Pl:'e&:l.dinc::ia da RepolbUea.
.

o

doivtd~s <tu~rno- i' 1111~rt.i!l

Nl Supr0111e1 não cabc:o analisar eN priaoei~:il. m.!io p.p~a•

to

po;rtanto :l.nquiet•n~st do11.laaõaa, diaponibil:l.dad•ÍI,' ext:l.li.çio

d.alon<J4 do

Ciill cl.a qua se rcvc!tto.

~ ..ndo 'ffla~uzidoa todos •queiea aou:vidQI:'ea cujoa

e<mt:>::!,

d;~..

upec:t.o que nos aflige á o

Supruoo 'l't.-Ulunal F~t'l:-al ·~· '?rofed.i dti<:Ís.io. -Veja~•~ qlóoe

~un•l Federilll, çonaentineO-

e11.

vista

dccisiio de_· <'!~Cll;.ir

por_ ti.o longo p~:nzo 'se-rv.l.do~es q•u• con.slltucra f<'>rça de:-. tra~

elo eorRO.. l'reaict.nte' desta O''I. li.O qual i elqle-asa qu• ~por
f<Jri:a ·d~ ll.eo·~ Cole~ivo d.e 'l'E:'abAiho r.ee'n.t~nt• Ur-ado,e!_
to. fora• e,;tintoa

11.

proporc101\al

~da aarviço, do .~·lirio doa t'une10nit1oa ~blic:oa 1:2.

-

•

1ne~

q.,_e ,;. ,aOclod-lda

~:l.spo_nib:l.lidade

•dequa-

ao• ór'l,ioa qu.

deles necass1.ta:R e de que v Su.premo 'l'ribunal Fec!eral .,,..._re •:0!!;
t:omça.

ao~re- •is•e

t"'-ã.c

ulll.l·refor~U. ~dl!linlstr4t1_va.

l'"r.a t.er•in.ou-~ l.ed>ro 'que,i.~ rco-~orJM. ;Wmip.L•tr"t!

va d•v•
Finmlll.en.te, d:e•~jo <::onc:luii:- eat.e Rcrlatório lllll.ni~

t~r

·ço?.o pri-roqui.alto o

aeja

o!e~' ,dCt

enviado i P~:oe~:~r..,oria Ge~:al da RepÜbl:l.ea, para que aa

llllli~

rfiOIOa. Aaslfl. sendo, ~r~

~

:SilllM

aente l•var

festand.o •J.nha pl:'eoC'Upaç~o ~ •en!:ido de que o

deniincias nole rel<aeion.adaa,

')ll.eS

a.Cetan~o

IIIO'!staO

de'..,e oa 11.1.1"

.

.to1110 de conaideraçio que l'lo5a, rep~:esantantaa ~; povo
t& C0•1•slo, deve110o a .•ata parcelo. do povo brasileiro

a

t011,raoo

\ma

•••

coso

nós qu.eefetiv•-

·.refo!'M4 mo:!ainistrativa sôJ.idA, efi-

~eee.""rlo

que.- a)

~.(.Clllbore

ta-to atuAli:i:fld<:> di\ ~~~o,;q,.iD.'l. ad.inist.rfltiva e
lOS bUIMI>r'>ll; l>) "t' t"X['I\Iç'-'tcoo 0 lfr<:l]<"tO q)<ll.o<ll.

.. :t.. dovi&ron~enta .-puradas. Bs"a prov.idãneta con.Ci.IJUra

- • . .ndo v!ttru: de tantu tn:N~t.lçaa e ll'li'l.uidade;.

ao C:l.dilll\io e

bras11~1~ ,_ daquele Est~do -~...~ todos
_cz- o 90"!erno _!_e~eral ,pana

Estado

eil!u\.t• e abr .. nq~nte ô

até os 1111\is <Jraduado" ao:n:·vi,<'lnres públ.tcalf ct;,;~.'

reapei~

f"-nd.aaento "-111 cUaqnóst1co ãrto das d.-ficiincias e nco<::e••1rk-

u• tevan-

d~

-

aau• re<::llr
<J,l.l<"
OTtllntO

eâa:a l:'efol'lll& e 11:rva de .-.pc~rt• Con<::eitouol par;~. allll. im9le111111!!_
tillç.!iO 'il~ad'uQJ.': c) se dise•t;:o toase pr~jeto, e os paríi.metro~·~
n!or.a, CQIII tOilos os •os-tn·s da 1ocietlade n(l'l.a 'diretam.n-

De ~ato, i

i'nau~l:'tivel a ponntzaeifo da dhpon!

b111dade COIIl ~e o Podei:' &x~eutivo a!Li'jle gl:'ande 'par<::el~ dos
••I:'V!dÕI:'es piíbl:l.coa,

·~e~i~nte

,.. L•e. da

ineong-I:'Uin-

te ~volvidos-. 1!: qur isso ll;aclo •eja ,feito . • ~1111 ~,eo.

o

re:llt>e1to

~~--.----:--

_......-"f,J.l!

conson.!incl.a ~

i B"'ldade hUM.:t.nA·
da,

?-l•si'ie•,

'--

~-~-

··-

12 de dezonbl:o de T t!lO.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II)

8350 Sábado 15

de 1990

--~'L~)
a.u4~

JUTAHY

~.:

Am'oNio wis

~

"""".s.l'""/

o fra(}Jf1t7/

AA'!t'.!•;;;,~;;;;:z::;z.

r

---

.Jie1o pNIMnt•~ '.atou Nneto~l'to

.

ti..o. Dr.
a.i.dwo MAiftiUJ:':O DI: u.von
A/0 ar.. llllll'OO• An~i.e C'Mipoa M...ts..Y.\.

'

.

to

"~'·~'·•

oont'or.e - t'oJ. ~ado, to.S.. doountmtA;iio pe>rt1::ente • .~
vi:o 1nterpo"ata - • M:.1 peloe are. 'N>•l "1enena Fllho e ou:tl-oll, . . .tatldo•-

sumxc.o."oro Dos ~Srn'I;Ollcs. <>1m.:z:::os '!"T.l)r..
• :ltlP!!Rir~mr.:~u. or or:sttr.rcLv:t~..,r'

a.u:a a:" PZ!IZWmOCO~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~o II)

Dezembro de 1990

-1'0 DQ rlORtiCSTr - sunrm: -. 11'\elua!.ve ;.Ópl · 1111 l!.l"llt,o\1:' rolnto-

1E OJ!EL""T(J!tlO. ·

&"tM-iA. 'a Jal'nab da o~a~1ão~: '

. . . Sa111 autre •••unto
te a o.pol"tunl<lada Jiara. l'el.nta1"&J:'
.'

'

-

~ClDINOOI
õ'IU•A o C\Gil•mto, tl.õl:'l>ve.,l

~:~aul! ·;:ore-<:~stoa

de

'ele,·n.d~

Sábado 15 8351

_

,

-~•s•r" d• J.l t.,,..,._,.adc dot.id~<h•• 0'10 de(:o.-r•r" da l>d• ••

Pf<EL.IMl-

NAI'!ES .,or..,....,t•d"'s p•l.• .-.,qu•rus.a "tfl•·'!41, volt.~~" •.•L•v., •
q1.1• nao •• •rqu•• pCJÍO,~It,o~a.- ...... tl"', -.c~""'"':ll<l n-10 ...,nt""'C"'·

c1.

tf.á. e con~l.S.raçõi.,.

h"'

d•

loAs 1ls. -49, •t•o;~•-•"' Auscnc.o.,a, d• "'r•s•upostO$, ,..,q..,.,.. .,.da-s•,
'consequOnci•, • ~,.,:tl.no,;.:llo do hUt.<'> .,.,.,. J«lq.,.,...,.,.,. o .. 011tr1t~·.
l:l• nnt•.--,.. qu• • .-eou•rid,., .. .,. ns. :;('1,
ll.O:OU" ., .... do>f••••
COIII • .~ 10 phls ., l.o<.:.....,O<>• ... uroo.atl"• do q.o,. ~ .-.Que.-J.dO• t., ... ,.,., coloc..,don ,..,. thsP<>n>l>~1><i.>d<l' por' Mdv'S>!ec....,,.J,d.a<;e do• .,~,~tg~;.,.!_. Pu,. outr<:> 1•clo, t.ont<l .-.o::onh<tcv'qi.,c h.l "J.<l...,tad-"<IO de .... t ... .-1.•",- 'qu.,
""~
1:..,, 1:=8
COt'lcuÍ">:<>U qu• • ,..,tur<>~., d"' l~d• ..,.,., pu.-.., _o ~~mpl...,..,•ot•• .,,. d'rrnto.
0 quo siQnit.t.co~~o ch:.C!~s• quco nZio ..,.~ ... ~ .... as.pc;:;:tCis 1Jotu::os o..,• duot~nQ..,,.
"" .out<l'"""' ltntre •i• ., ponto <1• t•r" conccu-dad<:o C:O"' a dispqr>'lo"' dos
po:>.:l...onl<:olo dos '"""''nu::<, '
,
.2.I1cqit.l.•ul"'d•'<:t• Part•C 11'3.. S1-~-: J pai• Q,UIII' .ll r•q-.J•r"ld• nllo
pr•tlcOll •t<~s d• .,.,.,.ta:o, t'l'n..S<~ •pen"'o
l~m~t.clo • cull!pr~r <1
Cl.,.t.,.,.~,
'n•<Jo nc Dwc:r.. ~c nS! '1'l'.32Q, du l'1.b,'1Qo, ""' .aut.or'"' Cio P<><Jo.- E:!'"""t~vo

q.,.,.,....

~~-ç:"'~
.

"~:'l:>

LÚ<;:I"'

.

d•-

,_<ll'•,.,,.;c;.•\.': •

s•

,
I"COER .JUD1C(AIUO - .JU$TICA DO TRS'IUAUICI
9a • .JUNT-' De: tUNCU.H\!;nC ,E ,J~~TO DO RI:C1FC -

De

ATA

INSTR~JÇi'IÔ• ,E ',U.LGAHEN.l'O-.~-• .. ~CL~_o;

. ~-

.

~.-Q•r~'not.Qr-a• ""'" .. ..-t• n:X<> foi ..; _,~.,,.,.u..,...,.t,a "" Pr<>eLh"".ador~"- FW<;I\Onil' Q.IÕ RepLI"IIIio::a qu~:>';. ':inc.ll.ls~ve. per.- !'-onc:l~il" .d>fo,. ... t..,er>t-. a.a ,._..,._
'r..:~.e:t .. ~ pcél~l! • .,..... .a1 .. .,.t,u..:nto d<l li~~·-J~·c"'"• "nJr<> ~- .. ur.. :.a ,._...... z•
.. ·,.;.,··.,;asa... l•qtet-e~ ·~ .c•~- ,.,.,.~.d..•t~~n:to-.J•- J;<J!z<>, ....,,,....,t.. ,.,,....
' ~ n:ro -....po.-e • .-.\ 0 .,. ef•ieo.. dr .., •.,.,..e ..... J ti•cJ•lllo ,..,connvc-o.-a <:lg vlnc••l~

Jurid~<:o .,..~,.,.,,.....,z,...,•ntC'a~.

1\o rtt1or;,,....,.., ..,, '"d"'f<:nd•-1•-· .a P.-ocu.-adori.a fund.o...,.tou .,...,. <tt~.
t..._di.Oionl.<> n.~ n•t .. re>,-a juridtc• d., O"_!!Qut:.->d/1., ou .. .,.J •• AUTAHOUIA. ,
;s,pocu...,.,tu'S ..;iO,"'!!ut... t>.1:;adO'S tO"•:~do ... •os •utc• P'l'lo"' •utores.
s., "'"' f>O'J.nC:tpio, ..-.. :;).o _,.,.,.istaa .a reQUI!r>d•, o n:.c culllpr".L.,ento d• e>dQCh>c..L.a ••tab•lC'C~d•· P"'lo CI"C 1>cou supr~dCI c o,. & JUntad• dos do.<:u-r>tcs
t<"•lid<>$ p•l• prop,.ia r•qu•r~CI.Io, .id..,t.l.cca aqull!l•~ .LIOpwQn"'dow. ("'ej&M-s•

n ...s~:Tx~i~s:ll:c>

d• lini:ll:c> · r.,.qU...,d...

P91Õ. ttini•U•.-io

J1•s:13,4-1~b.J. ~fqr:":C•,.Ji', _ac:•t ..... <l<> ""ft.Í. ~CJ os
•p.rw"~~d- na pG't.i.>;:.J;o, dllt .11s.

lnw.t•l<Jda • ~~oudi~•..::J.a, r .. latado Ó pnx ..,Oso, OI'"OpOft. c> .lui~
prasllnOIII~n<ocY ,apO"a,..._.t,>d'\- _pc>\O~
t'ec:IA-,
<R&nW., colhc>u oJ:~ voto.: dutl li6!nhc..-•>~ ,Ju1 ~••- Cl•cs&at;.s, pro:~1al'"~••<>d
.:Jc.:J a s-.;~1,1J.nta DECIS\01
'
·
'
'
'• • •
' '
'
~
;. '

<k'nt• a sDlue'2o d& tlc!di.dA_ C.a.. talar

NO

••t•

sent•

·=·

.

.. . . .

c,......,_ ll",.v.,.to

. .

np . .~~o.-~ • . !l,'l-1

C.....p.-:l.d• a detor.-•inaea:o, ::o~.-<tl:'ll'll-t.CI .. • r•Qu•r~da ,.,.,. d•f•s•• p•d•"'pr"•l.t.•inill.-.,..,.t•• li~& •>~t~l'lc:õ'OÕ d<> "••to_"!''"- J..,lç•m•l')t.o dr.>, "'a!'~t~
•o que <h>tDr•un'""' o:~ •rt•• ':N=, -;;o;z, :Kl d"' CLT • :::a:.: do CF;I:, rof"'.-.nt.- • .,.c:WIIUl•ç:.:;.u do ,....~l. .lo~·"'-~Qc"{ ;:>,1- 1.lltQ~tuüd<td• dt> p.a_r<<>l .:::1- "\'11-,

dc

f•~•

:i;}:"~!rt:'":•!!~~;"~~·l!'~;:~:~

41-- t•lt. -~~ ~:~~·~~~lc:"_.:::.o e~•s
parh•_
NÓ ,.,..,.ito •le(IDU. 1)- 1<>""'"'qu•C:a"CI d>l c•ut•l&r ao P.-oPt>-11l.t.l> <1g'IL
i:or"IPSI ~~- Ctl ..;.tltu.lidlotfe entr"ft d.L~pOIUbJ.hdaCift "' 50r"Yí.dCI,.C'S
ci!,J•titiU.-.i 31 .. lD<;Jiti .. ~dlll"""' dos atos. <.lO' ':':u:.ponJ.L>i~.~<!•du_~ ~J;::.::>.ojpro~;:..,dl!-<lc:u. da

•\>-

Alõ;);o, J)!~~!~:::•;..::#:•~:c .. ~~ .• ~~~-~ ~~ .. ~~O~~~~o~ c• ti~ ..,. ...,. ·P,..,.•ntc• ;,._'d._nd"llt•" ..-c.lac.i.or1"'do-:r ;t.
o:l'o-111>. ·'i' I, tu,.uJo o P•tr"onc do•
,.. ..,o•
t'".c<u•r".i.do.CIUOI' to"s• dofoo"14" 11 ;..,p.-a,.,.,..ta.l;:li:O <lo•_ ~u~c_n~·~ pe~o Pr••.:l."':
donte do óf'G~Q dll' cl..,$sll, _qu<l' '""' f<>z p..-."'!ont•.
•
Pet.tc1<>to0\! o p .. t,.ono Q,. roou.,.r~d.o P"'lo ind•f•.-u'l<..nt.Q da pr•tan$lro~.
-".OdQ ._ .:11.11 za p;. 11 ,.idvu~a. ,.. re_s•rv10do · p•r• "'n.ol>W"'r ~s _requ .. rtm~Slto".
=~~~~~t.~dit!'nc.J.•••'-• cór~tl &'i. p..-.UO'Ilf\ar":s, •."'f!~.ld_•:' n~- d~-~~~. ~0~~-

"t•

E• <J••P,.cho,

.-op,..,.,...,~.c:JII.o

a<:<:>\1\C!\1 • !'I«<;JL•t.r"'d•h •

~~;;:!~~~d:~ 1 :s:;~::~~·

!!'.3e4170, fi>:OI.I o

l'Qstut ... rJ•a.

:.do~:;:!';~.~ n~!"-f~~~~!~ ~~ d~nt~:
..

v~hor d• c,.,..,.,. ,.,. liu• 011ilh~O
0

a

~i""~

..

d• c:ruz••rOSJ

f).n&lm""'-

~R~~~~~:~~\I~r~u~~7~~.,o~'" 5~~~~ ~~:~; Pó~"':;.;:-"~_:'l:~~d~"'~ ::~~~~

t'D• •

.... ;.•t:lt<> d• d•sistenc.i.a do ""'Qundo• •• ntors d.a co:>nl.,_U~.II:o do

f•.L-

,..equ•f'1d.:_ o v• lo.- 1iJC•jjo " c•u~•• ,.,.....~.~.,,...,de qu• o · - · _ . •'~'j• d• Dois •iUK">"';> seJ.sic.ent.o• e c:l-<u;:o•nt.• •"1
crtu•.Lros,
.,., qu•
nMc> H opu~>C~r•., !l'o; /I.Uto.-••·
,
'
'
.
-·
..
• D•s.l.on•~• nov• sos.,!iu d"' o101.1d10nC"i"'• f<>i ._ -""'"'
Yir"Wd•
d• niro ter •ii:lo l'>otJ.f'c~<!"' "'Proc. .. r•do,.i• d'" Repóblic•. NC>YCI p.-<:>t.••~o
I!Pr•••ntCJU o p•trono d• ra~:~uari.J• P•l<l d•f•riMn.tQ d~ •ut>"&tit<.~.I.Cl\o p.-o"'
~-.s~o~al dCI• r•qu.,.-arota•, t•ndO o ,Ju~z __P<:••ldent• "'"'nt.><lc 01 \.l..,.p,.<:I'>Q •nPrJ.or. Roõq.. .,.,....,. o p•trono d~• .JII.I't.Ot"•• • cfl•Pan•• ~~s. . :i._':'ter"f'OÇIJitPI"i<>S
d"s P"<t.os ,.,. .-•~.ta d• o I.Lt.lQlo ..,,.,..,. .. ,. un1c.,m•n<-• aCito~e '""'u,.-~., e~• d.t.,..1tc0 t,en<IQ a r•qu,..rid•o po.- .,.,... P•t.rono, conc.or"d..,do
prC't.. r>sl!ro.
e:-basadg n• cot~ca,.d#nc.,a das P!lrt••• c Ju.1.z Pre•J.Cicmt• d•f•rlu o
P•dl~

ta.

t•puoncu,1

•

•ctJ...,ct.... ; .,,.

.,.,.ft •

dri.

'

,....,.,unc:::.:I.OI.I-- •

•

r•ctua;:id• <><~ll<"• <1" doc:t,.a.ntos Junt.odoS

,.los d•lllat'l<l•nto•, .-.f'l..v•ndo o p,.ot...to qu.ant.o
d•t•rJ.d;,,
,
·
,

.&

- -

•ut.,.

•o•.

r•P~"•s•mt;a;;;.I'Cl

.ant•s

,

•
R•vullllr...,nta notific•d•• .e. Proe...r.-d<>r~• d• A•pUbl,cJJJ. r"IIQUPreu _t11.1•
•McJUs:.:o· d.a l.l.da- 0 pctr ontond•'" qu• n:ll<1 ha í.nt•r-'lle JUI"id:I.Co d;a lJ<U~.

En~r"wta.nto. ~;::J...rua, •noHOU 11u• d•1,.••• ut.t.li::.ad• • .,

:=t.: J!~~~~~ ~.~:~:~~:: :~ :~~!1~0p!:i!:;!~•

c..,=•

"'noil~

p,..-. a'!'r"' os .-lt<lu.-pq,- 1'l-•. "'"" Ul tu••· s.,.,;:~~o 101~ rla•:lQn•d• P•'"'"' c di" :t d<~ ca.-r.,.t•,
oilde •s p•r"t•s tOIII•r"•• conh•c.i.,..,t<l do P•t.i.tO.->.o <~• l'rocur""""ori• d• ll'ep<lt>11c•, pott.Lc.~on·.--"""" LVrllla• d• At» d• fls. •
•P~•s.nt • .-.... • .-•::boos
1.Lna.Ls 0 t.c<>do sido "'"'"""'d;a a d4t.JJJ. d"" hCIJ• par• conh•clll\ct;'t.c cJ• <l":l.".l!:o.
Y.t•,.•l" o• ..,.tos conçl~o~so••

f'..:l•r•l
J>Wd.l,do

~-•nd•·.

o:L-:c •

Con•Utu,içzç>_feclel"al- ~-1(f.. J1'80, no~ do Ato d•s. l:lis-

o...

•

• ~ ~~- :.c.-vi.dCI,.~• oúbiJ.o:;-os clvi$ da t/l'il~. dO'-' E•t.:~,;tç,s. dOI DUtl"ito
F'--.t111ral o do., Hu.rtic:~p!.a-., d# ~tn~,..c::.-,.r:::ra di.,..t•• aut~rqu~C'• •
d•s.
t ..nd•ç:bas Pllb'Jtr::••• _.,., •r.....-c~cto...., d•t• "'• p.-a~...,Jq•Ua ,...,
Con"'t~tu.\
ç;~. h4. pcrJg,lf!~'no" c~nco
c..nt.t,,...d<>•• • q..., nlrD 1:..,/'1..,. .ri.tlo •a,.~
t~dos ruo (.,,.,,. r"e'QUI4u'.o no .,.e, :;-r, .d• .Comot.l,tui.ç::ll:o, _ s.l'o
CDruf.J..tl•r•.:l<>s

•no•

••t.â....,..i:lf na

,..,,...,~~o ,fi>Ubl~ca".

a.... ~ ~- ·s.,.btinh...
que .. .,.... t .. _ C.!:W>st.t.tuc, ....... x 1';t.l• ... _ t ....J.s,
<:QnclutOI<>S qu• cont•r• ~Qull!l•s- -IJOS~ ..;;.- •• condJ."C•,.-p,.•sf'upostos
•1<:iQidQs 0 ..,
.lnt.~., d• ,.,.tabil.iclo~~od•- Es~.i., "'"' •J.. d~t•r•• • '""~to,
"'"'
'a-r.:ttv.td•de,
"'-.,· .•-- •
•
•
_
AI:IU.SON A(I"E:lJ ~1.,_A,fU, no livro Rs:glmr gmwtltudon.,I dQ2 S•rvtgg~

.-...o..

~~ 1 5~! ~.."'~~~;~d:n~~~~~~~~~:~!~~;:"-~-~~~-;~z~!;;!.~ ~~;~~"~~: ~;~;:"<~~.,;:~
p.-lvU~Q10 de;, pr.,~o, _t .. l

do

~ftlTO

Posi~Oii•- Con•t~t,..::fet);o,\;r,''trans:.tor-ü"i~

t'"'"'" .,.,.

o

Pí.lbl~c.o

iund&~aent..,.

'

:li~; c~ ti!!~~=..a~~~~iB~L~~~": ~:~~::i·~=o~r~~!•!.t.:!~..:=:·· dr:" ~~.,!.

ADEt.. 11D!EZE5 Vtu-10 ., out.-c• (21t.l, •s;s.ist,..:~os ,.,lo
Sir>d~cil'to ,.:ICI•
hr"vidor- Pl:llolicos "'"'"'"'""'~"' r-10 -POrn....,I.Juc<:>. •iuiL:f•<-.... tlb.DltiA r;.:;:':'o:.LAA
1N0!1HIAOA cOI'Itr» "' 5LP!:RINTErWI::NCIA DE; DESENVOI_YU'II?NTO ;,..:. WOROES:T~ ·SUOE::E -- obj.,.t.,J.v•.,d~ J~"'~.,.,..,..,.,..t• "f(eint.eo;~raç::ta do,. DUtcros,.,o"!-. s."':'s
,..,...,....:tiVO""- 11..,pr..-q, 0 s, tio<> quil\• tor•• •'"'"t.><Joc. ~ .::cl•x: .. dos e.:. <!J.s.po<ll,•
b:l.li<Ja<lll' <::otO.
v..r.,..,l.o uo Go"c-r:'"<! F.,.:~ • .-_..,1_,. • nc ~.-~eu" <:unTu•"'alõl::o di\ ,-.,into.;:~r .. c;lilo, be<h '"'"'"' o p,.g.,...,nto doS ,_..l.l.r.~oo• vonc~do• •
vinc•lf><los, -""1-'• <~• con.,..ct.:Or~CI•~ F'... d..,., a1ry<i" hc?"'"'r~.-~~· .o!'lvoc;at~.l.t:ls.
N<>Qad&..., li.,.ln•r .-ttqull'r>U<I',- .. <l'i't•r"''"'"'" /1. cit."co•c:t dA R..:.l•"'•~•
c:o- t.. .... no o~~rt.. O.:J:Z dt> CO<lt<;JO <I• f>r-oc•••o C.:J.v~l, c_~>,.r•c•u 01-st."' ,...

_,...,.:lo r.-.P-J.t..c~o

-

'

a••

::?.;..::·. c:~::,;..:~:z~~ . ::~;. :,.~:::. ;:s~~;~ 'l=

Jr::urte~i;:::"v~~:;~:::.i 1

.:_•ãpecí.al~•t•"' o!- ~ rclacion,..,cnto ornt;r• ,.i.,•"t.abilidóld• .- a e1•tJ.vul•d•~•.

to.-"'•-

AttJ.ant'l'• o .-.::1'1•rid0 "Ut<lr", COI>
_\ilõ;li:D d• TITO _COSTA,
conceJ.t .....
o::&d.., '-~• dCIS ;,,..,,_t_,tut<:>z, C.O<PO Sa vO!':
'
-'~
.EJ:"I>TIVlCADe:: "'tr•t .. -::utt.cte _.,. .:•r•<:t~rr1s"t1c• d~
poi5 quo
P4lftj ~ ...... .-. no
..-.o púbJ~.;o, ........... jÕ:."!o'•"' cC...~••:ro. •"' C:ol1.r.ae,.,- Y:(ta!.t.c:.J..:., au ..,. c•r•t.,.,. •fetiVO• Jlt.- v<t, ,;:;.•d• .!ego, .<lUC' o
>'UF>~J.ot>Jorlo
•PFDv-a •• cone1ur"o • """'••do p.ar"A Gllr''O'O. dll' p.-o...-.~:-ntll' •TIOI'tl.....,.,
..... •C'Or.o.l'dól ,a ,....., ,.,......,.~JI'o .. .a ~, • Cll'l" llf.. Ci.Vld~td.. , .,...,., t• .. .,..t... !uJtdad•, ESTABlLtor.l:lEt 4 <1 dJ.r•~ta q..- •dtl<l1r:• o >'<Jt><:U:n·•:...-.Lo no~~W•ao ;xzr

l'!<f-•c:r.,.,

.,.,.-v..

.<"'"'"'"'•

~nc~;:"í~!:':a"~;'" qt;0~sd~c:~· c:::=;~~~ ..~~~-i.~~~~::a~~~ J.lo
dis•, IIIQ"• na-o ,.., confur><:!q<n, .,..i-ndO CAd~t '""' dtti'!S PCI•su.idor ~.. pa,-.,e>etl"o• pró-'
Q

prics. E:nqu,omto • &I"'I;;TIVIOf'I!JE ot c:r:>nc-•.:l.tc, j:;.t.pli::<> <1• DIFce:iTD ALll'ltrHSIRA-:"
qu..,nto "'"' OlRE:ITÇl C0 TRAB~
U-10. A..l<-"""'.Ls • ...,qManto·o~~quel,. s•
a di.-.. ito •o l:•r-Qo, .,,.~ .. uni:)! i.,.. no •h<"o~t<l qu" t .... ·., ,..,,-v1tlor (fur>Ci'On'.lrio, <1<.1 n3ol <>t.t "'"'"'""<J&<ICI (no
c 11u•o "'"" hipOte:~•• -ea~st•nt...,. .., l•g.o.,.l.c;a:o co.,sool.i.dac.J•) r.lw
P•r:-,.,.,.,..,.,.
no e01preQOo
· •
P•l"• ANlONIO AI.!OUOTO J~_tu f':NI\S1'ASIA ""'! liY"'<~-t..,• int.Ll.Ul•d<> fl2:::.
Ql"!!O ·'Hrtdiçq !1ohõp 119 !inryi_<IJ:u:....t:Ql>.J.)..m Cl.>.v,..•rl"" Dei Ruy, EI.HQrJ.:cnl:ll!,
---s.'I'T<J, p.'7.l'J, wsuro•• C'oon 1~allort$Afa•''"'"'"t.• ~.,,.unt<l, • ""'to~~obil>.<J.ad• conc.•dld• g•lQ art,1'1'.-,f<l A.to d"'"' D:L,.._ic;.DIIS_Cor1stituc1...,.,a1• 'f.-•nsatilt-1&&
I. Ccn.,.t;.1.tu.t..;::llo <:la Rt:>e<Jbl.t.c..,, .>. t.cdos ~ ,.,....-v.t.do.-•s
~trllcos
<:>V'"' da
•a'•ini .. t..-a<;;l;o•dt.-.rtA. ~~'"'" pvsS<'I•s IPQl~t>.::.as, d•'S ..,ut•rqui"''l • d.,,. fufod•'õbors p\iblkaw. d<>5<JII·q~,,.. ccnt. ..., . _ . ':lo d• outul:!r<> di!' 1'?86, O::Qioo c.~onco
.,.~ t."ontinua<ICI,. dr::> •~l!'rc1.::io'no:> ...,..v.iço póbliCO, • C'UJO
o~.nqr"'s"o
nllo
s~ t"'"h-1 <la.do .,;,.; virtu•l•
C'cO'I~o I>Üblico. Est• .,.t..-l>il.l.d.ut• ... tJ.nQ•
.a t.od<>s Q'G .,.,.rviddr:•s !;'•s c.:>n<J.L~ d•""=i~t.aw' Q•la dJ.spo•.>.tJ."<:I•
.LndvP•ndento:r..,l!t'lt• dg rtl'lJ'iiOo j~o~.-1dicc ..aQ Cl,....l ,.,-.,·van<:ul.odo.
" tJt>t..ld•.A O! .. t.atalutad .. , i ... <UIQ:a-s• ..abr• • 01""1itJ.Vid.ad•• CCI .. Q .st.• 11/
"""' owin~o~s lMI r"(lof,u;:t<~ t.quel.,, d<tv~>.• gr•s'JI.Upo .. que, ""'"' ..,,.., •st:l•v-•1,
havi"' o ••rvidor t"'"'be• adqU>.ru!., o:r'fll!t.I.V1d•d<r. CQIIIO cc.Qrr•u
•• !.'i'b7,
Cot~for.,.,. bo• ,...l ... toll. ·f;~II'IUNOO NONATQ F"ERNANDES, E•t• r•.::i<>C.1r>ic 0 C:Of'\tl.ldg, 1tli af•,.~•d<:>, • lul dt1 P"'".lo9,.,.,1u lQ do ....,.,.o • .-tJ.Qo .1'1~ Qu• o~t><.l.o~u,
do ...,...,idor ••t.•bl.1i:ado "'"' .-.:~ .._. '"'"""' c<:>ro.,ndo, a .. grov•çõllo •'" c<~n
cur- p.a,.A 1tns <I• •f•t;~vo~~c:Xo. -o <:<:>1'1St.i.tu.l.nt••
po.-t...,to,
c.o.,o::ed•'-1 Q
- i s , 111a,. .. ao C<:mc..aeu <:> ,..,;no•"•
• E a.-~.,•t•nr.to, .o f i
1\UOUSlD ~~ASIA1 -e:., r"&l::lto dw"'t•
•"lo;!On;..

.,1;.,,
r•t•,.•

TlVO, -a ESTAE:III.lOAlie: ot c.o .. u~~t, u'"tQ ..._

ct•

r;"'•

~·~.,~~~;., "~~~~;..ct~.;:e.; ~~!.;!:~:!;"';!• ::~;:'"'';..:..~~~.,::1'"~~•~>~~:!!:
eon•tct.,-,.,. con•tl't"'CJ.ono~~l .. tr.n..f"Qr-t;~ aut~t:.ic• d• -...-..;:<:>"" Cl!'lc":'

t.ist.as., rta-<:> oriundo" ele <lpr<IY&çllro- corw::~o~rso público, .,. ~:•rQ<:>s ~li~
r;;os, c.,..; Pretcnd• • Uni. Mo r!'ll'd•r...t; ..,. •od•lo d• o~.nst.l.tuiç~o do ,._
IJi...,. . .:On.l.co.. {gb.c.t.t..o.~3),
·
O t..:Hto t.r•:.:Ldll ~ o:.oJ•ç:rq., ........,,.._ 1onQ0 0 lt d• fund'a.,..,tal
i'"~
tan.::""' p..,r •. o ""ClOCiti~O qu• ~r•t-oo;~~.,..O. d•s..,volv•.-.
'
'
E:a pr.L .. ~tJ.n~ hJQ.o.-, o qu• o -a~~~~at..>.t.u .... t• d• S7•SS tez,
•-.•-:- "t:l•
di~ord•l"'!'<:IS• ~··-1-n!•• d• t.al -~entaca'o. 1'rlli •"'Oh.,.. 01 ~"' •• ,......
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Jiü"C:f-.u·- __Q'.;.,.,.n<:r• "da .-.l.,tãt4r, -......... r:.ncra~u,. . .,..- _ t ..oU .. d•o:~•
prcvt•<l.r"~• (Jiil qu• ter-~o d• aubro•t•l"'-r.e • c:ancurpü.I>IJ.co
pQateo-J.or)
•"'PlicJ.t.-, .,••.,o .;&au•l.,... ou• ,.,...,.... opt .. <>t·•• p.lo FGTS, ~: 0 ., o
qu•• oatll
d• acar<lo,
c~;~,.'o ~ d.., a.-t. 7Q das
IHage>aiçer- .,..,,..,.,,....,_
quAndo d•t•r-m•n• • pu ..s.ltuiJ.d•d• dw o"troa <l~r-• 1 t~;~s, •l.t11 daqu•l••
&t.l oreV"istos, ~au• vl._.,., ;o, ..,.lho.-~• de au• cor•u:ll~;:ro r.oc:.t•IMJ c:ll~ luQaf" - • l11to ot de fund•OW)nt•l "'"'Por"t:ll"'ci.l• - n:Wo a1Qnif1c• <1'-'•• ••-

•t• .,,........,

t•••

•eo•m-

et.atas f*l• floooqu•rlda ne valor d• Cr• ~.l.:l::l•,20 '-sobre 0 v.alor- d•
OoJ.• ~~~~lhO•• ••i~to. • t=inco..,ts ..11, tJ.><cd~ (dito v..._lor') pa.-a •tça-

"·

,ll:><s-ca-.e o acho& ,..1.r:Lde t!ANDADD DE REl~ qu• d•v•r"lo.
C"'Mprldo na• condkbo-s 10ei10.a r•1•rid'"-••

~•ndo

•o .,,.,..,..,.uor cvl<rtl•t• • q•r•nt•• d;o ••t•b111d•d•, ~enh•-U.,.,
rwtirado dQ rer.~lm., d• lor.~lsl•~:ro C-Dr>.aol1d"'d"• par•, •utc-t~c•"'a"te,

P.,-aze ..-.cursai • ~ter- da l•itur• desta -

J.ru;lui-lo nc:> t:t"<>_J:!I"Dpalado -R..-qi~~~e Jurl<HcQ t:lnico~. A11J.s, o
prop•l•do
"R•<gi- Utu.co" no~~o_ ~'"'• do'!l' ht;ÍJ•, aif\d;:a •• "'"-cOntr& •• 1•10• <1• ctiscusa~
~lo Cenr.~ror~ ... u N .. c~gf\al, •
o qu.,., •• lloprov•<lo:o, d•v•rã ••r sullm•tido .t. ~<''Olllg Pt-•s1t1•ncial, qUAn<l<lo • "'!) ent:llo:o, p~;~d.rã.••,. tr•t,.,do :::.._
l...fi:l, qu• 0 ....,.,.,., " ' " " ' ' ' " • tur.a. • "'"'"' vlQem::).• na d•p.nd•ne;ia do que •ta
pr<,pr:La ••t~l.>c:-l•.,;a, Clu n• o:;on1or,..:Ld•d• d.., 1.•1 d• lntroclucllo ao Cbdioo
Civil.
•
Es" conch.o.,:llo, Cio no:o.'• p.o.rt• n:llo
•1'110 doutr"inã,-io, •••
lla no prOpr10 t•Kt.o dA Con•t.ltu~o;::ro, qu•ndq aind• no • • • - art.
19
(AI)CT), P•r.ll<gr;o•o 1SJ 0 detnr'"~"" qu•
'
•
"o t .....po d~ ••rviço do• ... rvidor•• r"'1•rido• n••t• artioo ••f".lo
contado C:OIOO t.itulo_qu_~ndo •• sublll"t•rlffl' oo c: ..... =rso par• 1ins Cl• .....tin& tor•• d.o. i,.,J,., t<i•"t .. qu• nr,,.;.,o).
,.
•
Ora.. s• h<>uv ....... • AUtCftl.3tJ,!=• tr .. nsfOf" .. aCirO d• Nl<gi-So
OU
••Jao
o ••rv~d<>r" .,.l.,.tU.t• p•r• <> .:l..,..o.,J.n~do r•ui.a" .,...t.o.tut.,Jorio, :p.lo sJ.oopl•• fo11to d• 11>.- t•.- si.:le ••-<;~urad.a •
••~.o.llilid•d•
.,.,.. tott·-•
d.los Di•~>~içO<>• Tr .. nsit0r"uos 0 d•.,n•~•ss.lo<"~• .,.,..~;.._ a n-orflr..o. o:;on.,tant• do
p;:or. UI r•1cr1da.
_
_
l"or. . , • .... pr• Do• ,..,_1-bi"ai--...::.s, •• Dir•ito ,.,.,. t>4 pa1&Vf"&s
in{.\bt.L•o
Dir•l.te CQnstitw::~on•L!

6

.,udi<tnc.ta.

R..__.,,..,

t.,-_..,

•11<.1•

0
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•x-o'f'lfocie p•ra o E"<gr•oie Tr1bun•l fta>QiDI">•l
dQ o..,~~ ng 777/69. Art: lQ, v.
·

Ci_t_

do

:rratNI.tho,

d•• -"-·

U•••-

;,....ao;

IM••••••

...,..,...,t,., "'"'

·~~!" ~~~~i~~~=~i::r t~!~=d~~

~, l'.t'OUo

P•~""•

.... tos p•la r.,quitrida
.,;.t.r
D,tSPONUliLIDIIDE: • ., qu'" •• encontr.o."' os •u~al"••• •
•
da
•doolnistr•t~va, ., i•to ,..,..,.c• Wll& censidsr•~.Wo.
N:lo h.lo d.:IV.Ld"' d• qu• ,..,.,.,_ 1Av<:~r•:;lv•.L• • UF!I• "'Aoo,uln., ond• o
n•P<>t..t.s-.o
a1 .. .,t..:~o, entr•t...,ta, d••
t:o•r.nt• "'• "'•~• qu• i'llto,
.-..p'!I'J.t•"do o t•,.to cctostltu<:ional. 1'111s, n31o 1oi J.sto o qu• o
D"•c·
n~
-.~.d ... l."l'oÔo'?O pros>.:..-c:ioru:.u, A'lll"''il",.-"''""' q"'"' ••t"'"''" .:. ••t"'b~l.id.o<l•o •
•llo-~;~urado o P"9''-'"':nt<> do" <><!ll.li.ri<>'l <l•qu"l""'· coloc•<lõs -...
disponl.bilid•u:l• por" d•c:.t..,ao do sTF. •11bor• •tr•v41• <1• l.i.,iniir-• .ac:enselt>..._.-ia • 11orll.l1dacl• Adoo~nist.-.o.t.iva o .o.pr<>vsit•"'•"to, ,.. • .,.,n•.:i•ndo-""'•
aquwl•• <lu•
••tive•••"' ••ndo .:on.,ld•r""Cios c...-.o or~<c•••i'!;o• • ., d•t•r"lllin.o.d• r<tP"-r't.i.c:lro, celoc:;ondo-•o-lhas ,\ d1_11I'IO•i~31o d• out.-••• •W. ......1110 (qu•"' .•abe?}
do Pocl•r Jud1c.lar.l.e 0 •priMG pcbr•• llmtr• os d.noMJ.n•dos Pod•r•s do Es& •J.tuac.~o d~

.,_I<Ug. .lll'lto

-~:..

a• .. ~'1"~"•

t.,......,

••J•

E-"G/90

~ JW"odltlo ..., ...ll.tUI(:II o1k "ltab:olho (l;o, R~Uo

....l!....J\onllldfCo..o;ll<lc.loo.,~ll~•-"1"1:

\4do.
~ o t•z• contudg, per ,...,.o c•"pd,c:tlo d•.•lo;~Uns, "1'-'• .-o
inv-.. d•
.a 01.1Lquina. 1.azrm <:o"' qu• o Estadg p.aQu• a ooill"lar•s d• cltf"VJ.dgqu• h.aJ• pr•.,t•c;;~Co d• ••rv~~o•. Esto, ent~•t•nte,
•
p..-ob!-a
1oJ• ,..,,_ li,.,~t•,. d• •'-'"'" ,.,..,t..,..c;a Jud.i.:i•lo •"ndo q.....,tllo d• pgl1ti-

-><"'iii•,..

nt•• ..,..

-

c•

•d•ini'lt.r".at~v•.

Contr.a ,..,,t.., •~tu•~~o, '"-<:lr"l"'""t"' v•~•torJ.a. in•u~....-•• e• •uto.-••
d"' pr•"•ht• Ac;;~o. "''" v•r<J•d.,.u•g •"-•"'Pie 101p01r n• HistOrl• Ad"'inistr•ti""' d,l:J s,-,.,.,u,
••rvldor•• p.:.o11co~. •••roe r•o:•b•nuo ••us s.o.l~r.l.o• ( Jã
JN'!I' -âa.,. oc:•l•t.ist"s ) 0 b"t."' ~- p-ertas d<;> Pod•.- it<ldiciãrto pedindo c;u•
·concsd&-J.t>••
trabo~>lho, j.l <i'-'.• .-tli:G p11r~ebondo do• <:o1"•• do Est..ado~
Donoonstr•d•

0~ ••t.atut.fr~o.

IUJCT, 4
-

.a·~ <:onvou·.,~o •uta,.."-t.lc• d~ r•gi.me
d~.ar,t~ '<1• ..,..._ car"rtzé.a ~nt.,,.,..,.t•<:Zo

d.• volt,.r-•• 4 porr'Q'Unt.a .:tnlc.i•Jt o c•:l•tUC.a

c•l•t.tst..IL •• .-.tio .art.
Jl" dQ
cole>c.aito

~ .~,.

dbponib1Ud•J•1'

•
N3lo 1\Ao na loqJ.,.I.o.ç:llo tr"•baJ.hi•t• ora ... viaor, pr...-isllo d•
OlSJ'ONfDII.ID"ADE:, pois ••t• 6 in'lt.ituto .:lo tHr<~ito AdmJ.ni1'tr•ti"Oo •· n~ a.a
L~i•la<;;:l"o con•oH<I•da, •ob • qu.al "'" ~rn.:ontro~m r-•gidO'I e~
autore11." da
1)1'"-•nt• Açllo. Adr:ouoit. 0 • co01o qu..r a .-.que.-ida, •• .o.d.,.ttida • •~tua~a-o ·
- l"lllo&<;:to
"'"'~'reg.o.tlo d• "!snprgsa., privada,;.,
j,.,...._._,., ,.o,.,.l.,ont•, "'""' .
PDd•r.i ad1utir n• AdmJ.n"'hotr;o~,lo Pób_tic•, ond• o .:lint>•io"ó ut.ihz.ada á <.lo
~trJ.buint•~ • n:Se dCI 01ventual d•t•ntor do Pod•r. E;._m CQn•,.quRn.:i•, n~

•o

:.~d~~ .~;~~~~;·~~9~= . j~~i~i;:o~:: ~~~=~7:~!~· ~~i~!!~to ~~: "':
l!"'i<<Uo de r•intot<gra<;::O:o J.111•dl•t• do'!' .-.;,...,...,t••• o qu• d•v•ra ,..,,.. t•J.tô
1

•><p•<Hc:!o do """'~>""t*nt• MANDADO DE: RElNTEGF;~O ...-.,,.;,. cumprido na
tl•t& d• A•.o.nlo.!r~ ... tr •...-.:,., dg Sr. OfJ.c:i..._l dot Ju•ti!='!o..- of"s 115. t>or"as, n• p r -

.:0. a

-.nç..._ d - requ<l'rotntfiSi
"'
·
2)- e "e-Q'-!ndo ponto qu• pod<t ...,,. l•v•nt•do, .,...,... qu• .o.peM.IIS p.,,..,.
-lt>or 'fund..,.ant.:or o •ntend.i.OI&-ntg d••t• JCJ. di:r .-... peito a
CCI'IPE"TI!NézPI, E.ll o<<tr•• p•l.-..vr<~."' tJ.v•-ss<l' • r~o~qu•r~d.IL pi-...,• cenvic'çj-õ
(juot- ~
r.,q.....-•nt•• en~ontr".o.vao•-g.S J4o. 11<lb o •ind,." in•xist•i.t.. Rao;~.U.• .:Jurld:Lco
DnJ.co, t•ria l._,vsntatlu • incomp.,tt!ncl• r•t.t.ene - t • r i • • d• "'"'"'t11=• de
Trab•lha j:IAra .i0,!1q.ar .,~ 1!fl':l.l;o;o . ( "'"'bora,
o-ssoa11A<rn~•.
• .. w
t1&Q.1Stl"•do
alosi• n~o :pc-nt:• ). N:IQ o 101:~, o n=co pgr d<>o;Cu.\o:sQ ou d•sconh•cim•nto
totcnico-:pro~•••ua1, POis o s ... patrono ot, J.n•o•v•l...,f"lt•,
..,.. dos ••1•

d•

~rio~: !~~~;~t:~~: ~~;~~=~i~d~ e~~!:1:. d~u~~~7::b~~~o. na-o 'po<l•.-i•
1...-..ocA.-lo p•r.o. t _ t ..r donolec•r a c:omp•ton~~· d•,.~• .Ju•t.i<;.a Esp.ci.alit•d.a, Entr•t•nto, .....-..."!!;! '-'"!'"~"'• pr•tand• tu"d"'"•"t"'" • sua t • - sob o n"'nto d• .,.,~ •~tu ..ç:.!ro ;oind;o •n•~<s.,tent., r•plt•-•"'• o R•~;~i- Jur~<Jico tlnJ.co, cuJo ProJ•to d• L<u r;mcontr•-•• .o..i.nd• •• tr-ita<;lle nc Cono.-.s&e
tt.ci9'1a1 ("! r•p•h<;"llo • prope.. .t.taJ..11•
0

ISTO

rosrc.

DE!:IDE A•

eto.

ol• ~t•e=-ao;ão.
·
Jr.lo=-__.,. o1o ;'Vtj.Wh<IIII"ILu•

1$U& coll\liçãa <101 ••::..Íve:t.o. 1\UJJ"t*:
t•ntto<&a •11. t.eia 1'w::illu4.,lltOal a) o;era;a puJ:'twlOr..::e .;.,. ..aat~.llo.to de .rs:pr•S'!I'At;.çiia •1ndicalf llo} 1111r.m •e~ávwie po..- taJ:'ça do Doo::etQ-~1 2280,
do lfi.J.a,$51 Looi !j6f5-/7.0T ;par>;s .!'iual. do 'i lg• artS7 a,. Caa...t1.tu..içio:..
:U.da.ral. 67 • art,J..OC)d* Con:;t.itqtç(ie F"<l0l'all.$<l7o

l"~ll.lõl o::. .r1Cl.n;..,..l~<t ••~ <iupl>l. v..._ta~lldiiA•·
,._ p::-1
:P1X'Il ;p1:oY11!1Ôr1t~, d-ll'e.'\to do <io"-" diot._:.Õa o in.::i.co ~"II~ -..:t,811 11a "'i"
Conat1t.u.1ção !'edaral g,o etl, ..::QQ;:bi.aaolo com.~ 11.l.!nwa "u", incleo
!I IU"tolO_ do Ato .._. .. iopoaiçÕeo COõ11!1t.1.-cw:o1anz1:~ ~r-.ns1tÓ:r:.1aa.
A aegu..a;J;a., Gete1... u. l.o1 56-l'"t/70? .Dc<:J.'Vt~;~-Loti 2280, do- :!.5.12.
85 0 parte :t1nal. dOS 11 do art.97 a ar·t. lOO 4a CoM"titu.1çilo Fc-

darü.

.1.0.-.J;z-ll.traa, .U!l<.t.J, 1;14 zau.tarea ::1.\lõl pr.:Jte~WW:o col4 o ra
q,ued.Joutnto o:!:a uu cl011 autoreo, fi;J~~ CE.;.t:.t:Io C.Ãil"DIJJO~":diri.,;ida
tiô
A:JaG<!&O.r 4'1 lA"I'<IIltDI:'iall-.:. da ~· :0. !lo d.~;~ .!iapart'J.tt.tllltO :T::U::I.O nal. d• Ob.ra,. • 1.>-GJ~>Gato, D..:< q~ po:!tla n. r~tiutezra-.iio. Il~;~u ..,. Pt\reae~ da
cl• .ll.açu.rnco :llu:!.loaa . . tavor.Í.ve"l" à """' -P"<tta'
tanGia. ltá, ain.la, E.1DJ&I:a ::~vorável. ao e.p•"lo do ox-aa.::-v;l.dnr.
•
Tll.a~ J:Dr::tru:l.r= a pr•oan . .., ::;oo4.1.de. .oo:~~
t.l.lax do,
Oabi.nolt• do I.U.n1ctrcJ 6a A;:..riau.l.tur• • 1c•:to%111u. A9al'.111 .rd.llW •
&rlllldo ou.troa r::•rJ1.:1cwa que to.rur:~ cleUt14oa ·1!1 • que lj:OOSV&II. d.a 111. .
ta"Ml.idada a'in41o~.
·
~a-.rend."O a
J.ae:1tb!.oludot dlol "llootuJ..açi\o- -iioO

,._,..,•.-1•

:!!:~:;;llc~~q~! 1:=~~~!: r::~;• q::m~;=~~1oS;n~;u:;~:- P:!: :
1

tratoo docorrcou. d• l'wtuo.1a _cgJ"17 a -460 iiu~llca.<ia•

.1:10

.UOO' d• 2$.;:.~
.~:~oa qua-

- __ :u;,6.So, n.:_;:ect1vag.osu,. co,a.cgd.o a r•intes.roo;iio- dos m.-.. l):ll.o~:~

4roa da llZI-iao, no• t - e do urt.20 da Lo1 80<9/SO, do "12.-'1.90.
•
h-oee.ntec -Oe' r•I"Lu:h1tao da conccoer.io do l1lll1:1ar nao te.r~~~or.

4o atot.'l91 • 804 4o .em.. 1t cPnd1çiio da rotpreaetntant• a.l.ttdi~n"l doe 11 u
tor•a impÕo o 1:1téd1.&:. in!IX"a!cio do 1:111Ad:!lto 01111. que oe cchru!i 1nveatW

4~• e qUfl" :mUc•d• a ••nc.t&io, lo pu:r: dioto,." 1>cto.b1lidad.e da que di.!'J

'?~<. JUNTA DE CONC((;_UIÇÇIO E ÔIU'-GAf.!t::Nfõ D;) FtECIFE, POR UNA0

~~io~,;q~~~ =~~~T~N;ZE~ ~~t~o ;"~~~ :d'i~)i~~~ra (~oc:m~

RINTENDE:.~lA DE DESl:NVOi,.VIt'IENTO DO NOADES"l"E ~SUl)ENE - 0 co• o
1J.n d.
<f•t.epin .. .- a REINTECFtAçnO ltU:DJATA dos •u~or"•s a ,..,..,. .-.sp•Ctivo~ ...Pr"-QOS• 'I!Ob o•n.:o do n..-o o ..,.,~•ndo, 11car " r•qu•f"~d• SUJ•it• -'• p...,•l.i.d.ades pr,.v,•t•• no •rt. 7::!9
CI.T, o• 1'•~e.- d• <;.o.d.a u• dos rscl.:o .... "W•
· • q ....
ll•c:i•lllo •l>r.o.no•.-.

••t•

Y!ctt~•.-

:;>l..l!:le- a;, .utore•• at.raY.lía ~· ~tuUd-. ~ut•lf.r ~

.ada, L1111i.n!IZ

a.

Dét...,.lna •ind.o. ~ ~>•O•<>~ento <fos -l•r-_.to• d,.._ r.eque.-.,.,t•• (" 0
"!'-'••
~ sin~l .• v - sendo Y•ito •• ra>:Jio d• con<:•s•:to d• Uooinar- pelo STF )ó
Hoo-oor•rios •dvo_c:aUclos .11. b.a.Íe de 20:0:, nloo •o per ... t.nd..-..,s q,_
CIO ar\. l:S:::: d.a Con,.tituJ.c;;:ao l"ed•ral rev~ o -contido no .. .-t. 791 da
1?'-T_. - • • sobr:•tuoc, bel' tr•ta,..... ... d• ;ossl,•t•ncia ,;:indic-irt".

poa :por :ta.rça do Daarato-te.1 2~Bo/85 ll-.a4 acoaete;u.r... o d!..rd to dot t-t'a=
ba.lh:u-GJ~~. e z-ecob•r- uUi:t-.to.a, &o;pttctott 1CII.t.a.JOtá'l'o1s à wid!t .sp aid-·

diio.·

·

,

- _ lte:l.n.:t:•&f•-· .-.s:la, ao flUtarote, oom d1r0!1to à· ~ro•xio
d.o• a.J.ár.1oc • deqie~o:aJ.a• .r-u.o.d•a.tÓ:r:iu, ir•nc1daa a "t'1Do•n4•-..

---:--~

c:u.pr.-...

--

-

Dezembro de 1990

Sábado 15 8353

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

~o. ,!, \>...,..-\,"""

~Lr•, Quoill•·t•lno, 7 .a. ~n~mb.. 4•

lttO

Demitidos voltam à Sudene
em clima de festa e emoção
do""'"'"'""'"·
:ro~::~.:~.:;:;t:;~~: ~;~~~.:; ~::..:::;...~~:':'. t.·~,~-:::..~--~7~
~u.;.<llmodol"oo.o_.o,;,.

!:::::1), ~=-.J~~~·;,·~~..~~::;!~;:~
ot!vododoo "" •~t~uoo, 1::1.. -

..

-'ooto oo-lpo,...,

~::::. ~~~ ';1' !~~·~:.:,;··~

.......,

y_;,,,.kt#' .9:&-/ .%.!~/
oa.oa.to.
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8354 Sábado 1?

azmvxço Dli: .:JtJB.ISl'nllotNcn,
o •.t. u.ot.1"o

lk'lf~ r.._,ner~neo de eo~~did11_ ,cauto. lar ,
t.t'I'IP,Os.autos i, cvnai4n-a..:iio do E •. Plenário _(art. J,70_.
s
1~, 4o•ft.l.S.'t.l'.).

36

EH&NTlRIO ll9 ; .5tf - 1

Achl MJ!Fl'A DE INÇ9NSTITt!CIONJ\IJDJ\!?f N? )16•0

• PAitt'tDO DA SocrAL DE"HOCftJ\CIII. DIU\SIU:IM -

PStm· •
PREI>l:DSNTE DA w;pOBt.lCA

38
v

~~ - AÇlio o:u:cta de 1nconst.itue1o~al1dudo. Madi
da eautol.111:. OClcrcto n9 gg,Joo, do lS.06.1990, que: regulou
a.
d1spon:l.bilJ.dllde de servidores p\Wli.;Qih COlll vencimrmt.os propa:.::

clonais. 'l'~ndo aiclo cautclll:r;mentc suspensa, i>os autos d~e ou:
tra Min {n'l 309), a eticlicJa do nacreto aqui to.mbé"' imp..,...nado

(119 ti.JOO~ dO" 15,,.1990), i de se jU!'iJ•IU: prejl.l.:liCiildO O -I:Ci:íUoi•
r:l.-n\.9 clOil IIIC•;U<hl. o;autclar-de suspensillo dei 11101&1110 o.to nca:m•t.ivo.

AC0RD"O

••to•

Visto"• relatados e discuUdos
autos,
acordaa o. Ministro• do sup:.:e1110 TZ'ibi.Ulal Federal, o•
sessão
plan.i'ir:l..p,, ni'l con!ormid"'do d.ao ato. do julgnmcnto C!l_ dl!os: notas u.quigoriific:aa; por l.manta.id.:lclc·dco voÍ:os, CRI julg;,.~ tj):t'OjudlcmdO o
~dldo de c:.aut.olar, er. face da &lc:J.slo adotada Pelo
'l'ri.huna~
no jul<Jaf111nto d.a Jncdida CAutelar na AÇio DJ.rqota .dG Inconstitueionalidllda n9 3011-7.
BradlL•, 03 à açosto da 1,0.

RI DA

S~LV'"IRA

• •

o

O &anae. MINISTRO SYDNEY SANCliES

,_

t:oa:-11 -

. :lloa -..!:as 4a ADIN n. 309, de que tou rel&t.or, o E. Ploni.rio ~i ~eriu .:ledicla cautolnr ele su•pen,.ao
44 et'icicia dos artigo.: :a· o 20 4o Decreto n. 99.300~.
de
15/G/1990.

.2 ••

-nto de •edicla caatela"r: <I'Õp e:s~e 1!1,03-SIIIO objetivo,
pros•equir o Zeito, ~dia •!i,reito.

39

t"N!:SIDJ:N'l"l:

&'t·
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01.01,.,0
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O SEthiOft MINISTRO SYCNE't SANC!l!!S
PAATIDO DA SOCXAx; DeMOCRACIA BMSILEIM

Jt!!QOER'IDO I

PUSIDEN'I'E DA REPOBt.ICA

1\SLA!t'OR!O

Pres!4indilr do· Senhor M.lnist.J;'O Niri da S:ilvonira •• Prc:s•n
t.et-s os Senhore• M_in:~ Mo!:~ira P.lves, Aldir P:u;:sarin.ho..
sydnaf
·Sanches, Oc:tavio,G&lll:U:Itli·,, Celio l:lo1:ja, Poulo Dl:o:ssard,
SoPúJ,ved&
Per~~~~·· .Cels~ de ~· Carlos V•ll.oso e Hareo Au~lio~
Alvorenga.

~rocvr~e.ral da hpública, o Dr. Aristidca .Junquelr.a

O SENHOR. MIIU,STRO .SYDNEY SANCI!ES 1
'J'rato~~-stl da açlo diret.a de inc:onst.itucioaalidade do Decreto n. 99.)00, do 15/6/1990, baixadQ
pelo
&Jaao •. SJ:.· Picsidl:!nte <la llepúb'lic:•. ~ro~st• pÕlo -PARTI~O DA

SOCIAL DEMOCRApiA 8RASILI!:U\A - PSDB.

D&<colW\,fÕlln
SOc:rotario •
'
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tod••

da 'ter Alt.~~lb •

al.ssiio~ coloco-••

as soUc:J.t.açõaa•da••• c::o--

41spor ola 'I.BXa. paz-a o qua. -1• ae fh:er~
ooaa,J:iO • J:•t>OVO prota•toa ._ cona1daraçio a apreço •.

&()

..

J:uo: sz-.
...111\or

~a:L.,.en.ta

a.pot"tando-•e ao ot!cto MO•. Oo5/'0 ·- Cl>I/M 'enviado por
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1

• ,

•'

~uo ,...n~tono,

o"!:

,..,.,..,.ncloo;

••o

,
O l'll(liDE'Itn!: OA nn•lliiUCA, lle
do olrlttui~ID q~• III• conforom 00 or11gu
•c. k!OI 'R. o 41,1 2•, ~;, CenoUl~lçlet Ftd"ol, o tonel o"" •lolir o dlopoour no l.ot "" f,021, H

'1""•"'""1'"· ,..

.

·- .

~\"..·',,'lPI:C:IIRTA:
,
'
•
Are. ti 01 Atonl. . olo Vlglll-, Agonlu •• ll:og01<1"~., ""'•1101. . do lllllltOrteo.
0-"'U olo Vlglltncl., Vlgloo o YIQ!Ianloo 10loolot>UOO noo Anoooo [Htti.,.Moo olu Doe.. tu
.... lt.2. ., .. o I 111 lunho do IVIO; U,lQI, 11-~0~, U.JQ7, U.301 o U.ln, do 15 4oj<IIII'IO d•
U.J•l. U,Jil o tt,lll, do 11 <lo 1~nho do lhO: U.llO. U.J%1, u.n~. n.Jn o
olo ju.,no u IU<J; 11.)34 o U.llS, <1•20 Uj,.~no o1<t 11011: ot.Jll o U.)J1, <lo 71
1110: tt,Ut, <I• ~1 do Junl>o U 11111: U HO o U,H,, doU do,...,,..,. do 11?0;
do ]unr.o <lo IUO; tf~U. do Ir <lo jun"" "'" ono, n,JU, "'' Ol H I"'"'" do Ul'l",
11~1. H~17 I St.UI, <!O U COo ]UI h<> do 1;10: li,~ I), CO• 01 <I• Ju>t<a d• \ltO; U.ltO 9 ... ~li,
C. IJ o!• I~~~~>• •• l~fO~ • tt,Ut • n.o20, olo n "lu lho do 1110, lloo'" •oo;t 11 loloo do r•Oirnl eH
~~~ . . . , ........... d..
•
•
•
--p.,,g..!o ÔÍnlco, Fie. rulo""totld• • nu'"uol<lo~o do• •onoopon<l...,\o~ "'"''"" •

UH:: 11.31•,
H.ll74, h 11
._ ........ lo
11.3.1, olo H

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

.

---·-

_.,........,..,. conooq()~ntlo, conoolodoo o o ot.uonln•Uooo
........ "'" ~naoottoooolortoffloOn..,t....,

.,

doq~olo~

1.1

~Trechos

do

dl&<::ln·u·~-nunr:lodo

pelo Exilo, SI'.

d• R•Pilbile•, f•r~· Callor de f'lcllo.

u••o-olunct...,oolo _,..

n•l O [.Jhdo ca., sao:o R-.ulo •• 10.05.90:

Prellcl•Rt-e

oubllc•d• 110

.1or~
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~'""ando

cta Repóbllce,

CoUor de PI•Uo. publteado no

.1or-do,

nal 'Correio Braz~ltenle, ' ' 04.07,go,

1111r1

su1

tlrru llol r a.·

Á

rocoMpoalçJ:o

dot r~pre,entas;lo,

ve(r.ulos

aor•l

aos

oltlos

(Is

.aoclectade

vollda do 1111.1118111, do IPirtlllentos tunc lona Is •

a

de

liqulda,lu

-

1

,,3

Tn.chos de depotaento do Ileo, Sr. SeçreU'I'Io de f.cono1111a,

bllcos, a

AJI,tonl1! ll:endll", na CoMLul~ dlt Au1.1nto~. Ennl!latC.;. do

l'tldu,so

~

dl•lnu/~1[o

pels ,•e-tedo: do 11\1•1ro de •ln/Stfrlos

..

to

ut11

ano,

trl.ltalha!ldo

quatro

TRECHOS DO DISCURSO PRONUNCtADO P[LO EXI'IO. SR. PRESI·

DEIITE !Jo\ REPUBLICA, FERI(ANDO CDLLOR OE PIELLQ., PUBLICADO NO'

JOR-

aels d• 22 11111 eru:tlllfils.

horas

cru:

qreus,

,.,,.

:oor III a, por ua seUrl• ·de

alternatfvlaant.e. _daria pare

coa-

ESTADO DE SltO PAULO-, EPI 10.05.t0•

rollõ, Por quatro ho,..s de trabalho, durante
para

di,

construir

wsto de !!CiO 11111

,ovel"no conf

cledade

!g.,,.,,.

pazao h l.st6rlco do

bras I lelra

eJU.

plenn1ente

'~tave1'& recu~ poss rve 1. Af'rlncio•os
110110 obJetlvoo a

~or11a~11o

~,.ande

s l'{l'nl r leaoo.

dcf I n 1tI va111ento na dI re~lo

juJto. Uw Plf!J que- rospel~l 'u ;uu

de~enda

u•u

~lo aa.blen~o;

de '"''juventude

Isenta

ala-

Cldl

~zelros

llllpari.~IYO

do
cja,

1

que PI.ISOIIIOS lMdl~taaente, COIII Ul'9lft~'

bus c• r result.ado.a concretos qua 111nten;,a•

,.

acelere•

o.

COII·

crln-

p1s.,.,

da

refor••• ra-dlndo que a Mllllll sejl parellladl ou ,.._

t1rdade'por Interesses co,.orl.t..ivos

.

""'' pars que Lrabalhe

de

ua ano. D•rll,

apl'Os,l•adaaente $7 all"casas ;opularos~ ·ao'

.1. so-

cn;raJada no proceuc;-. Nllo

do ·ua pars digno, respeitado,

c:onstru~l:o

flante, socll.lacnte
,.,, pl"ese-rve e

,ala

1

bllh~u de ci-ulolros. Tal ~~:o.ntlnh seria .sufiCiente ,.era

.C3

contratar 1!50 11111 prof'lssores de Prl•elro • aeg\lndo

~O

•

de peuo•l da adalnlatraçlo d!reh ropresentu 111111 oeo-

nollll global, pare ••t.e ·prl'•el~ ano, da orde• de aproxlaadl-1'1-

nado Federal, •• 011.011.90.

IIIA~

ode

tlu ..•rosol orgloa pó-

vCcloa 'polftlco.a

e

pol(tlee

do ··go\IC!M'to

lnlclela. A populas;t:o
IIIIUi•lcos.
de

Cl

lnd;~ldua.llsUs.

A 11ont...do".

.

.

clara111ente deMonstrada nu •edldll

f"lc:ou

pllinl WWIH" connocl11aot,o delas peloa ••los

coaunlclçSo, •as precisa, replda•~nte, tc:r a oportunidade de

ao"t I r ós e foi tos.

A •odernrta,so econGIIIc;a do

~at.a

n1[o podo

· ~ u.a ,rofunda re~or111 ~o Estado_. 11' qui so lÍvar· 1

N~OMIII

que,

al6w

do

c;orrlillr

~a .d~at~rS'.~"

preu:~ndlr

c;ebo

u•a

III. IS vls(YCih d--.-

Pal'a' cru• ·~· planos do '!J<liY.,I'tto pos.aa11, •• aeu o:;:onjuato, olean10ar.os objltlvoa findos, ~ ~.Uf!dlaent.a.i".qu•
edlllnlatratln

a· refo.,..'!

..,.,.. c •• E 6 Isto qtr•. acontecer& •. Est.?~··porua-·

a..flulnl, heblllto o E'lt,do a or'luoatrar 111111. nova poHtlêa de de-·
senvolvl•ento

c;ap~i:

dtl at.endor l.s

nos,'"~ eno ...os do11and•.• soe t-

ara e de. !•:.:er'c<~• que o ISrasll ;oisl!o cr.cgar·•o a6c:ulo.• XXI. c;o•
111111 soc;lcdllde 110derna •. ju:sta,

llevl_s•o 6etalhada de:i opst:i-ut.u,.aa organl:l!lclo~ls,· e0111

~·: 1111p11rfoao dohr o Eshd0 da 11111a e'strut~n·•·c:o• 11obl•
lldtld•'• f'lexlbllldacre
"'

~anto

psra

as~egurar

c•p•crdad•

!'<iigul1do~

11as'•re~.a llll.la aensrvel• p.ara o dennvolVI••nt.o coao pãr.a re-

ellzar·ejustes

,

O

'iras

j,
do

•e~hor~r .a' ~l'Od>lttwldade ~ :.

<if.rclfn_c 11. de .· tô~,_ •••• aa ·

aeto~· pO~Jic:o. ell•lnlndo-.so os ,ettt;a,.e• corp~;~reuv;a •.

jf,ti"ISdllõlfea buroc;r6tlcas 011 dlflCult-111 e l'iltlrdaa o Jll'<lc:..lsso docfs4r)o, 10 •osao t..,.o •• que. o. t.orn•• aanos vhfllell· ·

lltll 111oaontos de cri••·

ht~~'?: br':_•~-~elro vf1ha so~r~~ndo h' v•rros eno.a 11111

,...,,. prociuso le,ptirde de capac:ldeda frnanclltlra e de
cla

·.'fLs~aa

coapeten-

tel'ilri.clal. E• -"'o• ••dlda,. o plano •conC•Ico J' p~rattlu la-

ltl~lo~'allza,,lo e redlrecf'onioltC!IIt~-dos ?•.stu,c:oe P••~

soal, dendo-sa ln~ue Pf'loriUrle ao Ltendl-nto •s aec1ssl~de~
b6alcas da pop'lllls;IOt

partant• .r•cuperiÍs;So •• t.er11os tlnlrtCIIIII'O:I. Agore preciseMos nos
CIBCOrt~rer

na crlso da gost.lo qu•, 'c:oao c;eusadon do dtflclt.

llllfcoo' Incide n•g•tlve••n.t• no resulhdo d11

.ca.*~ t l•p~do

o t"atado de

.~uMp~r.r

co• suu

':Citor•u

obrlgaçtJ~a.

pO~

oco~•l

pa!'li

c~•

'e

,opuli~o e~;9oral a, · .•" 'pe)'A'~le'!", ,c:o• aua parco la oals
aef'rlda.

.JjhhbalAic:f-•to . di',outrcu
prlvllagte•
. c,ada• oet.or

.de. l"ac~r-so,_ ll~anÕ1 _..i·.-----

·, elevo~ f t dne11penho doa 11l~e11 • ge,..nclata

..

do

...J."'"":"._._.

.

-

.-·

- - f

M,

. ··.-

a tl•J•v~lo_ do~CO,!!,_~I~~-~~t•_.•Wif>...,•~

que COI\101111111 1\IU 11\lll"IIU~l(:lo

III at.LYidadcU•IIItiO,

YICLQIO

c:lonal u
pode

lfoc:e

III<;' Doda

Adequ1~1o

est.~utur111

da

de ual"Los do set.or pUblico;. l

r4illldade da oreono1111a nacional, to• 1tel'!~lo upecL'at pan a dos-

d11

fll>~ll

taapo

dac:lslo, COMO todol
an~endau

PraMo

do os c::rlt6rlos qye dovea oriente,. 1

Pol'

refor~nu-

çu,11s 111tu 'utou u1ora det.Gr•lnando. O ant19o

4e peu.o11,

q\lldro de PIUoal do ut.o't pUblico uta
(uncJon&rlol.

est.lllado

111

certe

nlo

pa~•••

.o

_,roporc:lonal
ftlo ' uaa

oti'ICIUI~tto,

n6s sallaflloa. d•fll'lltiYI do Supf'eno.

Su-

O

o preUifltlt --nto. pelo 1111~11os do pon~o de

ai•

PI~&·

ovtY"o lldG a l:ll't!!-rla

reduzidos

ColUtltut~lo

nu• arti!Jo, dc fah
acordo~

1111dlanta

~1,1e

quando fala ••

os ulãrlos pod&lll

f'lr11ados

entre

.st:f'

slndlca'toa

e

de

A partir de •9""' deverenoos procede,. 11

u•e r•duCio desse nolmet'ro d• orden de 20 • 2SS, lii'Fdl•nt.e

dlsPen-

e colocaJ:;11o "'" dls!>onlbllldade de servidores ociosos que nlo

se enquadre., nas ex I o!nt I as de ded I caçlo e operos I da de do Dn.o5Ll
Novo.

eo111

dlspon~blll~•

da u·rvtço porqua, pele llenos por

IY"n~dutlbllldade

u.~

ta'" ... stabllldada,

11ento lntagral.

Esses

1.500.000

,arqua

vista IIMiflar, de que a dlspolli-.Hid&da t11111 que nr c:o101 G

lnhr!!ectl&rlas

re•vn~n·•.clo.

t:;lo

del!ll~lr

r&dU'I:Lr o salllrlo porque"'* a lrf'edutlbllld&de do u,Urlo,

l'llo pode C:<Hocar ••
ao

coneent.nclo
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E.stou Cletotrllllnando qui! SI! procedi'

levan-

lrudla~a'llante

Y"tdu:rlndo .• , os traballladóres h.Zerrdo,uJ!! acof'Cio, reduzindo o
~oal,rlo,

reduzindo

t~

o

ll!nf'lll,

aquilo' tudo

tontlece•os. t 'por outro lado h& u- cobY"ança da

qu•

soe iodada

n61
para

que G htado taça a sua parte.

· t.al!lento do 1111pact.o de&us fledlc1as. 11n fllllt.ll~IJ dq setor pub.11co,
lnror•a$:110

que

dal'"el

1

conh•~•"

tio lo9o seja11 cor~plata~oa os

eUcu\os.
I'U.S ltt • META .OE 360 f'!Il DEIUSStiES N-.O FOI

PERGUNTA,

'
lne'f'lelen-

O sot.ol'" pub li eo nlo ot:r I stc: pal'"a p rot~CII!l"

C.\1. ou para lt.eoberhr'prlvlllglos e~rpol'"ltlvos, 1us sl11,

tuao

e'll patses

tenuar a
pelos

I'IUITO OUS,t.,OA E' ANUNCIADA MUITU/

sob~e

co.,o o Brasil, para pro11over a COlllpetencla • a-

dl.ator~lles

priVIl69los

decorrente$ de 11110a realidade ainda

doMinada

Tudo

diana do.Estado nu11a sociedade oonstf'anglda pela
Polllo, pela lk&rll'lnalldade. P\ls

1

pobreza,

peta

run~lo rnlor dÔ estado vai 'IIUitc

al4111 da t..rera de 11lnoraY" o so'fr111emtõ ciiÍirÍÔ dÕ .. cldadi:o.

TflEtHOS OE E.NTREVISTA, COHCEOIOA P,ELO. EJCMO.
DrlrTE DA REPOBliCA; FtRNANOO COU:OR DE l'l(tl_2.

A full-

do ...tllo. t a tal coisa. Is.ao

11ulto da ,.. nelra co11o voee '!lftlrr.;
ve•••

eoiu,ado

•r• tahl&,

..

govarno Íllllft'ro. de

Ya11o~

,.,,.

1~ •

.-...1110s.var

p~

coisa te.rl•

NO

JOR-

eeorder o Pais, Qu•ndo .eu

-e.~loc:

o setulnto nas suas

e/

"'UCI U'O

t.o para o paga..el'l.to 'de po.ssola•l", Allis, co11 a Pc:r•tssa:o.da 'ltoc::a's

rlas;lo.

u•• emenda

a~reso11tada

nlo

Pod&ll

poY' 11111", junto cv11'

.aqilala do• llarajis, ao Ministro Bef'nardo Cabral, que

-e q~e"a~trlll, l'loje est.i 1un art,Í9o
~~cl 't,.anSit,~rlu. kuo ftdllel"<< deva se; &li:ln$:&do'l
~r '"'1'· ?u seja~ u• praZo de ,C:Iilc:o ·a11Õ~ Para ta,z~r
na Cohstltulçlo

e

•.ui• pôr

Ido tolta.,

I a que1tlo dos c:•• d las, foi

'e ~ agc:ora ~lo ,-ez n•da. J6 paua• 30

Prasldente · c:lla<Jo'u

~o(,

o~

ti-

tanto. Nlo,

Olsposl~tl'as

.

•A Un1111, os t;stados e os f'lunlerploa

dli•la ·,que assa.

depend~

eu

'trebalh•r •• ci-~llo.

dha. SO

au

aquilo

~•

Pff'a •celera-i." dizer .qu-=- es "'llltl'~s era• pl'r• valar, qua n6s tr-

t.-r ':' au.-s receitas ~orNtl'ltes u~l\lzed•• •• 11111 !f• 65 por c:&n-

Trarlslt6rla•.

u• l!$tllo 11111

diante. eu ac:no que 9ulto

perii

·rinaaos que

Conatltuts::lo'~dlz

o

Eu •eho ""'

~a.zar.

J!L•. ·pittst-

.PU8tÍC~OA

MAL,•cORRIEIO IIRAlillENSt•· El'l o4:07.too

A

depende

acon&11lc:oa e sociais. El.n e:.a ,.lulo coti-

a 'lncll.riu
nal dlnoslrailo d9

ln!•·

:Li~

asq~ec:ando

cta

ltfllor.~

df'liS n6s ast•Ya•os c:o11 •.11111 ln-

11~ por cento ;ao ....-. Ent'G quando au. c~1o'!u•i 'os..c:a••

dlu ao IHisao

te•P9-~qu"!!

eu!Di.J:ra-1 todo

p Goverl!lo para u•a açlo

crat I ya, ·chegando·.~. c:e•·:dlt&·- c: o• •qu t 1~, ao 11•s•o · toi!IIIO. eu su-

f-"1 l

soe•al:lada q\>'a pon:nr-,- B"o11, ra .. l•ent~

dla1,

llliu ·o, Praalda'n~a'N'IIIl.M c:••~ Yailos eiparaY" qua 01 c••

I

c:lll•s i:n• .... ---

e~U

aqui

hi. sit'

outro• ••nos -nunca foi a errt.lta, a I .no • aulto

SR.

TltfCIIOS DO OEI"'II'IEifTÕ ÍIO lLMà.

E o que 1161 veY'Itlca•o•-t.••b•• •• t.odoa 01 jol"nali'

uns ••
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SECRETARIO OE tc:o~

lltOf'IIA, AIITONIO Jtii.IWU, IIII. tOftlSSII:O 0[ ASSIJitlOS ECOHOMICOS 00 st~

ln•

IIAI)O ftOERM., E"

Of,lll.l!t!lO~·

PO.ra, proaatau 31:10 a a(i <laalt!v att l!'lora GO. Cadl 01
OUtl"()l 300'1' 0\I,U!jl, t.aa_qua daaltlr aala r'Pfdo, taa

pannr

que

dh-

_,__ lii'Drcnoa te roua o ot..1atlvo a r.do.tiõiO do d6tlclt, f'arl ..oa,

aala f'.t,.ldo. Entlo f: eua • dectu,lo. E talll::lt• n6:s tiniu-

vaaoa

• • uaa out•• dlfltuldacla, •ncont.raaos • 11taaos aupel"ando. Coao
tod~JI

vtoa,

aJlla

••• sendo publicado nol"•th•cnt• aqui • ecoa. A 9ant.e fal' ua
corda

•atatall,

~ob,.atudo.

feito. Estt sendo

eaala, .JtJ1

tclt.~.

nlo a1t..rta .. endo baa dll"ttclonad!-• Entlo, o objat.lvo

.,.,o,..a a.t.lnlatrat.IYa 6 criar

f'unclonaaanto
~a.tlf:a

~llo

dewaaoa to. . l" cuidado par,a que 116$ a'lo ln-

CGf''l'l-1 •• elguns equr .. ocoa'. JC6a te•oa qua tor cuidado na flllal1

clcuea

noau

q~~e,

tO, . . , acuariaa por vtr dl'fenos aacanltao.s racrtando u• 4Ul·

nlat-:atlya

.tlo

. . ,.o de dlspenaas •alor pos .. Jvel,

Clt IIIPOI"tallt.e ea 11!11, lttZ'. [ .•• ) Eftt.lo, 'se o ball:Udor f'U~tda-

•• al':,ebelacea crlt.trloa, ••• I aso vai

U

E.

n~

•-

IUIPinC!'!'" t..aporara•ant.e coa os traball>adol"ea. "'"

para

dizer

acoe'panhando dla!"La•eota na Ol,rlo Of'lclal,

pa~~

tea

flUa .elas aitiJa• at.andendo aoa crlt6rlos

a

adequadas

f1Uest1:o do [atado. Por. I aso aota•o, assa quest.llo
,.ue

entendida da f'o,..a •ult.o

aar

llllplasaanta, -

flUe, ror. . iulabelC:c lei~.

condlçG'ca

''fl'lclaa

pa,..

o

do E1tae1o dentro da concepçlo qua te•os o;o• relana"ro

oJo

clara. sa t'oss.e de luCia

c11rto pr'azo. a na<::a.asldade da que eada uaa

da ..

1Jovern•qntals rlzena • ••ll'lol' IJCst.lo d.os aillvs ncur-

'""• ••• nanhu• llallndor, lsao ouvla . . nt.e podaria lavar aOs raaultadoa •ali Cl•a ....oa. O que a s.c,..tarla

da AdalnlsiTaiõllD'fa:

;ol ••t•b•l•cer. - • ba:~e nu•• &l'l,lhe !JOral,

I

~,,... cll!"• ~or. u• cl.-ac'uldÓ aa1U na :ela~lo dQ "ln-Is"\

~rio

~~~ fu~clon,rlo ~~~o·ha.,la
claq~.t· ;og6clo da .cune:

i:la ll9rlcultura"

ae.,lo

I

·f'l"at.~de

n6.i. .t . .os, que

·~azor

sen,.dor {fUrlo

pode• aer pegos ao pt da letra, porqn se peiJirwiOli • co-..•ra,_a

E', eu

_i.lo

P~tor

lnUaclol)•~lo, slo qYatro ~lano'i, JIUe 'lnf'.ellz•ant.. nlo lã-.

r••·rilaultado, ~lo dez ano" et'!tlvaMnte perd_ld":"•

nlo'

.. o••n~e

.•

~verno

6

pa~a

os aeua

recl••~\•

l~ao'tJu..

tor

.

fntl~

ai n6s 'nto . ocu;ar~:

.

,·

tipo

do

•.,-,

para ....

c~loca.,.

eo..,_

11:-

••t•~

_Da cart.a

• ••••

-t• ao

gc•-

cada ~nt.,~de '· ta~tt.af' atlng~r u•a •eU, estabolocldo.. va
OU'

aall'lor. eu•

conahl•ra~lo

n~-ro da

6 criar dTt'l'c•ldades ,.ara o

.

~ue

.bOM

M-

o crlttrto de bo• f'ullclo•

·l'l·.,. . ,.to d~ lns\ltll;l,ro. Ou .-aja, ene 6 e objetho, l•t.o t,

n6a es-·

lllla ele 6 •ult.o . .nor do que'

.

oleJ.

da cada ;,11\ldade, ou seja, o.objet.Jvo f'unda•ental do

,llufal' o Eatado .õqullo

~.~taapo consi'Cier,~el.

. oa' delaf',los 'IIVe n6a taliooa pela f'rente.

·.

e ..

••praa~

•tsaiJes ·tel"t q.,. levar .••

pr,claaaoa recuperar Isso raplda-nta. A loClada~ e:IIU c&esdannspoataa Mlpldaa

por tlf'O de

cf't'Urloa ,.rala. ·. .:~. as ..a -ta,

••"• o Braall, II[U a'~rodlto at6 par~ a,AM6rlca -~· SuÍ, e qye n6a

d~

pnchlo,

rof'lla colocar e tlnus da !'rova para nlo •e chagar

'pal':a o ~tendl•cllolo das: auu expecbt.lvas·. SaO 20~à!IOI de ull ,procesao

coa lb ..oluta

te• aantldoo poo:!'~':"-• 3?~· No ant.lnt.D, f'ol f'elta u•a clu~l

~f'lc~~·o

e c011 juat 1 r I cail1õs r.::o-ea ~ respeitai "''I du

e:o: lgo,

Co'o'UI.coloco~o~·

30l nu•• eapreaa.,do tlpo·•x•. 30l co• uaa ••P"'" dD

a~tl'o que~~

·~·111111•• f'~i cornto, eau sendo corrRto:. P!lt"ue .'• ,aocl~d~da'
· •l"ul l~ ln

seria• o:~.

Por equrvoco, lo,oj

~:o~ ~~~~~ado~.

IUO

quais

""e dll":arla• ser at.lnqldoa.. Eaae1 nll•III"'S, o nobf'e

-~•

.det\ctado, PC!T ·e..;

a ,ioauoa f'ol rahtagraCf~ 'e aula 'POI" dlallta·.l

tfepoll,corrltldo c

.~lltlo

""-ro•

do

tu!IClDna-nt.o do ESt.ado. aaa. u-

objatln. .nt.e t.odo aundo :nb• .qu. 6,

~•ceaao de pusoas. Cl cvlt61'IO b6slco 6 assa, h& ua• -ta - caca

11•ato" te .... que.,..... ,. "u• nlo •

,.,,i . .el

chegar a ,...... -ta.

,MI. •••••. cinCo nos~ lnli!JI"II'l-nta. na llusça.cf.• ~olu~lo ,ara ••;

.IIJU.IatO:.a ••clonai .. , n61 nlo e.a:taraacn cuapl"lndo coa

·•'!'.'

~ullo

,••31i.

o

nosso

duer;.

011

aCfllflo

IIJQ

~•3•.• Cla af'~re'!=ar reapoat11:

AIIGY' o -:Jj..

·"''~·"··

'fUNICaJ:ÇIO DOS •aiM:IP.US TJI:ECHOS DO DEPOIMOCTO

,..ltaa

~azaa.

• a~vl .t·~~

Wõ~S•fa~a .. : PN~I.clente, nctvza I

••. JOYerno·o

, . . ,o.a,;t:"i

:r~t-. Qo pNcTiill fiZÍII" l ...o

·~at•~•··· ••• ;rec:laa razel" eaaa Vi.:,... Dlo '"claa ...... ~!-•

~···,.····
~·~J~~··

•• ''11:

~......... ~~~~e

....... \ .........

•

,0111'111·~· deae~

._.,., . &a Unanca.. tl'olbllca• .• f'KVJ>.,.ar • c»xltlade

.tl!!f •••tio .Co
-

~ foi

a. ·.,,.l-Ira •r:anct• acão

•lt ,,.....,,.,_te.Ce.llor

re. . oeta los ....-c;tatlvt~s ••.aoc.l•••de •raailelra..
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No
afaat.,.oa

a~~ttr•Ha

llllc,lt.a,

<I

:z••

1,4 al\lolo .;~.,

tunclaon.l.riolO,

OltiOf eortw na.s toi:lvldadea-a.elo? 1'- ..._.,

•Je ocor..-• c.011 aalor avldlncla •• áraioa

c3ca çr.tund•ntrs ik

~úbllcot.

d laanôat leoa rea\l:.:ados lhd lc:.avaa OIUI: aa at lvld•-

Os

dea adalnlatratiVa'lo, •• atiYidad ..s--lo, as atlYidadea de

fW'I-

doc:uaento, do ~troc:•st.o, alá• de utl\i:~:are• ati-todot. obt.~letos f!e tra-

c011

&b'loorYI- 7• Por cento do ""'saoal do SI:I"VIco pllbllco.

balho,

••I• ••rvld..,.ea

!:ll~lnet••

no•

c:lo
dou, a \I c I ta-,

cS..

"'Ua l'f'Odulraa u.aa lll"r&U,daclo da CrS :L ••31'allh3c• de cr<azel-

rCK;

Eatlaa-••

....,., ao final da• licltacõ<rt., a

al'rDKLaadaat:,..te,

c.. s

l,7

bllhõ~:~.

Unli.o

o

1c-'111o de "·"72 c:ar,.os oficiais ,,.oduzlu, pa,.., os--c-ofres polbllc:o-ir.,

,.,,. ... •as finanças polbllcas, •o••-•• a t:sfe v•lol",
de CrS 37:0 •1\hÕes de l:I"UZt:ii"OS, que e ..... 'laStOs

wta

~o• ~a ... u-

e CDOObusttvels ~~~· del~o:sr!õo de s~r feitos c.,. a~les veic>.<-

tenc:to

Alg•m•

dlrhtentes i.'lndleah. doS func'ionli.rlo!O

da Ad•lnlatl"ac:il:o Federal • da l"urfda-

.'lloeen~•

to

••ra llustl"ar, c:: I to o caso do IMCRoll ilratltu-

Nacional ·de Colon.lzac:io • ltefor-•• Atrli.rla), c .. lado há 20

l'<lbll-

to

deii<Oll. ~·

'lt.l&s••

o dobro c;lo nU. ..... d• fu.ntlonlirlos l'o.ib11Ce>a fedel"als

1111:1"

Capital Fed•r•l J.á

•• dlsPen•••' 1: a c:otoc:ac:io de func:lonirlo• •• dl•ponlbill-

e'ad1t

t••

I:IOC IWte•

•

ral...-adJunt,..,

CNo

•• dt:c:retoa • ato• nor•atlvos <L•I n~ 0.•211, rfe l2 de abl"i\ de

tW.1

O.c:re'i:o n1 99.235', di: •• de 11alo 'de 199•, r••ula.,.ntado• pe 1o

•:s

Or(clo

da Scc:r'etal"la da Al!•lnlstrac::(o ll'ede,..,l, d1: 3. de lt.brll dt:

lotado•
.,..~,.111.

~~~~Fa:unda. tinha oito

Hlnlathio

t~~:jt., alá• da •â~lna para bal><~. ,.,. cal"l"l:il"aa dos.

oll

41r•trl2: -fu.n.CII-•ntal é fortal.Ccl" a.

adalnlatrac::io

li cor,t.,. ••la ral~ as c:au.•~~ dÕ -d.rf'lc:rt ·•llbllc:o, •ulto ch;-

cllrel:a.
raa

s~:c:retill.rios-ae

O
QOI.

I'O.Í.bllc:os., lor ... c:onatr>Jindao 1111 novo Klnit.tofrlo nO l'lelo

.

b••

.Ja.•

conc::•ntra.va

flca dlt. tarr;:a do trablt.lloo.

c:rlte,.loa;. Aflrao ,.,.,.os sent.orou; ~~~• ••t•• c:l"lt,;rlo•

'obedtrc•• a 1•1•. ll.provada• pelo Con•resso Mac 1on•l,

anos,

-liras!\ la. Ai estã ua -11lstral Ofi<ZIIPlO da 11;l dlstrlbt.ilçio

-func:lon:ó.,.le>a

•laaka,

3•

~·

• l•to r•s111to11 no PO<:lar E><..:utl~ dl,.,for-.

a l'olrtlc• l!e rec:>Jrsoa huaanó• <lo GOYI:I"no, aflr•andg que •• de.

aruít..

1111 func:lonli.rioa loc•d,.. •• llrasf11•• 11•sae> •••1•, o Rio d•

nelro,

c-

nS:o

••tat.

tra.,....· dlstor•ôn·

co•, nua~: eq••lv~!da estrat.Wgla de c:onfre>ntac:io c.o10 o Esta~o. crltl-

•

Tinha

no• au.lc:hlt., Eaquotc•,.•• oa au.l-

rara faz•,. a r•for•• IIJr,rla • q11e tlnt.a ••IIÔ da 11etade aos SI:U& ol•

al"rec:adac:io te~hl de- Cri 1 bllhllo, 1el allhZt:~ c- •o7'•l1 çruzell"os.

I:C:O!'i-la

<~~~e

C'entro, de Fl>l"ltaC:i.<> do Servido,. l'tibllc:o CFUNCEP) ltOstra•

&l"rccadará,

l'al"'aleto a eat•s J ... Jc:Jatlvas,

do

s.,~~etarla

chls. olla anátlus da

&I> ena•

a

biii"OCr'I.C:.la' do, "c:.arl•llo', da •._.a.. ta e da 11<1lnta via. de carbOtlo~·, do

'"P•r•nd•• c &III ••tal'ea onde o..ODI11:r'TIO nio d,ev.-

aanaõ.• '!la P'an ln•lll ~ llo'l "ln lstro• - aa

dlre~io,

tlr..n-

rla tit ...ar.

fuao•••

colocar

ea'dlalt-lbllld&dl:, ....,.,. IOiotl:f'U>O" rec:.lc::taa .... ca. Ylata• a •u.••ntar

e><t lntaa 'l• cnt ldadour., entre ltln lstérloa,

fundacÕ.•, .,..,reaa• • .... troa óraioa l'o.ibllco•h A re•Dl1,1.clo

eatancar o 11aa~~ocrdh;Lo o:l• r'ac .. rao• h~aan~s, tecnotóalcD••

c•lro..,

.

f"01>

DI

fOI"

at1 <!la adainl&tr'acl:o dll"ata~ &tlpreaato ~>•l'

eat.tal•• f\ln4a!õl5.-a a a<&t&rflulall.

I'OO"aa

tai'WI&Io,

4•

tmiYar•o

•• tOI"no ele
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na•

eltpr•••• J10.Íb1lc1.s, fundac;õ•s "'

autal"''lll(a~, ~· nio vlnltalt

lo. a.oc:i•dade da ·,.elacio c:o..~•to bt:ne-ffclo 'dCitl- sl:ll.•

l'r••tando

conta•

•roJcto.. ~

loc:upleta.nde-a da auton.,.ll. adalniatl"atlva

1:

flniÍ.n.c.•l~•·

Es.•a Vl:'l"tentc- é a """ _,s Inchou :a folha de pa.Q . .ento do GOYI:I"no.
Cit.o

•ara o• ••nhol"c-• algllns de'lte• Cl"itél"'lo•.· f"rl-

••lro: . dÚitll" •ntre func:lon,rlos dos' 6r"g$:os, entldad•:o>· e~JPI"C••• e
el<tlntas, os

fllnda-c::õCs

n~o té• dll"ocl.tb à'eatabllldlde. Sellllndo:

na atlvldade-•ele> • nli:o atlvld•de~tl•• Totl"'c::eiro:.a.fat.tar

c-tar

apoaenta~os.

Quarto:

.do

qUe

"1'.11:

continuava•

no servl'o. roolbtj~· OC:.tl~lndo

aque-le• func lon1ir loa relapaos, C:CHl bal><e> c:.Onc:l:'lto,

abs~ntcia•o

n~ avallacie> do seu dtfat:a~enhao

dla,..nsa .. lt."'!ll:ll:t. que ••t•va• contl"atlt.d1)11

;,..·C:-0
Yo

por

func:IOflal..

dlr~ta

~~~• '•sta nlllllcracio nio é uaa or""de• valÕr•t lvat foi \ls'ada
lo

v.(t

o:.•

III

I~I"U..MtO ~·

dlSf'OIIIbllldade, taltbé• ahl"'iltOS

da cu.ltul"•

ad~olnl•t,..tlva

do ""'""'idol" "o.íl>tl<::o •• faY<>I" dll. Nacio,

nlilo de corporae!Sea, de ca•t- bUI"otl"ât lc::a•.

I•••
Do lado <lo E><ec::u.t 1"1J,

QuintO:

•-r•saa qu• fu.nclona-

l•a•lna de •io-d•-obra roua a ad•lnl.trac:io

,...... f&C::Illtal"

os

c:Vaos.

C01t

o c:a•lnhe> ,...,.a a r•clcl.ase,.;, para o "t.r.,.lnal'l•nto, fM•ac.ii.o e • ... ~·an

(l"enal-

a~ocn1,.

-cltu.to

da

o Govl:l"no t•llboi• u.t 111:.:'!- o lna-

dlsponlblllôde ,. ..,. .. colocar·

desnt:cesairlo•

*•

•ltu~s

01

s.,.,.ldoret.

c:-onsideradow

de dlstanc:laaento do:~ a•bi•nte lti"Offsalo..

no ..,al nio d._traYa• boa ltl"odllt I v Idade, 4• 11odo a eOflduzlr

n-al,

o dt.:antS.ttlco de twa• grlncla~ • a an ....ttac do seu JOot...,cl•l de ron.-

ClqiOI.I,io),

1

prOYelh.toento.

a d isPOI'\ I b l)idade, ltOa'loo \t!101brar t,alllboi~ ...... fo-

Coa .os•roYI:ntot propol"cle>nala, •rÓI'I"Ioa do ln•tlto..~to

abl"anv Ido a al•.U(IS oi.otrv l o:lol"lfS estável a .iaa, dot fato, d lspon iYI: 1s

da d ISJ~Ofllb li Idade, o lov.rno' obJ•t lva reduzir os cu"Jtos de •a.nv.ten-

.........
r~
1'01"

t..,.,.:,. sido

ba\hava~,

raa ,

<tl<t lntoa

oa ôrQie>s, ent,ldadc.i oo.a ••presas ••

Cuti"O critério l'af"a ,.. diSI'Of'llbllldadc: C:OI"Ur as.

'os e><c:.t:'liios das atlvidade•-•elo,

ciot

que

tr•-

·;o,.du.-

foi"•• a preParar os.

fun-

cio

d~ates

torno

ao

s•.. vldol"et.'e lta>tlal,;a,. o .. atl111.1lo

tra.b•l~o

c-.,..,.,.,..,. toic:nlco

to rotclcha•• c ao

I.PI"IMorado, ••r• a.ttUI:I••

pot .. n~l•l dz ~•aProvdt.a••nto-:--

,clon"rios· roara a reelc:.lag•a e. o trelnaaento e• atiYld•d•a-fla""' .,,.
~~rO'Ii

ór•l,.. ou •.-tor'" onrt• poaaaa • .,. •ai• l'rodu.t l<vo• ,..,..,. a

'"111~.-.~~~ ·.,.~l!'llelra.

Os tU"Iatérloa • tlkloa os~ órgieos da olld•lnlstrac:io

po-

.odera~.

orl•nh.dos l'el•J. diretrlzota do p,.o11ra.., d• l'lfor-

F•-

olldtolnfs._

.;
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raallza• acua proJeto• wr.l'•e:ltlco•

o:•

lotJ.e:lio ldaal,

ldlll'n-

tonto J>ra;c:o ...

l•to

"'"·• c•ri!ncl•s de ""'"ao:al a 0\édlo • •

•tlflc.ando

•o••tbillta u• orarode contlnocntc

e:olo~ado

ati ••ns.ar •a facUtt•r 11-ara que •les. tl'nhaa r•cur•os d• oUtrs.

Porqo,~•

Q

reaproveita-nte

novas altuac3ca, naa "''"'''o Potencial dl'•taa P•~<•oa• ••Ja di'ScnvQIYido

n<~• aro~ lo

••r~t

lnclus.iv• ua

ds

i

Ido dt desrt!l<!laacntaciÕo,

css•• fun.::-"'los. p<lbll.::os ,..,,. as. ••arras do Eatado,

corrent••

oc:.orrcl'>l dot fOf"•a plancJada,

IU•tU-

da ,.róarl• t.lcl:at~va f'rlvada. Isso i aulto f'Oslt.lvo,,lsso

r•:z•,

•ulto bo•, dá "'!' - k t o ,

•• dlspe>nlbllldade,

Dezembro de 199Ó

rt,..-.,;'l:LC.iio, dos obJctlvos 1>reconl:zados ,.,..,

•or,.

as

po10t.lc.ts

aalOI't:a, pod•• ,,............,. dlr•t,...nt• a I>OPulac.llio do N.Yd01•t••

Pr'Ollr::a•a d•' forro.,cio, trlfln,•••nto c ,..,<::le:l&li&IO.
Inft11.-•nte, a adltlnl•tralõli:o ant•rlor nli:o Unha f'J"OSobr,e a """'"tio d• SUI:AH, asp~rclfiC:&&'"'tlll, .,- dlt.~>lrll

qo.~e 1,1,

•••

~ ...1~1to•

for-a .. oroccdlda~o, t"<>d:o!l al>"l fora• f'altaa •• c:IÃa de ln-

adalnlstratlvoa ot o pc~~ot.o~ol da SUCAH "\•Ja foi

afastado •r••

"""' f'ora.-caractcrl:n.daa nQ lnow.,rlto adalnl~tratl..,o,

duzldo

o

lotac:io nO:c~ts..,;.rla p..-a q,u•

'IUadrÕ .-.:1• .J;Zrg.-,,. •

fuflclon••••·

Nii:o ""lta'l1:rar n•• na <1\l••tio se el•a •ra•

o" nio, lias nio tlnh&fJrito, • nio

s•

o

Dic'fltel

n•~>•sslll.-los

podia •&Is contlnu.ar co• ••ses

d•"-

vloa de fYnc>Co, ea o•ral, &•ltincla do aervlco públlcol al~Üns c:~sCJa,

q~•stlonamcnto

a

~·••

TAAN~

E• <ftvll'f'"tlro de 199Q, port,.nto u• •la antes dt e Prc-

t.lclmte F't,.nllndo Collor to1.. r I'Dt.,.c, o Estado !;1-a,tto•! co• Pii:S'IIO>ll S7X
dat.

dct.pesas c<:~rrentea- hvuelro de 1990. IJ, E><""' 'liab•• ••L• .dQ

.....

n'lng~• que a r~ova Constltulc:lil:o 11 .. Lt• •••• ••:oto"' óS::t das-r•-'

do T.-l:!ama.l de Conta• Jll. tinha 11LdCI feito •• relaçlío

<:antr'atacíio.

DOS PRINCIPAIS TRECI«<S 00 OEPOll'tEHTO

00

SR', JORGE L.UIZ F'REUe:, PAESIOEHTE DO IIANCO DO NOROESTE IX) DRA!UL.

eo..-r•nt••· co• u• 11rav:o.ac: co•o alnd:ll niõo é d•flnldo na nov:o.

Celtaa

slste"'"tlc:a

o.-o:a11~nt.irla

o q<JII' sii:o rac:elt:aa .:orrent••·

~•tou

traba-

lhando aqui coa u• crltlirlo antigo d• r«eltll.• <:arrentc'S, "ue •• in'iõllll a<rUI o r•pass• para o• Estadas. • llunlc{plow..

d.

Nó•

Ünhaaos 'u•a previ,.ão' de> g:o.stos <I'• ::!22,2 blthZts

cr'U-.:eh·o's P:O.I' o ~r~it. de Junho, e cons~rS~•~I,.Qs L't:duzl~lo a 13oj.,5 bi-

lhões

cruz•Jros. A dlfcr•n<;11 di<UO é Jut.t~•entt: a •cono•ia

d01

dentro

d•sse
de

.C:It&so
for•ada

!Ía.illo~,' no alfs de J•Jnho, a 57,::>% das recclt•s c:ol'.-erlte11-.

os

d•

Oo ponto d• vt".ta. .;Se afalta••ntos, eu d 1.-la a IJ. e;,.a,

••i•

do que

JOI tl.tdo Isso passou por uaa

a.<:~

<;rlt~los

d~

co•lssio
pro111oc;io,

funcionário• qu1: Já tlnh"• faltas ante-

ban<:"o• ,.,, seía, "'qultlea fun<: lonár los que nlo vinha:a

tr lbulndo,• nio •ctava-•1Jtcllt..,o do P"drii:o do

C.oló-

ban~o-

Js"'o,

ad•lnistrac.io dlr•t• e lndlreta, o: no sentido d:as dlspoflloj.::!;.t.05 J,;, efet•adaal <:o:rca de 13 •11 apos.~:nta.!l.or''(aw.,

lnctntlv~dac.

f~OR~r

faltas do

pelo próprio A«> para •><allln•r. os

cr.1rsados,

for's11

a

prlaclro,

hoJe, r•allzados n .. ad01inlstrac.io p•llrllc.a 'l:ee-

•oÍ. ''2eO •li afasta .. •ntos Íl1: ••rvldores, ua pouco

bllldad•s,

o~edccend.:.

•e-sc.•• dillltnsÕI:s for ... Fel talO

l•prÕdutWda.de- cu diria assia- porque,

c.ritolrlos d•·pen:r.li'.lbH.o

l'l'ol'es

p\lbllc,._,

qo.~adro.

que

•e o• aantiWstóeOio•, ••ria de 9:S%, dss rec:•Ltss cor.-cnt•• o: nó• che-<

tet~~os

ln<:lr.lt.lvr, O<!'ll&nt.Ltatlvo, ltU di.-la, ato! •J• nr.i•ltr'o p•q•Jcnb

c:rltlfrlos

fili' •.IIOIIo •• PC'I"Ctntua.is dat. receitas corrent•s• a prevlsio dlt'lla .. to-s.

011 nú11•rós q01•

•~<-

eorbl06t. pcso;.o•l, quor reduZ 1110'S, est:i. na nossa
iOoslc.io,

1t

140 all, dispensas

s .. tor -pllbllc:o, ad11lnl•tracio dlrcta 111

o:f•ti:,:'~IOO~~~a.ll:>:a.d::as

ln.d-l~eta,

iaportant•
no

lnclo.~alv.!

bol~U:as

no Banc:b do Nordcatc faz•• con<:urso. III

qualldad'• do pessoal do'lWioo do Nordltstc é c.onh•clda • e~<treN.,.•nte
pa.-a a

rl:f:l~~. co•

""' tl:f'lõO diOSSfl"

n<.i••r~·

c:oa nlY•l- supe~

rio.- e cerca d• Ele% co111M~1 ••cundlii~Lo.

lnc:lulndo ai a área

sutál'qu l<:a e fund•c 1onal.

K1:11•o c:-oo:cr ltlfrlo de

concurs~~o

polbllc:o, OC:Drl'lll, c é

co11wo ocorrer, que o co,.-.s,o não é sl~ônlooo, nio é pr<>V• de est•bl-

~fnl 0 "··'

111

~,. e<:onoal:a q•Jit o sroverno pr111tende de 2,5% do PIEI é ••

• ..;.~1·~ refor11a flsc:.a,l • refor•"- :adnlnlstratlva.

de

sltltlõio, e. Slt11Prlli

te~~-....l•s

qu• •• d•slnteressaa quando entraa"

na or11aniza.çio, fica• aloiilko do padrio, da curva dt f'adrio que 11 or-dt!lSCII

ganl:açilo exige. Foi c .. ·.:~ d1tss•11; dentro dos c.rltlirlo-s 'IIJ.e &dota-

;z;:a(' do PIB qu• eat 'ião no p l"no do Gov•rno, c o• e, :i% obr lgator I •••n-

•o• ss d~•lss.ões• a.t.t ps...,.-u,orar o d••••P•nho-padrio, e •••• é 1,1111

A

,..._for•:a 'adAinlstratlv-.o. contribui.

dentro

...

proc111sso

'IUe vai ••r <:o"l:lnou.do.

T~aos

.,..,,._llac:io d• de•c.apornho, tq,-

dos sqr.1•lec fllnclon:;lrloii<>.<M" estivcre• a.baiKO do dc•••Penho da'orgaclb•a

1t

devo aplaudir

da,' 'Sl{DEHE,

<I"•

"~"•

s!lo ot.

ft~n<:lc.nJ.rloa

que fora•

d•sllgados

h:r:ea u•a SUDENE paral~tla •'se proPSt• lnclulalv•

fa:- Ulllla Pl'ltd>lcio

s~::atlõlta

O.

pop•~l,..cii:o,

nlza<;iioslllrâo dc•ltldot.l .CW.P!DI"quc "• dc•lntcressar:a.•• ou porqu•, ti•

a

ao OovC'rno,

•stll., 11•ntando o padr'ão·.ol.aor,.:uit:.:ac;lilo, atol pelo IICU port•, P•la •u•
tra.dlcio, cxil••

Ora

,vlvs!l, Pll'abo!ns.t V.a•o• iuctnt I vi~ tos. ll•s•o

•·~•

1tlh •• <:lr'll&níz&:n 11111 ahuMs cols.•.'d,.. nature:.:a prlvad• p\lbll<:a, valll01l

casa.
rs,

Esses 'fleiC.•Jonll.rlos ,..,rio ••OOPrt O:calt,ldos,

t01bar..:.

d&:lllssão, acr•dlt-t. nio atlnglri., no futuro, nú11ero.d• ago-'
porque houv• uaa 'I:Ohll:ddncla do •. que pr•tlca.,..,, .nS:o •r• co••~•

atitu~e.

l'l"atlcu •••• th•o ti<!!
pae~a-.ndo

Sábado 15 8363

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

Dezembro de 1990

• Isso IIIOI"a

tl~ao•

cada

e t . .os ceP"teza,

QJ1

~•

a•fnclat.- pe<l!.lotnas nú•cro'l' de técnico•, t.011la og oito,

•ossaa rcccbotr c a"icnt•l" a clabQf'OICio dot proJ•to'l', aqu,.l• f<Jnciio de

PGP' ... cri til!" lo Cioaatante ••1etlvo.

dl't.cnvol"'l"'•nto, e a

••r:t Ir

dai, "o5sa tl"a:rer lncl.,.slvc oa

proJottos

· d• 'u. . a•ln~ la •óla par• ta;z~~l'" as anolllllc'l'. E•s• é o ROII'lO C:r lto.fl'" lo.
DotVe-s
no.i••I'O r.lliraa t••~>4f• e..ta!filh'loa,

H<l!aSI'

au•entar.

ns..,ot111 llrca

alo-de-obf'l

c:onrit.tada e ••••• f~c;lon:ÍI"Iot. con.;;w-.. ados, cooo aPOMntadorl••, e 01

c trabalhar

a . . u Idos d1ndo uaa redu.;io de :L.MO ••no•• "" for r; a de trab'll.lho. o

si•, cooope-tlndo

-

dutos

,..,.,..,smta 14% daa

~·

\a,

ban~ár

Is, nas c Idades de port 011

~lal•otntc

·~lo~,

• ., ..cnt anda, ai

co• a P'otdc privada. cnot t._odos os pro-

los, D'll:l<ccotndo tod•

,;,.,..., <NI' flio oE "'"",..la '"nçio

~qutla

d•

sobretudo &<111•1•• """ niio estlkio lnteYesaadu, no padrão

da

funclo co•crc;lal. ttaa, at4 ai ta•bi10, é necorssúlo s•pll•r 'l rotdot do

.~

lnvt• de ,..,,. Prii!Jud I c: I a.J ,

é

h.~

onde

nctvc 'Iuc cauoprc11 a"""

JIOI"~It

.rntrooa

~rl:~~ac.liio,

.r t.r• a ,..,,.,..,

chcfll~

Yeatea a

c:aalsa

'IUOII

pref•lt<Jras

for•• •cdlant011 atD<"do.

Dc•ltldo5 ue, ••ndo

banco, é ooal•

aqUela

aatincl~s.

as prÓI>rlas

I

1

ncnhu-,prcfe(t-w'a'* alc,.orrqlio s•t•"'a trabalhando co.. o-banco ou.

ado-

que

Pt:n•a•os c .. fcch'lr

fie- li'lcuab'idat. d• r•ivlndicarot .. o ni:o fcch.,..nto, .,.,..

nfvot1

1:2

A d••l•sio r~eal .. entot foi, Clobo,.a POt.sa """ u•

d'a

d~lda

co•un~douM.,

vlndlq,.or,

..,.. ..

'lQo

.aanco do Norde5tir.

mb.,t-l..,..,..,os c"'"''" aPo}o a'niYcl dot P!.cfotlturs. e a

&011
5en~darc'll'.

~·

.,_ lklra

dCI

d"ando a l""ortincl•

Nlo fort.• 13e,

~o

t~oa-

tr~t~ .. •nto d~quc1c,;,,

concur'I'O flo.íb1icoo E'I'11C foi o crltülo

flot"

dc••nvol"'i.-tw.c de crotsci-nto aot:ial

lanco.

lll'llat I YO ...;.,. o

11 eKtreaa..,nte des;asraohl.vo:l ter ""'técnico sentado, nu11a

lanco • '"., que c:heva ou nlo
'IÔ

I\ a 'lO C-..lit~

de

or••n lzat;iio do Banco,

JMco.

Acha..,• ·

lntiEr'lor

é laportante para o u .. nto, ••h e fie iinc ••• o •xc•••o

•••.,

•e•-o••·

ad•lnlstratiY•a do l.a.nc;G.

dcsp••'~~•

a .-.:!lo JOI"azo, posto de atl'ndlsotnta ao

da ......-nvolvl•.r.,to do aan'<:a, 'll.lc é a priol"izaci'o no:111a

que c,..ntrallzc o• sotus depOsito..:, ou -..c

,._~~

traaa ua projeto.

p~ra

rcl-

o banco, V.E>ca.

Pvdl'

lnf'cll:t:•~'ntot,

ndeero

otl•vll.do. d•. 18 P<lt.110a5, E: nlio j::e...,., ncnhl.l"' toEcn I c~ da ETN ln-

torr

c)oddo

&(, port:~Uc

atof •s Próprl•s Prrtlllitl.lr•'"' ni'o ti• pr•st I; lado ad•<.uad•llcntot o 'b.an-

•l•t.l:o~

nc•

f!So •• cn<!uadrara~~ no pc~fil do• crltofr los d• dco;l~~u~let.

a11.11otntel..o, """' per falta srave, n•nhl.l•

por

Cotl"tot:rs de - , ; . âliliinch ,...,..; p,. .. ,... ,. ... ads. Al!lora.

Hóa achãao .. -o.·Bs,;c, áo Hordcst"e· dotv•rla' ... rotccr o Pl"csi(glo

'catava• """"•dradoa d•ntro dcs.sc p~opósi to,

da r''"IJI'Ilo. •as.nii.,.ji',.S.Já, lf d.; un; to'lnair'a·gorral. Es;a vai ser··.,.,.,.
cru;s:sda nCK&S . .

do

lanç.o, ta•bof• acrcdlta•o•

das

Eu • ,a c-:..n~clro L.ãfalorttc c .. ta•o11

'"~"':'lvocada

alo

-~

anllills• Profou.da do

B~cq, <t<;I.Nor"d••t•,

.nlc(plos,
sll

r"l'alaotniot

órt~lo. ~~~o~h~tlssl10o ~.._estudo,

atinei":.~

rede de

·,.ccurso5:dm. organl,.. ..a,.. f.rde!"als, todos Yia buoto do ara-·

Cal1<11 EconÔ""!J;JOtR'.-deral, para o •No~dc•tc, ~ fia d~ rc ..olveriHK

·

E~t.-· é

-o

FHE v.rnha a tcl" O'.<tl"•s :tont•s de

r'"IC•Jr'I'01J.

u•a protoCUp•eiD-tr.,•ncntc vâllda, c i uia .P·,.cocupàclo

:o. -

do Banco nós (>ropu•c ..os ao Cc:lnsotlho d.• ftdMinl'l'-

o fccha.,.cnto Inicial de. 13 agin~;las •. f'otchando 1.1~,.....-áls agln:-

traçlo

for., da ,.·,.gllo do Nord••te, a.gincl•• 'lU,..

recursos,, cr••
-ntotr
...,.

C

outra. cr!,I.Zil<la é ,.

...S·

ta•bl• c5tudando a r"dc de ·~i'l.Ciãs o l'aaco. E nct.ac ot•tud~·

cstaao&

~tas

E:N. •. ~e oE 1.1111

d•

cruzada

o! 'roblctoa! óatu~rta~óio. E'l'ta oE "•• cruzada' que ic.. os 'IIJot to:r. A

s.S. Jll!r• rc"Jtltulr o plantJn•cnto .a nlvel ,do'llanco, co•o u• for-

_t•~l-nto

n~JM•

....._I to tlrande para 1-tar rl'clir ..os ilo'F'undo de- Part !c lpaciO dO. KU-

do lanco c a razão do fort~lcCII!Icnto dele: para> • l"l'lliio, Nós

tlnela

III

nl~.......,.·a.,. captadol'a.• de

qlncla• 'ta.Mbé• 'Iuc ft!,I:IHi•rf•r•• dot

'l't.ta orrntablll,dadi, r•cul"aos -c nó>l. act,a ..os

rccul"soa
'lUC

..

a,. •.

'l:R""SCRJÇ:tiO

.d•""'rliLII

oos

I"RJMlRJ\iJS

.

TIIE~~ oo

.

DEPOJfiE:NTD

COUTJ:NHO, "'leeiDEHTE DA. CAIXA

Do s~ 'UIFAYET~
.

ECO~~Kit:;llo

FEDERIIL'

all'1ic;adas n•.r,..!llii'" No1"d011.too:, prlvl1cula"do., roo:uião e g la<>COo

D..ntr'o dt., rct~llo,
nha•

=atine la• fora ..

fotcht.d~s.l hâ a11inc las .,... nio t 1-

nca at!Ya nc• passivo. O atlvo, Pt.l"a dar u• CHotaplo, nuaa

,

qlnc.la&
parte
de

.O u•a.poslc'io u• poo.aco

lnfcr•ac:S•• ..,., ch•11ara.,. ao nobre S..n;.,..,., que conhece a hoPOr"-

...hi:.,.os fazendo

~·

1111c~

da Nordeste.

~

,

.

.

-·I

<lcst.ot'l' at Ivo•, dcs .. ots .;... ,.ist Iaos 01Uc f•zhõ ia co•unldad.r

funCionários, C::haaado .,_.,..; .. tt .. a a hJntlonárl<;>t.. Entlo, ela

oot&tava

da5

f•chada•, era acnor do .... , ! lllllhio de c::ruzclro'l' • a •alar ·

n!la

cu..,.rlndo l'lcnhuaa funcio soclll. E:sta..ot. rcc•tudando • acha-,

.as - . o lanco''tc,.

<l\1.<1

ltó•

•lll'llar a •ua rede <lc aglnclas da rotallo.

deve- abrir aals aalnch<s no lnt•rloP"

f

'"re•tado se• rct,Of'no. Slllioo011 conhcc I dor.
iora

d• recursO$ h . . - ParlO

E..te-..oc de

~.<~st::-crt....-:.

n<;~

a011rcado· c001o

••~~.. -... ~~Ycltadot..Potla

~cola

for•a-

concorrinc;s.

nio podía•os no'll' dar. ao lu.Mo de •antcr C11-

tu. coatl"at•c.ões, c..U.C.I'II'SCI•ô••

s.rl"ara• ccoaoala d• 119 allhôea~

n~

Dicp-~

'c ... ltal, '• •idlo Pl"azo. "cha•os lnclusl"'• que a ""otscnca do lianco nl

t . .b,j.a UQ

sff....,ldO:,.*~

otUC cst•va• •• 11·-

reli lo não •rccl~a talvez dt: •~tcc••o•, dobrar o nú ..cro d<1 a•fncla'l',

CI'n~•

u. cotrto •wa~ .....o, 10as nós protêlsa~.c ... t~ar c010 •odeio. •t,j. ..... pOllc

fo.tnc·lonáf.los não

-.uot

podia•

su.- ·

tllfcrot'nct;do

(!'~

agénclas

n•q~clot

POflta de

dcsotnYOIYI.~ãn-tOJ

nla ••c-

;1• qldc'la. co.. •ulto calMa, c010 •o.uto porte, - • at4- coao•ortc avn

,.,.a

tratar

;ok

ib.t•l"essc'IO part leu lares, Avalla•o• ,... ;

e•t••

Pl"cd~·4c' Mus. c..,re11o. pal"a ·aobrcYivorr, JJ(
i.anter"-t.e af.Mõb.do~. Coa lato ac~o•l~:uos' 17 •llh3cs, ct
.
'.
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•S..•,
conc.t.~r•adoll,

novo•,

ad•ltldo'lo no• pl'oooclr<>tl dia• de .,.rço, que

rcc;•~

e •ConQ•l;o:u

97~

MllhÕtla ••n•aos co• o col'tc da'l hora1o c><traa do• ro.JnclonO.rlos. O

••a-

~la•

•• •ll!dla 34o Mil cr":o:•lro• IIICtlllals. No11a11 ••ta

r•r:lana.ll:z•r •

t:ll-t.r"!l!

01.1/JHN"

Dezembro de 1990

PFOC~di••r~t<D•

nlwtl d<l

••rvl.:-.:.s

<1

•

pr-Drt:ttm•r

lt.Otl

tl~ti'"!l!fAt:I<D.'

,. • .adlfi.:::~~.:Sft-r •-l••*flt:JA.$•• .torr~tro J• .. •• ,..,.,.r.,sa ""'
... ~rutur• adOIIt!latr.... llvll r<r':wlt•r•• ""' <t'Ntln,;ão d• ~# dorp:~~rt.u••nta•,
4t d}vi•S.• ".:.,..,..... d.- 3 •11 .::a.r11o• n~ {J/r<I!~Sa G•ral.

'
Oct.lllll•o,.,

no tot;ol, 12.1 .. 7

f~<nclon.irlot.

lf•l• do~·"' ••,... r•dt.u:$o d~: dor"!l!,.••·•~.

••• l!••csro~-r<Dr~lll'

,.._.

O Prctoldentc da Cal1<11 EconÕ•lca Fcd•rcl,d . .oltlu 2.6-4!5
fo.tnc: I onár I o•,

c foI •upl"c•nd I do por 11111.

~rCYC'

tdcolo!igocos, prcconcalta• cates qu• dever!•• t.cr

dl•ntc

d"' Jlrandcza d•<l.llcl• ll)lltltOJ.Io;Jõo. Oiantc da

...,

dia

II"CYC,

t1 l"tlll.dtl~'l'r"' ll

Utlld•.:J•• d• p.:Jfltil.

I•~~ ,..,,..•ltl"

o at<t'ndi•omto "'':" p<!_b!io::o

di:ltribu/.;.fo do po/:ssu•l. ,Ogorll,

Orgão• d• Dlrtr~i"il li•-r•l O.:UI'll.• sOMorfltt~ 9% d'-1 lf<lil.dro dtt ftlrrO::/(Ill.a·-

ro~•t•~t••

rla•. O.

11ot tv.,d& por

<:.cltot.

os

-f<lllt:iarul~los ,.._,...._

o .:ontfl111"'"t.- dtr

St.IPifi'~Ycl•

•ai<Dr

rcal•~mtc,

"!l!lrrvld<Zrtl•'·

P•rt~

••

lt~ea.llz~dDI

FtZ .-sti"a

~ld•d••

•• unldil.dtl"l ap<tfr;JJ.t:/ona.l•, a ..

tio lntttrl-. ondtt ,,. com:orntl"a•

ó.7Z d.t-

no••'~•

di••• 'IIJ.C u: ot. fl#l<:lon,rlos nio cntra11•••• ...a dc•ltlrla a ·cada

2.:SOO

funclonll.f"lo• • rtcl'utarla, dentrodo• concur•Uos,

lht•.:l•

novoa

a

•do.::Eo do Plil.n" 8r.1111i1 Nuvo

11.t.l :;s,riÇ,S'<I,

flo••Q 'l.<llldro dtl pr~~ ..o....l -la/ rttdu~ido <111 J6.:J~• ·iÍirv/dQr"tt:l, ., ••b"fr:

fwt~;lonárl<:~s.

N~•

nS:o
•olutltut/Q, d• ...,,.,....... -llUI<ill;.-rtt•. cuJas con-

tuld•••
o\

~l:~~••os

ll"t:Ve lt.C::t.bou., t:ntioo nós nio

•••••

trll.t<~• •• r~•clndlrill.a

d••ls-

•t<i 3S.~.9tl •

tiÕC'I., nós•d••ltL•os t.lll<tlll pl.,. .. t .. lros 'l<.u:~ r"Uiltl.,nt., s,.b..,.•rt•raio, na

nos•*

ôt I c:111,

d•

a

11rd~•

v. tx ...

trU;o,lhar.
hnlas ••

• agrord Ira•

••li•

f'I.LnC:

l11n;i.r i os da Caixa

'l<taquarl ...

<tt.~a nu• or10b~ta 111 11•n•r•l• ti• ela utilizar

ar••••., a 1.1tlli.:uu;io

dassa .. ar•••

i

••I• bah<os, fiOr"qlla foi

\I.Oit.

.S.489 d-I••S.• d• futu:IDfli!ÍrioS cof!~ratlldas

aostrs .. dlf•-

'IO.U!

rwnc:a· dos ,...,.,,.ais. Tlv••o• ,... ., c:-o,.tar os f'unc:Lonãrlos da

Pl"il.l-

I'Qf'"

dtlt-.lnado, Pllrll. ll.torn"l' d"f>Mfldil. •ll.zo:m•l dtl"' .,S.,-

;n,

sal:irios

:'•·obl"'lll

•lnallo:•c:lo <ltJA prorclsorl dar, p-qtJA :ad-

•Ltlao. 2.3e• func:lonárlos •• 1• di••·

podorr d h:....-_. _d.._

cab•c:•

orrou.ldil. l>'lt.li os c:rltCrlos "'"'"' utlll::•l• •••• da próxl•a ..,..z,
,...

YOU. OJ<tltl:nr os c:r,lttirlos tirando dos sal;l,rlo!' ;t.ltos.

d-l••ôor-•• ••

nl·,.,.

I.

t/or .,./or

TIÍANSCR:ICi!OO

DOS

Plt:J:HCIPAIS

DO XLHO. SR,

AL~eRTO

DO

.

~Nidutlvld~dortla a:mtlnJ7.rot~ d~

r-~

•cl•• dtt nor ... r.

or-l'orllva.dll• V'l"!l!llnda UIN-Jhor- r:~~cianJJlizllcSo do t;,.;.-bJJ!Ioo ~

ll

obt;..llt:"Ü

fun>:/Q(l•riaj, •

TRECHOS"DO OEPOXHEHTo"

POLZCARD,PRESXDENTE.

DO " BANCO

8RASIL

'Ewc:-1..,."""

<l<lor 111: ti••I••.S•• n6o clo"f>7ll.rlllll

ll

•tlnp;r "'

d«•-•nlo<O da ll•nco, --~"~"~ <Dt:arr•r•• - • • • •i•ult~tnflil."*llt~

li.

,...tr•.:-Ao das •t lvld•d•• np f!ftlf'"t::JAdo fln!VIcorlr<D.

' 'No
t1

6Dwrno

rfltlo~~zlr

qu<t"

cont:vtl..-

tl~l.r•lr~au ll

"'g

fuf!c:lonllOI<Mt"a dll ."'.""'""'

•d(K:$a <4.t ••-.tfldlls dorOitlnllt/ll.s,

l:u-rtott, au..,t•r"'

11!-l'lcliffi:l~

..-.t.. t:lll,

•JJ

,,..,•• ,.,~ •t;

.•4J!~"fltUdD,

do ttll!lar pflbJir:a" -lh<Zrlll' o•.

lla.nco_

,;;-

dorflni•.t~*

s99s,.dor ~

"fJ<I•re

ln-.

d•....,.li "!l!ut>rir ... "~•ld"'d~•' (k-,;ãQ-d~-:.aiÚ·~ d.-.u~-.~.:iii<:l;;.-·

•~:rvl~os.

fi•

-ICJS Jn,or-..tl;r-lld-

t1 •

.~

1•-

r:JAr:lon•li::•.::So das

•

dfl. rllr:ltMa./fzll"r: • lladort'r;o/;r.a,. "o -rortar or.ta.toll; l"oráll:rlr r:u•tQ•

"• ••ll.or•r o•

-.u•

r•••.•ltlll' crua; ~~~~..., """' r~E<~ ~HitJtls.:or o pra-

~· ~SQ lo~tv.:rL i!D-Voir

oc.,..,.,.,.··.... 1'•.-tlv~o::Eo d4 lfort't:aoD, Q-

a r•:JAlo.:.... ~ãa dtl• .fan.c!OIIJI."!'ias rtltll'•do• t/:11 ()fr•o::ão S..r•l,

fll•-ntC.,;;Ãtt iflttlttliva.

.'-~•ita

lntcrn•-nt•

qu.,, ••

t:<DIIt•,

~-vl.:-o• · ~~:•t•da• i I'<'H'Ul~~~o,

o

s~'!c:"'

d.,· &r•• II;

""r

1-NPl~.,t•rl• ••~l• l"tarSIIl~IZii.Câo •d•ntl"!l!~,..tl.,.a. ~ ()11"....-

lQI'"/.111 do Datlt:<D tr111t.11va

tf•t>~r•ln•d•

•

f•ZE-lotr

"!l!<fil:s.kr~c:lon.l,.lo• t••~

lltl• 1111":11.1/Jvil.• por 1"!1!:14.

..

""~ ~:.-lw-•••

ll~tncc

'O"! ,......t.,,•
do

.

_,.ll~"r
' .

•

~-•~
- ·.

.,.

.atot~ ~4

,..,-,;;ó ou· sttJ•. "'.•••to d.-

l'lllnO

Dr~tttil

H4VQ." foi dtt23

,••so•l

'!!'

bllloS.•

dll!

t;ruz-.lr••·~ ·•,.,. ,•r:J<nto,..,. volt li. ti~:·:H bfllo~il • 5## ,{ni.t•• ~-:_ nSo

ttlnlotl ·"

llu"!l!cll01 1 rurid..,.,t .. t• ..mttt,

Pr••li·:;

,.,.,.0 . . .

~t":-.'

• ~- . rttl.u;,;;., ~ .,~•ft..d~ i.. t:-PfiZ..Jr Iiii. t ... ).

~,.r~l••.,..,~,.....,~t•, ~J ...

J..,_.,... , ""''•

flodtll" •~lllbr:~~~

C<~ ·
• -.1-,
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o111':8.'1' tflltiP6fl~fl

lt ..IU'f -.u•J~

• - a '•zl~lt~.

o

EntftJ,

111ulta tr'r:tt~

ltM

t:i•• dCIIUI"'Q, .:o•a dlzoo•o•• (, •• )

j4uC'I., ~u• qu/l<lfl•lf .,., IIPD•ttntar,

ltU n.ãQ fl<ltltl •

~:;r/a,

'fll" ltllt

tn•blllltõ~ d1t •v•NIIt::S~

•tt•lnl•tradtlr"lta.

d•

r•

Cx•.

nEo d;r

"ltoll'

fel u• aPOflo,

,.,,,.,. ""'" .. t.,

ap<>s•n-

Pln" tr•'• dlflfl" •xifltla

(~~;~-,.jt::6o • u••.

,.,...,t.,,,

,.,

11 • • 1111 " " • "

Ull

,.,.,,.,ntllt/01'"/a,

o orl•-nt~

l'llrtfUr ~I'

dllll

dlreç:lio. Quando"''"~" a ei<IStlnc:l-a dot•<~e• 3:!> aól funtoon>irto .. , a
par•~o:l1 '11.11111

nO .. no•

I .

n6o ,.,.t•v..- prtJduzlndc

dlfll'<l-

D su.ficl•nt,., ,. n.Js

tt><l•tr.

; ...,,,d.nt,, tt<J FltHt•rl• d<l ••.:hrot<:<lr •

A rot•tlvldad•

l'•••o•l.:

d'r

lon•ndo bc•, ....

ni:o •• ~.-abalhava to,. lnto:'nsrdade. O trabalho do

fl.lncion&ll•,.o

4

O

IOer'Mit Ido potla litl•

I ato

•

ni"D

llot

di~:

M•iat"

tt/11

tl.ldtJ c1.1 obur\loti • t ivot •lnt-:a• dtlvldn. V, E><il.

"/'las q sotnhor """ln<><~. wo doc .. ru:nto no Hl1 trabll.lho, .,,.

r~te:.onhccla es••• claros

e.,..,..,.

"'~ ..

ne'c~:ssidadot.a.· o! vo:rdado: "..., ,al.lõlr>o:-i

·•••• dOC:oJ.IIotnto ot o fiz co• toda • corosclinc;ia, ,.Or'l"• • .,. nio poderia

ex•.

v.

tl'•~'••&o dtt i-otln• tt:rlsttt ""'"'"'" nu•,. •-r•••· Eit toda•

'~•••

~,nc

ret•t lv••o:nte be•. 1111._,. dis•o, do Olltr'l) l•d.o do bale: "ia. •·• abt.ltrvav.a

lrre•ponsávo:l

ofllttl

"~"tC\"

rcul•ento: aieo n!io ••ta.. a cor.-eto •• coao '"'"tava

o tl:anco func lon•ndo -- ot niilo ac.,o que est Ivo:•-.··

11111a

Drrlttlndtt/ltQtt o~x.r.:o~r 'u•• •tt•lnistr•;;:IID P•t•rn•I Jst•. •

$r.

ocupa~do

I

o "'"'"'•- d~ w. rw,.•nttJifi•<Mto, ii• ,....'"'" •t<l <:DM ""'•trit;:So •• ""•.

earr•lt"•,

Ira.,. II dtP .:erc:a de 32 ano•'"' ao:ll) de hab6lho c

d•qulfllffl Jll ,.,., - -

d•qtJ'I••. <nr• JJI t>I'O l'l"tldUZrM P•r'• D IJ.n<:D, ~~~ PD<lP•r fll

tlvilc.ED,

wlw

P11nc:o

do

u• traballoo dor •v.all.llro:".fo d~t

Cntlio, •• "t:lt/atiED t:o• ,,.,.,. 111•nfllltltl'•• "'"

..n•• • .,, ltpQ,.;~t•r.

<.llfl
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""• t..,.ol. 1.1w.a •-•rifncl., ad,.iRi~.tr:ativ& no prdf>rio

1\.cont-rc•

r/1 flf/frvlc.a, ,.,.,.,. .,, apQ•<mta.-, •• dllt:ldl'l:-

tNI• F,a~ a<t<~l, Y'. E'H•- ,.-v"r::<lill,

fa•••• ti t::h1rt1,
~tr~ tralu1lloo
.. ,. f'

tot-tJ

t••

lf

'IUII' -

r:loa•aliotllt"'

••"llflt>lo8fl r~t:lfltlUII - · llll~r:H"tl:lltlf oi'ltlf ll'lU'Ioo•• .,.,_

t::a•

tlrllo••

m

.11/llU•ll

'I,'Jif

tr•-

as

• .,,.,.,.,.

de, E"!<aah•ando Sllotnas a Olr•çio-Git'ral do ,8ancQ,-

tinha 7 .aB2 func ion:lr lo• na .. Paca e

<ll1C

cart:o;"..o" b•at:antoe, f:o;zf!r

cort• 11notlr por cortar, poi11uc c1.1 poderia pra...,c:.ca..- o feclo•,.rrn~o
d~t

algu•• agincla, eu poderia provaca.- o turwtto de aln ..a:a

lt\1

ii'Odcrla

provocar a nõio

ab,.'l't~tcl•ento

de aattrial de

a;inc:io~..

e><Prrdlcnt•

nwo:a agt:.ci&> falta dOI" t:•lia d., chc<I'J,e'l', falta d• tal~ dot ..pr-.l.t 1HD

l:lvi~

lllln<:tJ .' dD,IIr•sll, rotaliOtttrttt, .:

~t~~r

At::fto

<:rr.:a dtt JP~ lf••I••S.• d/sc/pl/narís, no p•rt'ado d•lll•r..-o

qHI:O, ll<JM t:tmt/ng•r.t'

da Gt't/'111

Cntllo, d~

C'll•o•

tllt:1J11,

:•ant:~

.r,;.a..

'~'~"

do lr11i11,

dtf J:;# ..,-(] (qn,<:lona'~/~ ••

,._;,.iii •• ,....,..

._.,:ando lntrr""~r• ntJ ••~.:'!, •I•

o'f•z

ciu

c-l'#r:J, tl t/ D <W• at:Qttl.cr .:a• •

4<1"

•t:Dflttf-

••IQJ"'I• ofD• (unt:Jna'rlo• dt1 B.an-

•d•lrrl•tratiV11•

11• l.•wtrla algu_... vlnt:ul•'t:6o ttntr~

.at

/IU-

tl • tl•t•r•l,.•c:~o oficial .de •mar~t•-nto

d•

llll.8EitTO POLICIIIR1J- Henhu•a dehr•inaclo,

.. so

1998 e •••I nado pelo f!nt~ Oiretor ~e Rrtc..,.sO,. Htarrl'io• do ·aanc:o

4o lraalt, Sr. H~t .. rlclo Tel:>~elró'a da_Coata, :o;cuaando~ a nrrc•••ldade d•

-:~a1a

Cotll a pot lt IC'IO •alartal .,ltab•lec Ida pelo IIOYWrno

fedrrrat,

r~ondeu o Sr. Altrerto l'"oiLCW"o:

. .,.reilado,..

'•sor-••cn_tacio

ta
•abre • •xlstfn« La de u• doc ....nto_,. d'at:ado

do IUICO do lra"Sil,,otue apre ...enta,., d,.ran-

a ess'e- (ndlc:e, o '1\ial, •ott~undc:. o Sr. S.nador, ~tncontra-::_u •• d•-::

E"u

ln'IUolrldo

do

de 1:Slt, I.CM exp1i.:ltac.ia da aetodoloDia "tlll~ada par-uM che-

r"iâl

E-.

4•

Oir~tçSo

t• 1. c:aMpanha salarial do• bancllrtoa, ta•a Pr"oposta drr rwaJ1.1strr

do•
Sr.

.,.. :o;dotou, e votrb:al••nh•, POui

ln'IUolr'l4o, il'elO Sr,;' Sotnacior Jll.tah:~ 1'1aga1hi:C"•, o;atrrC" o
l"oalclon . .C"IIto da

~-lia, _,,.Qfld~u:

O

dase.antos,

entrC;..o:i- os docu•cnto"s rili di•••; a e,.tr<ftura f'unc:tanal

~&ÇOI'do

'toi~S.•

~ ..

"1u11ndo

tl&r

~.

f'tlr".FII.lntadD

propa.,.ta de operacio dot crofdlto, d,. border3 di!:'
v .. Ja, b-, foi \irot ca.. tala

t/Q

C.:HlfQ....,. Dp~;Go

li •• •Po••nt>u', .rol .J

.,Ida. €1• ttntra no IJanca ,..,.,

l"ara

Entto,

.~N• rrra.l111•nt• -r;llo ca•o• ••POt'"i·

-IDJ1tlllt d• u•• l!,iJt'"Mal/daof,., PDt'"'flltl o runt:ltJmir,ID

h

•o

1101.t:arla

ú

di,:u~r a v. E:xa. 'IUot t:aw..bi• da

não h9<tvc aJI ..escntacio de

c:antrapropo:~~ta,

de· ~ltériOs pwa·cl~tlto dr c!Õtc ..lo•. ,Aceito

eq'"o

que

v.

n'iia" concord• co,. a ,.inha ar;~u..,.ta.;S:o, ,..,.,peito o ,.anta de..,;.,..
de V. E!<ll., ••• et.ta•o11 dO_t., de ...,..

n~tllacra;'ãl).

. tradoo dl';•ld'io pelo !!."lndicato. o •••unto P:t..•s:a :ao
do

l"l.l'tC"

b••

LJ••

$.11bh.~

vez

lal>e-

da ""stlca

Trabalho, E 1,, 11nc:antra1'- o "t:aalnho balizador, ou da lei, oU

ou.tro

for aplicado no• ewtrltot. terlaOS- di!. loti, o" oou.tro INt: vc-

'1\1.1:

U•lsalo de 38 Mil nevoa servldore• no Baf\co do Bra•Jl, l>&ra •d•q..ar
~"1.1

"'-'adro

de P•••oal l• nec•••ldade• do •ervlo;:o

(docuaento

••te

corrotlort;do pelo ,r<Sprlo Sr. Alberto l'otlc:o;ro ""'anda apresf!ntou soroIIÕ.tas

l'ara

a r .. u.tr.utW"aci~ ad•inlatr:atlva dos lancr;'•

h·derals),

rel.llondeu. ·o Sr. Alberta·f"l)tlc:a~"oi'

lrtpt:lt.a-.,

acadC.t~<.a.entê, cu •o•tarill de leabrar

aqui

..,. dl•po•ltl...,o con .. tituclonal. Diz o art. 7t: 'aio dlr"cltos d..,.,. trabalhador••

urb•noa e ru.-als, iilrrl'• de out.-... 'lUC vl•e• à •ethor\• dlt

'1-WI condlc!O:o ..,ciat:
•o ..,.., fl:zeao•, IIIU:t.ndtJ pfoc:edeao'S à refor•• da ••trlltllll"a

ad,.lnl'~~otratl...,a do• Banco• fedcr•l•, foi verificllr a •ua •stru-

ton'a

a

n'lvel de Oirt:f:'ão-0.-ral, Conf•••o a V. Exa., • Já

eiQOliqoJei

a.._t

Cfl.lllndo at~ndi a a1lll1Ma• d•• intrrr~el:o;o;:Õt:-• que •• for- f~lta,.,

_..,

nu• ,.,.,.,.,(ro MOIOt:nto, :erlfic:\r:,oa 01ue h•vh dq.tac:lo tt:órh::a

U.

lado • a dotao;:io flslc:a ollf!'pe•aoal do o1.1tro, • q,.c havia .,l

~ui.'· 4c 3:s ali claro• entre a dota~~:lio teôrica c • dotacio

VI - lf'red,.tlbitlthtde do sal,rio, ••l...,o o _di'SPMto ••
coa...,.nclo

C)U

acordo C:Ql•tivo' ..

de
p~r

H•l.:a.

tJ .. t•r•lnadQ
Percentual

'"11acro nlo colncl'*-~• c - a 1 .. 1. E ~antq à quutia do
de l:f11- atrf •e ,........taraa no 1tlo Grande do. 9u1

outr.o
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0 - - f i - c et.taaos fazendo? Hilto.&r"alaerltc, t.Jnha4 ali trabalhadores ...,.... dois t.eA•cnto,..; Trabalho., Pre\•ldln-

Urlaa.

I

clal enKuga•os Para 1·-'"• •• &raailla, na c11.-nc, IIISSI: obJctlvo. l'lat.

pot.•a lnfor11ar que aea11o _ , a reo:luçll:o de 4 Mil par :o. 011 .1.4••• o 111tltNfiCIUCIO

DOS I'RINCIP#IES TRECHOS DO DEI'OII1EHTO DO EXI'IO. SR. AHTO-

nlatirlo

continua trab•U••do de foraa eflcA, propiciando-nos

at~ora

a l'O•albllldade de rec:lc1w ess.es 2,40• fwu:loni.rto-s- i n:osao dese-

H%0 100•111 10 11MIRI, I'IINISTRO DO TRA!IALHÇI E. PIIIEYIDiNCioll SOCtM..

é 'noaaa vontade, rec ir;~ toio -, a partI r doi: At.ora, atr;avia de ua

Jo

trl!lnaaento.

para voltv, ...,., •"•la o det.111Ja,., para •• !'<>ntaa, pai ..

O SR. 11INISTRO ,~tt~;SNIO AOGIÍRIO IV<GRI - G.l!n&ciO!é 11aud-:-

Corria, ;r.,, lh:nador ..s, .d.,•ala cooopon•nto:s do:sta aala, t•nho

clo

l•r~~ras!io
Niro

de ..,., a 10lnha axpcslclo nio d·.,.,.nd~,.,j. aulto tciOpO,

I'Or"'UC,

Sen11dor1'1, nio tiY., a ... nor

,•o:lalnlstratlva,

os

vez 'III•

el~

na

•cus Pl'"lncfploto, colocar 'lue, d.,s<l• t98t, qt.tando

Pr.raldincla do ••u Sindicara, fiz a
nhelros

~>rlaclra

reroraa
'IUI.ndo

o

alnt::l:ro
as•u10l

~!lentar

reco;b•r

<lo.&ando cu orientava aoa .:.oapanhelroa

fazer COiro qu•

~nheiroa

et.>~a

pos~>a

reclclalllllll

q1,1.1: for111• colocadoa ea dlt.ponl-

bll•ldade. e qu.e tinha. wra.KIIv1<111.dot-Meoo e '11.1« pasv.ario. aob .no ..,.o
ponto de "vista, a ter,

..URr . . fie. ar Junto conotoco, u•a atI vida-

H

de-fi-..

a
Eu
co.- oito ou dez

funciona-

nio

,..-~c-ordar

pe•soa~o~,

• nea o;;o•oactu.rar

coM

salaa

...,do, na reallda..de, •o11ente du.,s pes.•oa•

ficar•• a11o':"•• dia c,onta donecado ot o trlbalho traalta nor.,•l•ente,

10lndl.:.allatato

,de . .., a •"'l"'l~a catava acndo _l~c;;~•d• ~ c.-a p.-~ciao ~"'"o

porm..- •

o nlillero da<o
d• vo.lta cst.cs

crítica aos aotus coapa-

q1,1e oco,u>araM PDI'tos n:o.a a•socl:aeõ•• sindicais d.,

~Úitll.:.oa,

r los

p;artlc:lpa~io

coa ..cou a • .,,. .,,,..bCirad ...

Collor ainda era c•ndldato, l'las, c-.b'"'"'!'•• sendo

Prasldcnte
c-

u111a

a

Pr ~

•ovl-nt.o

alnlflcal ta-aaac uaa prcwldino;;ia n•••ot aentldo, l'~l"qUe era de eonhe-

"'llot

claento, f'Úb.llo;;o

o o;;obe.-tor o:ra cln"to,"Se t ivéaieao• ..,..,
·~r dla_trlbu.íd~,

tln!>~

f~

para ua f'Cro:cntuat a

zcr;

Ju•tl.;a. Se aqOJ.ele 'X' auaent•••• da fDf'"Na 11u.b~tan.:.1a1 c;oNo vi-

-nha

a~tt~do

auaenlado, ••Is corda ou aals.tardor-,

HÓto flzeao .. ...,. t!e.><te: cha11:a•o• todo• os trabalhadores

n<.i-.-o

"x"

u.a_a_ fo:oraa de_ ae

laao trarl• problcaaa.

d•

u-

detot.a'S S11.1a~ e el~"'&a o;;_oullirraM, pOI""'~" havia

pe.t.Olllt., - • de:r:ot•sello.-.•aoat. teri:aa qur ocup..,. a-qu.-la

011er

dl:zorr, alao que,

o;;oaoltloft~-st:l'o,

nos coao u.a trabalhador
Coa
11atata1,
""'do
raa

nio

lnchando

•u•• aáotulnas. Scapre fiz ua

PCII''IUe 11el

E•tados,

'lUC O

coab~tor-

vee..,nte a

Cobertor é <;;Urto, Dillo-iaao nio

OUtro

e•tava

lncl.ada1 ;algW111.• eapre••• eatatal'lli ta11bia foe•ae

<;<MOO 111••

lllistro,

aat. ec.to.u. dl:r:or-ndo avara --,eco f'Cral•são - Coao ua oper:irio
.
I
w.ou., dentro de uaa .,,...rev.a ••tatal, o;oao é a.l.lgh.lt, hoJe Elei-

-

nio poderia ac;elt,., Multo--

"'ln"-...

crltofribn - • IISotl,

Cll

e ••11• c.oap11.nheirot.

colocâ-laa

disponlbil~;

••

;aposenti.v•ls,

os

partIr- desse aa.ento ...a .,.c-dka.

ã

E.

nhor,

porqu.c

e•colh•r

ot. qu.r Mai•••• •proKiaavaa

qu.e tln.....,lpqoaol!rlto,

I

Sl.ibJetlva,

~I•

011

q1,1.,. nio

lor - votei no Pl'oJ•to qu•l

Ju ... ta t lnha que to•r :,.,I ta.

esc-olh.a1trl_ para nio dl;:::cr

'lUC

toda escolha

n;a realbct;D;c eM todos os ln•truaentos que o

••IIPr• ha......,..W.J•tlvldade, alllo.&OÍa

qu~stlonari

adMinistrativa do--fiJ.ÍI.Istirla do

Trabalho

nlo •e ll•ltotl a!'enas às d••I~10Õcs~ Entre~taaos ~ l'rédlos na reforsa,

,jlore•

c:oloc.•dov i

ad•lnh.trat lvot.l •sta,.os f:uomda u.aa lnfor;,.at.l:r:ac.io, qu.111

••• a lnforaatlzaçio. F"ul vt:r, ln loco, as •~•••o•a que,

achare•

0411 nose, tiN que ficar procurando Manu•l-nte entr• os

lndependente-nte,

de

au:O.: r-ellglio, seu.-Uo, •1.1• ideologia, ou o qu• quer

p•r•
,.,_

as du•s ..,lhol'!'lfi<l:at:ilo:>gra-ra.,.,

~e

Entlo,

du' 'll.i•st3••.

otu~·

nos chaaou. atenc;[o, no l'llnlst.i-

do Trabalho e d•. f'reYI dlno;; la Soe I ai.

Idade

tenho

~

qo.~ot

no" aeut.

:5•

ano•

nlbllldadr

e

trabalh•r

vaaot. t.at..., re.:.Jcl:i-lo•. uoora, e

nót.

nas pont11.r• o &r •

.

f"lcaraa

PC"I"IIu.ntar

a

~:ontrllrio,

.,....! • Sobradlnhol

o Senhor', vai a ••••s

e vai dar oo- qu.Jnhio para eaaa ,..,c; ledade tod•-

aquJ neste s-c:t.r., •• aeloa, J& te•o• gente

IU.flclen-

ite".
l'a~o

de

11•a vlaS:o I'Ol{~lca.·""'• •• ""~•I te dizer: nunca vi,

.

eles: "Os Senhor•• ....,..,..,,. t.......,.loar aeaao? Quere• entlio o •enhor vai

Do
U.a

nio .Wwul ...a de n'll.tur•z• ncnhuaa.

C<HOpetentea., 11.<11.1eles. -nRã.. sio coap•tentes Foruo par•., dispo-

c ldadcs-...!télltes

..,

dr

llc;aiiQt.

seJa.

era

pll•·

r- to

coa

perguntar

v•nd•. Flze•o• u11a rac;_ionall~"çlo dot. •erv.l-

neccst.llrla, I'OI''Il1ol: nio adiantava •• t .... ua nobocro •alar de tl'-.balhalj:orcs

i
k-

a ••lhor d1oti1ÓIIraf•, , . _ tónh••._?• que ficar coa uaa ou duaa.
Flc•ao•

'atq.t~~a~tt·

era

trabalhav.,.,

outra aanelra, -entre de:~:fU.e.ioní.r-ias datllÓIII"•fas nós

reforaa

,....,

flzeso• a anâliae, dlan~•- d~QI'"Itérlos_ J'larl!- dlsi>en ... ar •'! pes1I01UI ou

toral.

A

sata.

aulto Slr&lll&ti•- veJO' a for101a de co11o a •'qu,lna

aó nivel nacional, •••• taabofa, noi.

enchareada, foi

fel.l'eitt;>o

para

)IJ.II'""':"

tria

UJ111o r••••ll••• aproveitando se•prc a

lntrodu~:ol:o

'

alegre qu.e U.EK&. fa'l:, d•nct.o..-c:ariter re::o.laente de110crát lco a •••a

n;-nhua. lugar do n•lndo, IIN•aell..,nto tel' 70% naa atlv.fdades-..,lo e 31:t

,'n~s
..

•t

lvlda.dor~-flll, ~ ••~e

nono

foi •x..ta".ente o

nú~ero

que

eno;;ontr••o!'"

Hlnlstirlo: ~·% tln~~ at_J~I~_llld~-~eloa ., 3_~:t t lnha••

;atlvhlades-rla.

l'inho

e

ro~:s.pelto

qu.e lhe t...OO:..

lltat~&ralMrnte

'a P•atooa ..,.,

viu o "pass;arlnho cantando, -wii.o sabi• onde ele et.tava
E••• Ol'dell

ln FOI'-.&

c;a~tando',

para apr•sentaçiX>.W.a listas de funo;;lonVIo• a •er•• d•-

••t:o:rcu

o\l'colot:lodo•

h•~&1;, ,.,.,.

•

1111

diSP<I<>Ibflld•dr.

Já fa:z:l•• trif. '"""'""

t:" IIXItrc.la • 10lnha

c,...,.,. la.
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1:1;0ut .,,. ....

func~o

foi dl.4a r•&lllllnte •• trit.
qou:

ol'dltll 11atava d•da 11 nlnoué111

dll Hlnlstro, c dlsao:

•• tri•

•ate

dlacutlr. Foo 1•100 .,..... eu dl11t.11. E contln1.1o af'lrlll•ndo

qyl"

er•o 111111 ael\t l•..,.l•• dar o abano •11• •111 tarct. e aoa fiJnc l<1nâ-

rio• po.ibllco ...

'11.111 •• entrev••••oo •• loataa co• 'rlté~oo e nlo co••tesa1111 ln-

par•

Jt,~•tlc-a•.

E

f'ltl'llrad•••

vcu1 lhll dizer. COIIIIIte..-a"' v.4rl•'ll lnJu ... tlr;:a•, •••

forai'O

Coloc::uooa ''"'" 1>111•<1• paraPliÍ9ica e llll c.,go •• dlsponlbl-

nador,
c:onteaplo

o Ter"c•lro Hundo. Cont1111PIQ t:o• .,.,,..,~1\C I•

dll•liiMbrada

Pt::t.IIIOatiS.Mo O Pl'l•.wlro b.indo POI'QU.W 4! l'l!\10

A dlfcr'.wru::l\ .. inha ~o• o<.~trll.a I Lderança• i

' balhador.

Uobre

oa crlt,n.loa utilizado• .,,.,.,.a otlaboracio

da•

Filo

o T•rcelro MundL-

~oro

AalátlcCK 'Se Junt••• ....,.
claiiOIIOt.

Hll.

~r'ltirlos

lot~ocio

,,.,.,. 11e ck•j'lar .1.

'Ministro

do

ld••l, •triiOYII!õ

tllngu~ ...

u•a I'Drtarl•, ,.., .. n;o foi cr"ltlllrio de ct;colh:o,

dlsae

Tn•b•lho, POI' •xo:,.plo,__ qo.l8.1to •io "'" III'S•oa~> e •

real...,nte

dl'•ltld:o.OI. Jsao

definindo

o

PO!h.O

11ar•ntlr

•o

$r. Hauv. "''"•

fDr'llla

portar I•

no.l10cro (dl'al par• a lobu;:io. ltu:o ,.,.. r'II"Corsou agor•

dlret,a,

,MS'o

h' ncnhu.,.

,.,.,;III

E..,,..,.

Pr'D~a

A

,.,.,.,.a do: des•aPrC510 q...,

o

~ol'S"'

qu.w •lto,un,
tra•~roa,

totrLa Qo..t•

:ocont•c•"•

""'"''"''" .. onoent.,, é tr"ans.ltOr ia I'

dc•to: Gov•rno III f"!:>:cr, nu .. Fl•r'lodo

A~S

rccor.heceaoa e tor.,•r r'ot"-lao;nte f><>s!L(Yo:l

s~o

te•os &lliU•as d1Yer9énz:tla1i, •as

nia to:rla..-os ·colocado •• dlsponl-

•ala

tr,.balhador'es Jt<>ssa• li'" busar na livre negoc ;,._;;ia - ""'"
"-.pCnas

diYCr'!lfn;oa~

a(

do: ao:todolo-

eu pt"cgo "- lli..,.rc negoctacioJ "'· Ex.a.. Pode ter 'JIOil.

QUtra

• .,,.; a bl'a d• "-'td•~,todo esse ~o•p•rt INento cn q•Je nós

Ylsio,
Porque >le nio 'a'"'""

.....

Ti ores

._,,EMa,. aabc dlat.o.

lla,. 1101•

bôlldad.w.

a.:

•o

Sccrd:.Õr'IO. 50 l•....a, Nio hOUY .. Cr'itérlo,

rct.tou.

niõo conte•·

E.'St•do11 Unido,. c Canadá toot J>JntaOII, ,.,.••

011

~oroaci~L• d.,.

ter a

fi.W'IofiO "cndo trawo:ilt lca.

d ..

'I''"'

a b&bl\ C& Indo. Pva ••rroo• ,.,. ,.,.;,.

net.ae contQto, andot .. Europ;o ae l<.~nt•, ondl:

Insira

I"

Q'JO!"r'<> P"'r'iiO o N.WU tra-

'I'J.W

t.,.os de<:ldlndo looJc, C. i_o;slvel, caro Pr'agro•tls•o. co10 ctiiOri'Zt. ri I-

int•r'ease e• h:>:i·lo. Entio, ti! econo•la ln-

naturalflllcnt• nio :OJ>lirec'e .,,. no.l•cro,., llca dl.,fcll

•••o:'S

n<Í•rros, fllliiOs posso a.Phnc•r a V.Exa. que

''lU• " "

faz.

fÍ:

Slr!Lnd• :o

ccono'al•
ht'll.,

l)c-

•••l''dc•eaprego qu~ e11ti ""'

dcso:nc•deando

•11ora, foi o.110a no:c••.,õtlotdlr, Pai'• •• II!Yltar .,.,. houvcs\lc no fundo, na
ponta
DI~~Joonfve,ls:

t.::Uto

7 • .(;321 af"-.st•do&J 3,oi•UJ dtYOlvtdoso 1.•6•1 dc•ltldosl

estal'llirlot:l

~:m,

pc.-ta:.:o:ndo o tbtal da-

:1.3,<;1•~-

Alhó11,

pos~<e·

dcii(Sr' COM U,[M:o. e'<'Oit:i. d~dos,

da linha,

1tOAic6••

q,..,

c se cstOOJr'Jtssc• tod:a.to "'"

'

110

vai t'l!r "''""' cur- ._,,. b-.. 1><0

1t

.

:a r•to•"'da da t:con0111la,

coloc•ri .__ntc os tt"ab-.lhadorl'~ coa

lncvitaPOder

b~rsank• lo altura, .,..,.. Aiodcl' r'I'SII'&t•r aquilo qyl' ..;

esaa fa:oer' aals abruPta, das dlsp~

lnst.l-

d:n.,_,is. Tenho 4l•eutldo e &l'lr,.:a.do q1,1c o ponto

de vlsia noss;,- r••l Hib,., ti! 'lUC Já P111'a a •no otuo: ..,..,,. .. ,. • ..--ií~iC"'"""'--

vcl.•trnte,
M.;is adal~ii<OS

u•• h•~lnfl•;io

-

d~~:,.ocr'•hlcas

.~o:

da t:lass.-

nlbilldada-s, d.a.s do:roissõo:s ad,o que .wtotá cnccr,.•da.
. . •• 1>erdc10, SliiOPr«,
Qu..,...o

fa:oer ~~~ r'elato" yr,('Joia. YOU II.Wtar', nio o

•D ......

i UIOa ooodif'lcaci.o.

111-

.

-

n ltr.tér lo

do

Trabalhei', •••• o Senado,

func lon.V las do !lenado.

d.COilta.,

•ão

IICIIPI'III aa toC'<'110'6J no

l'llnlst"'tl~

da Trab .. lho acont•c•

cola•• E, 1:'6S'o:S fi,Jnclon.ir'IO~ rlc•r'a .. COI'IOSCOI

fiiiCSIIIa

a

tft'lho

l'at"t Ir'

d• t.gor:o, St:niiOdor, na 111tnhii conco:pcio -

p:.o~•ir:ado ~iscutll' ist'o~c~

o

Pt"csld~tnte

tl..,.als

co.. panhotlr'OS Klnl•tros- te•o• qu•

""'II.ISI'O

de

~r

c

da Rcptibllca • coro 0'5

lar, rlooro••••ntc.

o.~a

c:ar51oa • 'loal.i.rl0'6 para que os trabalhado,.•• <10.11!-- fl.:ar'aWI

lllziH"

ql,lt:stio

.'
....

t"e•l•cnte

o abano para os

11ill~ares

...-·.ti";••

d'lt acordo co• 'lUC

• para o• funclanái'Lo• pt.ibllco11

d.cz

.

para a 11ua pr.S,.,••otlt"«YIYincla ..,, p,.r .. dar u•a llcio dor •oral

......

v.Exa.

bl'lcltl!u,
nllrlas:

Ell

h.rla'?
to:rl• a

"Olha,

porque

~la?

.

~-.

o

0.11<11rla •ua ylda li' r.w&llllcnl• ..... a

~~~i.o

f'<~nelo-

de, ll'o:lo IOtrnOs, dl!ll'r para os

plll"-anto, ta1Yez, ..a vá ficai' •ó co111

f'Uf\clonllt"lo&J

Senador.
haJ•

antl1a11o:ntc, ca• Cinco, sclt: ou,

IS.wl..,...n'&db •o•cnto da ""a Yida $enllsslt """ a tw-

aos ,de•als, qti.c o s.-nk:ln- 1'1-iO ti! "'"' "o••• ll111ado a esa for't1,1n11 toda,

volta~

elos tunclon.i.,.lo• pt.ibtlco• •llit•r•••

lo~a,.,.:,. 'a U.E~a: o ~~ ·~u dl•s•l l!!t.tou

III""'

.

••ltl.

A

'

ao lnYill dlt,-.. <!lllnze f<.~nclonárlos, flc=-rla co• d.wz ou o"!-

senhor,
to,

A

t.wr o.t•a .ansSO:o,

eDPI'«Iados, •

lnd•pendcnt• t;la•

'd'ciOI•tiÕC1i, «"111'• f~cara11, o-i'~a•Petcntes, o• tl'•balhador'e'lo.

'

A v.r<Aàaé ....,.., .,..,. U.Exa. tJYcss.w tido,. oportunidado:

Os

n• "'cdlda ••

•~iullif«u.d••~s lodo11"

""~' II'Oti'S•,Yo<~

cln~o.

trazi-lQ'6

Acha .-• V. EMIÍ faria

Nio to:nho liÜI.li±lr, POI"<tUc- se nio o flz•••• estaria

ou

de

l,sso,
O:Pr'ado.

-.--.:.·-

o tu l.al nio dorl~l• s1.1cwo~lr :a 10lnha c:atl• cro fOJI\1::iO dlt "'"'"' vi•

11lto ~on

'"'"d Ida.

8368 Sábado 15

aflr•t~r'-lh• IIIUII •oo.~ltlnlsta-o

ro••o

f'll"llt•rot~a~lva• ..,.,. til" u• Hlnlatro,

01&111'0

tro,

••• c.,.o

l'llafirllar'

,.,.tlcl•ado

aliO, Oo<>-n,,. a

I

~•rll:rlo

dllclal'n.ll•nt ..

,.t...

lll~ha

'I'JII •o>a, 11 nS:o

a~ro

_AG

do Trabalho co• a•

..,.,. ,.artlc:ll'a dat. dlc:u••ÕII• poll-

k te: as d••t .. ra lt., •ó ,.,.,. cht for•a coap.t tnt,• _e abt.ol o.~t •••nte di :o.c:r'•1

ta.

a:o.h.vr:o. nlo coao

Hlnh-

•io dls.a, d11 ..,.,.

de todas •• dl•cu.11•ÕII•

•otltlca•

(,,,)

••tiY••••

Talye;r

ltllaflr•Q·lhll,

ral'tlclpo

de

faltarodo 111010a palavra 111ra

v.

de SI

-~. . 1

O ..... 1111 IIIZ 11• nOMII di

t~do

bll<:os,

ln<fõ,.cr-IIO•o•~•

realizado dll foraa

d~

R11fOI"-'i'
do-tios i>lÔ-

• .,...,. critil"los,

.::oa Cl'ltllrloc duY_Ida,oc •. 11:11 ..,_lo 1b .::llaa da: t•rr- 11 I>I'I'UJIIIcio,

tsnho
AI:O.I'§If.da

d••t•
11

a

rllfOr'aa

patrl~oal,

co-o • .,. Vllnda,.

<:al'"r'OS Of I C IIIS~ PII'IIC:II t11r • a a Is IIStrldfnc tI COlO

da11.

11fc 1,1:0

d411 pl'oP:O.tlnda elo '11111 cOMO const..Uinc t.a po•lt iva ,.,.,. a •cono.-.la, at:ol-

•• palavrs,

~alavra

<:o• a convlcc:S:o INII a polltlc:a ••til:

fta

DIIMiss:fes, dlsoanlbllldad'llt., llPOt.llntaelorl•• • ,.,.tlnc:io

a•ns.ÕIIs

•utlcl,.o,
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COI'I'IIta.

li:)la, associai' 11 •lnha

btlca

faz

c:o. :O.lo,tll\1111 de

vclc:o.~los

•

i.óvels l'ar':O.

ROYOS

DC:tiPanton•

c•rsos •• c:oalsslio da c..U.o,tla ad•lnlstrat IYa.

•••••I to

II

pr-of•anlila..,nt •. a •tia op n i o, 1111s lhe ali I' ao

o Jlrobl..,. nlo W d• .,., .. ••ssoa.,.,

-

p~ssoas

at.
~ .... •

YC:Ii:

2t

trab•lhe• aa,ls.

Sab~

o probl"'""' e

POI' q\le dl!llo ls1o? Por'l\1411 ••Is

I'IICOI'I'O à alnha c:ondlc::llo de

t~a,balhador.

EKI•tla•

d• fau.r co• ,<11111
d~

Trabalh11l, durante

•.nos, das :S d• ••nhi h. 9 da C'lolte. Portanto, nio P'lll'•tto que I'IO

MOS

dadot. ectatistlc:as, ,..,. 'lliO notlc:i11.s

,caap•nh,..lro
volvldot.
lGtldos

.

.

lltnto

11mdu.raa C'lo•

~nlbo.~s

dlc;&t•.

•••joã• .,.-,.,

TIM

Go-

'lllll

t•-

nos chll!iU''" atravfi:s

d,..

<11111 alia trabalhaa, ll<\\lotles 2.40t n:rv•<fo..-es for••

aot. ÔI'IIÍ:OS de OI'ISC'M, •• 'u.ta
no,Palâc:lo do Planalto n.Js

,~and•

aalo.-111.,

~· 6.00t

11

hoJ•

Sllr'vldores

""~•

dr
est5o

lncl ..-

siY•• .,. .....,. .,..,.,. .. de tl'•llalho "11 •ncontl':aft PIIIOs C:Ot"l'"cdore!O.

.

allhÕ4os' d• tl'abalha,d0!"111' - • •ca~daa !t.c 4 da •anhi

de

no raticlo do Phnalto, atof.o rloal do

antllrlor, ;1,40• .,.,.,.vldor•s• llo •• .,... ,.,,., o novo Govotro não

11

••

d11 Slo Paulo. POI'ta,oto, não abr'O aila d11ssas <:on'loÔ

~~~ ~s-sãt. •~ssoas-·l'rltcl-s••

tr•balha,r, E;

•• tr•b•lhar••• .::oa c11rt~.:a, daria <:ontl do l'llcado, V. E>ta nio tenha
IIIIS no boJG,d,..l•• •• crlG<.t 11aa sRri• i;f• Secr•t•rlas

r~:duzldol,

cÍúvlda dl••o.

clonais

ONII, na p,.átic:a, conservaraor. a ••••••

I"IIIC:Iio do nú ..ero d11ssas
TI~NIICJIICIO

OE TRECHOS DO DEPDIKEHTO 00 SENHOR

10,lnlstér'lo.

R~li'IUNOO HON~TO O~

CRIJZ; I'RE9IOENTE Dili COHFEOER!IICKO HACl'CliW.. DOS SERVIDORES PU8L.lCOS.

~dh:~

neste Governo alC1'"tooa a Confederal II'Õ•""ft...,..vldoi''"'s Po.ibllc:ot: do

lraall

i

ua

'•

ti ap~a11ntador-laa dos ''"'vldorct.. 0-Govcrn.o r>lio ao:•nava
~•r•

coloc:lldos ea dl•ponlbll'ldadc- e os

dlaa,

o,u•lca

foro

{~tlao

arbltf'lo

c:oloc:adÕ•

<N;t:

• - l a • dc,.it_ldot.

púb llca, por "''"''"• c:onforatl 1111 dI,.,.,., Pl_ra a _di l'ec:S:o ~t-st.ãs Se-

d•

doa chcfer., ~uando "abeaos que csa~~t t~o dOI: dotclllâ'o 'é

•ar e)Ccetinc'la,

« "'""

~rlit I c a da ãltl.to.u•al' Ne!I.Sot

11:0.• CeM O Y:0.\01'" ... 11.1'1111

d.e•s~

FcWa111 v.nd.lda• o• car~o• da adainl•tr•cio '•o.ibllca ,. ..ra dlllllnu.lr-, co10 ls•o. o cu.sto da r..-ota • tal.
tlcia

atfÍ:

dotaltldos, <!IIII ••tlio

lu-

Mo
ali

#1. ltstlncio do• cat"tos coals•lanál'los de F"AS 411 OAS nio
s<ert Ido <no l:f•ltCK :nPIIf'ados np

t•.'

co~j1.1nto

da

rlldo.~c:lío

das

d1111,.,..

<a.. e a Gav11rno alardeia; •or IIKII""'}o,

car'st.,..- dll a•.twtS: 1110 dc-te,.alnado "lnlstoirlo·. l'ols biiM,
•lira

cada s• DAD ,.,.tinto, c:rla i coa o ••••o •alllrlo

11ntS:o o !IU.II hOtiVII foi'WN. dl•lnu.lc;;io da -•ntldade dll

'1\1411
o
do•

br••
i:l:o

sio

•ai•,

1'\lni•toi.-lo

de Vllilant._s_ 1"11.1':0. "'"bst ittllr

3, 4, S Vl'ze•

lllZ.;fW&

Mais~ t>.or~1111

•• ••Prot••• de

~

•1•• tllfl encart:os soe; ia i•, lUla !léi'IC dll lllls. En-

ca~ra111 3, 4, S vrz•s ••Is da

""o:

a adalnlstrac:io dlr•t• pa~llndo

salll:rlo ao s•r-vldor- ••• n•nh11111 lntlll"a•dlárl.,..,

aervldoO -VIIIIotnto dos ••rvl,dDr-IIS di'SSI: s11tor de v.'t:llantc•,
•traW.~

doa

"a.? 11ntldad,... dt ,..,.,.,..ld01'"11• 11UbliCos • o •rôp,.fo

U.l'lllar.tes,

~~d~d>~ .~On•tltue• os •r-ros.. lurodallcntals d~••• .,.,.•"•n•a RefCM"all. Ad•l-

GoY<Iil'no,

n l•trat lva,

JI:O.rla11111nto,

11111 cur-so no l"á Is.

ele~.

:0.'1\lt'llls SIII'"Vidor•• colocada• •• dls!lonlbllldadc, os c:<estos dessa lic: lta1111o

rea, :".. andO nlo houve n11ni>t1111a dc111issão no total da dll•l"•••·

01'&

par-a

tUnl•tEr'IO d• Sa\Í.dor coloc:ou.•sor ora dlspanlbllldadOI:'

11 s•t•c:•nt.,.. • tanto• vl,gll:ant•s 11 d11pol• o Pr'Óprlo

fe;o: a c:ontratac:io, atraYoi•

estln.,s~ú'i~

tliM-OS."-

aap11c:to,

tando·, atl"&VIh. da via Judi"CIÕI:rla, ,..,.,. M-.,,.,..; r•lnt•grado....

~ot {~la _dll

·~trct...,to,

"'• o governo ••t•rfa fazc!'do llc:ltacio, ou.JII: f~~.

de

vár'ICK dlr'l1111nt11• •lndlc:ai•·.,or'&ll

•• dl••onlbllldadot • aa11un•

Hó• t-o•

oii!IZ,

••-

dep•n-

e e><clusiY,:t.Mente, de c:rlterloa pe••o•la subJctiYDS

fttM a Con•tltulé:io foi ,.,..,.potltad ..

Oov11rno,

d• d••••,.••

coa

a l'"eforn ;adalnlstl'at Lva no 10ctol"' de'peç"Q:t.l

c-. dlver•o• ollt.f'DS ••toro:• da' ,..,;quina ad•ln lst_l'".th•a.· Os que

. t••

~·d~c:i:o

nas aaà• altos esc11.lÕ<II-s da adllllnls-

•uaa filiada•, sobrot os :t.l'bltr"lo• n:a• deal•aã.s.' dl,.ponlbl-

crltolt-lo Justo

rlaa

•or-

de Pf'l...e,h'a'S •'"Idas de·r"•for"•a• ad,.lniutra-

tl.,..•

tidadca

s~to,.•s~

Na-

atR a

tt111 •aia ou ••nos, nlvel de

I-s,;.o n!Lo trGWO<II, c.,.o con'llllqUincla,

pr-incipalaente naq•leles
·tr-aplõo

III

911C:I'I't111'1~ .. <1 .. .,

ll'!.tru.tura-ao.~

depois

Slndt~ato

depola,dc allltiU t .. ta~ abortGOJ. e'IÍ•a ll<:lhcio 11
de bast1ntc \>l'nslonado • COM dentlncia• teltal'

~'"!!-O!vc,._.::halllar

.de yolta ••••• vlsllant••·

o

')i
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,..,. .. th:ill deu.c11 f>t.tos d• dlwonlllllldadeo.

crllllrnntas tw• t••bi• caui.•do '""11J11"1:zo 1-n•o•, c:oioD ;:,;.
:l.rea

da

,aalo,

"revldencla aoclal, .,.; tl'riiOII de ,.,..,..,c.dac;(O), de
Prtlvld~ncra

,.f)O"OIUI' a

•ar•c.e-.e

anoa

lndla-

3.2:. lelac:IIHiadaa ao Hlnl•térlo do Trabalho c Prcvldincla Social

-.,..,,..,lo. n-•
f'IKatl-

Social, ..,,. ti'• o llot<.l rol.la11ro de -tlac:ala,

'lUII •• todo o Urat.ll •lo <111 3,5ü a 3 • .t.e• fh•c:ala, hã di'>::

o tul-ro d••••• tlacaia nâD au111111ta • ••

tH.~ltiJ>llcou

o.

no.i••ro

.. da• .....,,.• .,.,.no Ira• I I. Erttio, a ,.,.~di_!!c_L-,,...-.,.Pe'IIIU' cro""'ti'iib.;Hio;-"'aG

~~foi

Ocnolncla: o
tando de

llcenc:~~

coln,.ado •• di111'0nlbllldad•, -••o es-

•C:dlca l'•r'a trataacnto de do.:nca do: ChÕII.!IIa-s.

tUor conatant• doa coapanh•lro& tl•cala, at,.•vts da •u• entl4ade d•

Ooc~nto11

ela•••• • F'•d•rac:Ko dos Flscalt. di' Pr...,ldlncla • l'l••oc:lac:io Nacional

rc ... t Ida :to Coala,.::.o, c• 26/6/9•. At••tados sc'dlco• •ncontr••-:o•

doa

anc><ados la carta.

Fiscais

lllllebcou

di" Prt:vldlnc:l•• d•'reo;t-.. r, •••••r dlaao,

vll.rloa f'll.cals •• dlwonlblllkdl'

•·'••o VI'ÕO

o

Gov•rnD

atraYar

••r•scntadaa: carta .._nYiada O.

O«P•tl:&dll

Iraa Paos'fionl,

ainda

3.3. l.et.c: ionada• ao INCRA-HO.
dl•~onibllld•d•

•r-

lf

ill1111fic;l•ntc•

o da qucatia doa In•••tor•• de Trabalho, - •

pa~a aclho~:u a fi'St:aih:açio dilla.

doa.

aei'Ylii!D'S

pcnoaoa, constr11ci.o ciYil e at~.h·a• a.i:lvldadc• .... dQ

ru.•

Niio

•~

Flzeaos
afa•t ....nto

e

•~>•l••mt•

hav•nda. a flo;c:allzac;:io, •• candlc:SCs de

caap•nh•lro• Yh cada .,.z aao•

c••o•

lnc

uaa

de

•quo:hs ..wr trabalha• ••

,trabalho

trabalhado~•••

Já

condlc;Õ.a

tr•balho

d~o~.

de••••

-1.<: ~.fit•l'lorando.

anállae doa critério•

1.1.t lllzados

à

~hc•aliiOI.

conc;l~o~.siio

dit ,...., a c;rltéi'IO da j\daioistra;io

qu~r

Po.ilrllc•

bulatôr los. I1.so to.~dó corü lnuou auacntando cada \feZ aail. c nlo- t.'oo.~Yc
chailado 11anc. .cnto no nntl4o de tornar a aá;ulna w.o.l• âgl1, aals

eflcl•n~c

DocWICIIt011 apre11cntadoS: corr~rspondoinc: la ltllca•lnhada.ta à Coail.aio,

ca •:UI!I/'91t, ano.,oodos oa •·c..arri_'c..alO&a Yota•' 'do•

c nca taapouco quanto ao• ob,jctiYo• dc,rcdl1Z!r taabéa c~o~.•-

func:lonll-

r1011.

a ilhares d• func loná~ I 011 foraa afaat ado•,

a• fila• no,• lnatltutos de I'I'CYidfnc;la, no• po11tos de saúde, no• aa-

o

,..,.,..

o• :afa.. tasotlltos. Ap .. sar .,.., ter•• sido coloc;:ado'S •• di'5poolb il I-

de

fof nlo t•r c:l'ltofrlo n•nh .. a, por•ue •• dett:ralnado E11tado a alct:acio
1
era uou. • ca OOJ.tro Eatado 01.1 ca outro órglo Polblico a ioe1.aa alatlac;lio

tu r iY•ll Na acd idill c•

dlsponibllid;,dc- nõio se cn-

para

acont•c:ft'a"' ftos d l .... raoa órSIIioa p\Íbllcoa e• todo' o' •ra•ll

"'ltlr

~·

llU&clraa, noa c;l'ltof~ioor; aprcscntJido~:o pelo sr • .Jo.::o Sant:ana

dade s'""Yidorcs c11tâY• Is, 01.1tro•• ••• ••os• direito ou c o• """'lo

•n'Yidores, t•vanáo .~ con•ld•l':ac;io oa al11••r••

d•

Dcndncl:a: oc. •ervldorcs colocado•

,....tor: I'IS1IOC:o:.o:ao dos

'p.-~úncla:

~rYidor~rs

.to lNCRA·Sl',

O corte de scrvidQI"e,. f'oi 11laplorsi.Cnta liocilr, atln-

Sllindo 31t%- dos

sc~vldores,

s~rndo

que s..$ o-s soclõlot:os

fo~••

dls-

l'cnsadO'Io ea ..,I•' de 70;1::, ., ...., o:;araC'tcrlza disc-ri•inacS:o contra
a

cat;.,~rorla. os c:rltérloa •no.~nclildo• ... ,.. •• dl.,.•n•as niio

s~t

IINEXO 3

Doc:Wicntos
DENiiMCI~S REttETio.-,9 h CIJHISs!D

!:•rnando

a•r••cr.~;.do•:

H~rnri"'IIC

t:arda11o

.....,.,_nto cnYoaao ao

~W;tor~

Edaon 011vl'lr:a VItorino,_ ••rvldor colocado

~•

prc~~~oldcnt•

:lo.

ao

Scna'dor

CPI. "ncMa cópia de r•-

do ór•io.

Autor: As1Rlc:l:aciio do11 SerYidOr'lt11 do INCRA- SC.t

,Dcnolncla:

o ,.rirsldent• d::o rapr•sa', ttarc:clo A.o~l• N•tto •. d••l•

funclclllirlos ••,Go~o de c•t•bllldad• c contratn•.r. outro• se•

concO&r-so.

O

"a14tp~

entrou _coa aclo .POP<dar contra o

-••ld•nt•

~· ,cspt'csa • i:llanhoo.l llalnar 10ara rcllornar aos, ••u• OIIU:ad}o:•·

OocO&acntoa apr••entado11: !otae&ola d&a.pr,lncl•ala 10•c•• da Ac:io'
'Po•o.&lar

• rt!aortlda

"r•P-Ibl-

llclad•.

tio.~

C"orr-H.p0ndinc:: la lfiiYiaoa

e'

da• .,.:rhrli.a di' contl-'"t•clo eh:.:• "'ayo,j c.apretladoa.

Oenolnc:Ja:

;t;

h'lta de crltb-lo J;,ar• a coioc:acliio tJe c•rY/dore• ••

·d i•l'onl b llldadc.
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,DIII'nllrlcia:

IC:o;ir~ltc;' ~•tad~ ~cd•1:::!ndCI o t~•P':' dr: UI"VICao •di'

o

ollclal•. e •racas ~cMPor"'rlo~. ~'-"'""' ~i.le nliio lU' f?cn .. fl<:las•e•.da
e•tabllld:.4• JI'!"II'YI•t•

""" Con~tltulc:Oo F'eder•l• e n'io

e'Star.li:

,.alando • .,. l~l;racõca dcvld11s .. os a'a•tadas. tEss•• hto"

.,.g:.,

antcf'lor•a ii,__ do novo 11DYCI"no.)

soa•

~uor ••~tulaa

Oocual'f'lto

oa c:IJr•o• da ,..,nO'aclo ficara• pri'Judlc:adas,

~resentado:

proraldlln~or

twl•>< ao

DocWICntoa

da Coal•aSo.

_.,.,...,tadoa:

corr~r ... Pcndlnc:la

co~

ao Pl"ot'!ld,.nt<r da

aC-1\Ioada do• dl••osltlvos tc•als ql.le qarar~tlrla• 011

..•laalil:o,

#Wtor: Slr~dl.ealoa Nacional das Trabalhadorc• n• Protecão ao vôo•.
avl'so,PrCvla !'ara 1111:rr• d••ltldns. O Porto tc111 c..-inc:la dll Pors-

so.l.

o--~

pl"orforr-ln.:ia àquorl••

<t•Je

pl'f"c:•bh.a o• •ornol'es salli-

OIICT.,.,

colo<:-.doa

eoncurs•dos

dlaponlblltd•llr§
-

ror•• .,.,..,dos

•3/.7/9tl

a .. h

.flltocôpla di' t"lOSJlos atia dor-

.,,. disponlbltldadc 011 o;,..troladorcs

cfc "v&.

.

As

..

servir•• para a·h.star os 11.11\clon:O:rlos ligado•

.

.

slndlcJ!tD. A TASA ~ .Tel«Oow.n l<:,.c3.,.,. Ac-ron:iut leu. s.A., ,ou~

a.O

t_ra ••presa l!••da •o

•lthlo• 11elo antlso' :ad•'lnlstl'"ador do Porto.

.

.

• "ll!hoondo e• perigo a trllf'cgo ail"co n"cio.,at.

Mll!s•~ 1111\ls,l~rlo.

to~:•

q•la~r,o_d<r

o

pesso•l

CQnstltuldo buica•cr>tc por •llltai"I'S rco.Pof'aa"!os •.

.

.

OocOIMII!ntOs

:t,a, Retaclo!'adas ao Oano;;o do Brasil.

doCYIICI\to'Cõ

-.s'"'l!tados: f'ot<>e&P_I•s d;IIS dcn•Snc l•s c de
'ltllr

-sti"'IIM"'

ncc~rs-c.ldad~r

O'.ltroa

d., P•••o•l•

illlutCH": ""•d•rac:lo do (IIProrsiada• •• Eataborlec:IMcntoa tanc:irlos do
E•t:P.do d~ ltlo Grandor do Sul.

04tndnc:la': a dlrorci..,do banc..-cncaMinhou c:..-ta ao-; .UIIrf'ornt .. s, •olicitando

41<111

à dlrorc:io a retaê:io -dós -,~ncro~lirloa

r•noo:ta•

o\lltores: Cofllj'M!Io dos d••l t I dõs da CEF', SI nd lcatoa dos B:anc:i.l"l os

. de.

.oc:IMO!l, deslntorresa::~,d,oa, lnc;~opa:E•n. •'det.o'r-dl'lr"as.

Po.-to 111.,.-., As•ocl•cio de Pe11so•l ila CEF

.'

•am::i.rtos

apre~enta.clos-;

<:a.rta. ene••lf1hacl•

ii

Co•ls-11io,

Fo~:dc:rac5o

.

dos

Sucl:t •qd.-lg<J.es dos Santos t•ic d• furio;lon:l.r.l• dot•ó~l

ct.-R,s,
Docuaentoa

111:

do ltto Gr•nde do SoJ.l, F\mc:lon:i.r'ios da CEF d.,: S:ol.,-da·-

da).

2:5/o6/'l'e", <:o• .f"otoc.:'pl• de Jo~ni.l• Plibllc•ndo·ac. eor~csponcllncl:...
· f'c•crvad•'ll da

P~<tsidlnc

la do b•nco.

I.VO.stlc• das dc•h:sÕt:s ocor,.,das na C~i><• Ec:O<Iê:•lc-.

, Ocnoln.cla:
Federal

Oo.e""cntos
ct•ntcs
ttda
. d lsptH'IIbllld:rrodc.

llnotxo'S:

de sarvlç:o,,s••

c~loc•do

<~•••l'IOJII!r

•• dll,.onlbllldade, "'Pós 16 "'.".os

e~pllc:M":Ia

011 Ju•tlflcatlva ,..,.a o f••

to.

~Dr'

las

c:.rt• dos

aF'rc.,.cntadoa: c.:Õp I ali, de cort'C•POfldofnc las cnvllld~a •

auto~ld•<t~"••

tentr~ndo

o retof'no ao •crylca Plibll_eo.

fot~i.a.

a~,~t,.os

a11tores ao prcsld•nt.c lia

da

co,.lss.io •

da Portllrla que r•sc:.indlo.&, .,....,. Justa

ca.usa.

convt:nl,.ia d" ei>PI"<rsa, contrat~.,. d~ ••Pf'egadosl .Potocópla

.

.

••

..P,.evo

vá~

d•nun-

de ccrt idiito ... Juhla•...,to do proc:c11so TST N• OC-:39/SS''l'.e, O<:or'rido

Doc:11flle-;oto•

.

à • C-i..Qol telelt d•s JIII''II•:O.s <rntldade'S "" Pf'C.,Jdent•

Co•l11são1

Ocn\ln<:l•: o •o.ttor foi

.

-....ent•do.,.:. C::o.l"ta d:os cnt Idades de cla11•c

d? aio Grandc: do S1,1.l "'o Ooutado Carr.lon .JÚI)IOt', l"e•t:-

24/'U/89, .,_. q••e estJÍ. <r><PI"<rss:Jo cl::(us••la !10\rant!indo
por

fotacó,pla

••venta dia,., a contar d• PUblicao;:io do

o

acórd:O:o.1

dor c:onvocac:io d• car>CUI"SadoaJ doss ii! dos Motarl st as,

Yl•llant~'ll

e

telef'onista'll

d.,.ltido•

da

CEf';

recebido

.,.

1"'/fB.I',.el. d-•11 dos cancurs.ados de•Jtldo11 da CEF.I'R.J, r•c:~rbldo
. . . 1.o4J'eQ/'1e.

o
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...
D~tnllricla: a tMi: lno:S:o.,. DNOS R ·danosa ,.., ... 'l!ltert-lst• nacional-c..

Dtlll.dnela:

-

c:- a extlncio da Fun<lac:io EDUCAR,

fora~~o

da•u,tl..,adCK

S41S'IIlntaa ,.,.o.raaa e at lvldr.daa:

a) Prot~r-• da Ecl•.u:ac:io l"au:a ""'"•
an

••

...,..!"•

ti)

Jo'"'"• •

l'ldoi.1toa, coa c:-la•-

todo o Ira• I I, dciK&nda ,&IJa l'&cohl cerca de 1 ai•

41 .... all •lunoOI C14.731 ~· l"arna•b•lC:O~ a tl"&:tando o

lhlo

l"

ae.,.rqa a

P;aJ.:to

alado

~· E<:~u.Cac:-~CI R,(.·;c:i. .. ~~. a:lll.,i~<~id'a·r:'~to1•tri'e~:•• ~ (,;~;
.t~dh

r,~ J~i .... H

c:;~ I t,:llhio ... tão-:.· dct•r lor1ndo. O

a o.to.t ah.tnl:la, ati"&Yof• da

lndlco•J o novo Õl"!liio a

•o. faztlr a. constrvacã. tias ao;;abadas,
••ccutar as sua• •trl~icõts~ ·

de-

ali 10rofasaoraa no Dl'aal1 (664 •• l"•rnaabou:o)•

pela UNE:StO):

.t 11 ..,lr'•-,~-

1overno nto Indicou o <11ue fazer co• •• obrafl. •• and.,.l'nto c c_o-

co!'lvf-

Docu.:.ni:Oti a•r•••ntadH_: ·• dcn•~nc i • .,antJscr I ta cst ã •=o•PI.t'lkad:t.
de

doCUMentos

'lt.IC . .st.-ã•

a natUrc:~:a, o,.- ObJe'tlvo•; ã• ·ãat:rl-

tl .. i;3es, a clltrut4ra .U.InlstratiY•

t1 ••

rcallzao;õca do DNO$ •

... loa co.- aa,locl,ao;.3aa da Wador••'
cl

ProJ•to Vttrao a lhrv.r•o [apoio à capatltacã.o di' flr'Ofat.t.ores

.ode Educ-.o;:lo Jtslca 411' .JO\I•n• • Adultos)!
IIIJ

'cen'tro

~!~Mrlca

de doc:ll•entaclo •• l!:du,ca=ão de Ad1.1lto• (o ••lor

da

L•tlnatl

••.

PrOJeto• d•l'••llllllta. e AYa11ao;:llio de,Proara••• d'•

III•

..lolien• • Ad111tos. €• J'ernaab11co runc hmava o C:W"•a de

iEdllca'cio
Gt-:r.-

O.ntlnclat.: OrSIIios do IIUYerno Federal tLBA, Banco' do- 1Brasl1, Hl-

llluiêiO''·R. EChlo::acio de .JbveR~ • ·Ad•.àto~. tnt~ú.ftcia tof~n-tio• de

nlstllfrlo

todo o H;,.ci •• ~.,

cãndldato.ara do S>tnador .JOS:o ~:a•telo ao IOYI'rno do ll:stado do Ha-

f)

Proflr . .a

de

assoclaçõe•

i[d1.1ca~;li9

11ara .kiY•n• • Ad111tos (CoRYinlos

co•

de -.oradores, sindicato•, tvf.;Ji. • orupos Papu1•-

r•nkio,

da Agrllc:alt..-ra, INCRA, OENTEí..l atu.:ra.:

co• a dlt.trltnlc-ko

de Y<ll!rba• • de

•• fir.vor"

t[t~,t\o•

dade de t..-r-u nio idcll:.lticad...s~-;,'d•ciu•di...;..ntl-

,;_O

da

de proPrieCai'ICIÓ.1ã•ento

resJ.
No

S~lrrRo Sarnr.t h~;ruve u• en1N111••nto «as ONadros da fundar;lo

•• 1/3

Docu.•ento• apresotnt•d~' dl•cur•o' "rofotrldo no Senado Fl!dera1 •

~o ..... rYidor••·

foto~ÓPI:a de AtJtorlz-- de Ocupa;'lo forn1!1;ld:a pelo INCRA e reDoc.. ~n:nto ..

spre. . ntsdo .. : d•núncla• rorautadas '"•lo SlNDSE:P-P'EI
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O SR. PRESIDENTI>(lram Saraiva) -Só·
bre a Mesa, ofício que será lido pelo Sr. to
Secretário.

É lido o·seguinte:
01. N' tost9o ·cCJ.
---Brasília, 13 de dezembrO- de 1990
Sr. Preside h te~
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex•
que esta comissão_rejeitou O .Projeto de Lei

do Senado n" 73, de 1990, que "veda aos
empregados ou dirigentes de entidades da administração federal indireta percepção de
retribuição mensal superior ao valor da remuneração mensal fixada para Ministros -de Estados", na reunião realizada nesta data.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus
protestos de elevada estima e consideração.
- Senador Cid Sab6ia de Carvalho, Presidente.

a

O SR. PRESIDENTE \liam Saraiva) Com referência 3.6 expediente que acaba de
ser lido, a Presidência comunica aO PlenáriO
que, nos termos do art. 91, §§ 3" a 6~ do
Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco -dias para interposiçãO de recursos, por
um décimo da composição da Casa, para que
o Proje_to de Lei do Senado 'n~ 73, de 1990,
seja apreCiado Pelo Plenário. Esgotado esse prazo sem a interposição de_
recurso, a matéria será despachada ao, arquivo.

c:Wo:i"'

SAf'/GAG

§ 3o A Câmara dos Deputados e o
-senado Federal reunir-se-ão em sessão
conjunta para:
I -inaugurar a sessão legislativa;
II - elaborar o regimento comum eregular a criação de serviços comuns ãs
duas Casas;
-iii- receber o compromisSo do Presi~
dente e do Vice-Presidente da Repúbli~

ca.

Art. 66.
§ 4" O veto· será" apreciado, dentro de
trinta -dias a contar de s_eu recebimento,
s6 podeitdo ser rejeitadO pelo voto da
maioria absoluta dos Deputados e Sena~
dores, .em escrutínio secreto.

Art. 68 ...................................... .

§ 39 Quando a resolução determinar
a apreciação do projeto pelo Congresso
Nacional, sua disCussão e votação será
em cada Casa, vedada qualquer emenda.
A{t, J66 ..Os. projetas de lei relativos
ao plano plurianual, às diretrizes_ orçamentárias, ao orçamento anual e aos ceáditos adicionais serão apreciádos em cada Casa do Congresso Nacional.
§ 1?. Caberá a uma comiSsão mista
O Sr. Iram Saraiva, 1~: Vice-Presidente,
permanente de Senadores e Deputados,
deixa a cadeira da presidência que é ocuna forma de regimento comum:
pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden- ____ I - examinar e emitir parecer sobre
os projetas referidos neste artigo e sobre
te.
as contas apresentadas anualmente pelo
O SR. PRESIDENTE {NelSOn Carneiro)
-Presidente da República;
-Sobre a Mesa, proposta deemenda à Cons·
II - examinar e emitir parecer sobre
tituição que vai Ser lida pelo Sr. lo Secretário.
os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos- nesta ConstiÉ lida a seguinte:
tuição e exercer o acompanhamento e
PROPOSTA DE EMENDA À
a fiscalização orçamentária, sem prejuíCONSTITUIÇÀO N• 3, DE 1990
zo da atuação das demais comissões do
Congresso Nacional e de suas Casas,
Altera a redação do § 3° do art. 57,
criadas de acordo com art.
do § 49 do art. 66, do § J9 do art. 68
§ 2~. As emendas serão apresentadas
e do art. 166, caput, e seus §§ Jt e 2'
na comissão mista, que sobre elas emitirá
da Constituição Federal.
parecer, e apreciadas em cada casa do
As Mesas da C~ara dos Deputados e
Congresso Nacional.
do Senado Fe"deral, nos termos do § 3~ do
art. 60 da ConstitilíÇão Federal, promulgam
a seguinte emenda ao texto constitucional: .
Artigo úníco-.- O § 39 do art. 57, o § 4"_
Justificação
do art. 66, o § 3~ do art. 68 e o art. 166,caput
e seus §§ 1? e 2?, da Constituição Federal,
Durante a Constituinte foi suscitado o tema
passam a vigorar com a seguinte redação:
das sessões conjuntas do Congresso Nacional
e chegou-se à conclusão de que estas deve"Art. 57. .. ............................. ..
riam ser reduzidas ao mínimo necessário, em

ss-: -- --

lia.

~.13:1, de t7'd• d•::o:iobro d,.: 1V9e: cncallll-

ao 'or}cio Circular No. t:;/ORH/SAF/PA.

prol de uma maior racionalidade dos trabalhos legislativos.
Estranhamente, porém. o texto Constitu~
cional vigente contemplou, além do mínimo
indíspensável, outias "hip6teses de sessões
conjuntas.
Tentando restabelecer o espírito -predominante na Constituinte -na fase d_e dis_cussão
e elaboração do texto Constitucional - e,
em definitivo, implantá-lo visando a uma
maior produtividade dos trabalhos legislativos, apresentamos esta proposta de emenda
à Constituição, sUprindo todas as previsões
de sessões conjuntas da Càin-ara dos Deputados e do Senado Federal, excedentes àqUelas realmente ·necesSáriã.S.
·
Sala das Sessões-, 14 de dezembro de 1990.
-Afonso Sancho- Ronan Tito-- João Me·
nezes - Nilson Martins- Jutahy l\1agalhães
- Mauro Borges- Roberto Campos- Pom·
peu de Souza- Áureo Mello- Alfredo Cam- pos - Ronaldo Aragão - Afo:Q.So Camatgo
..;_ Louremberg Nunes Rocha - Raimtnldo
Lyra - Antonio Luiz Maya - Carlos Patrocinio - Alberto Hofemann - Jorge Bornhausen - ·Gerson ·camata - Meira Filho ...:.. Divaldo Suruagi - Francisco Rolemberg Márcio Lacerda - Cid Sabóia de Carvalho
- Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Proposta lida vai à publícação.

Há oradOres inscrítos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa ..
OSR.MAURÍCIOCORRÊA(PDT-I)F.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje esta tribuna para dar uma satisfação aos meus Pares
nesta Casa sobre a Comissão Parlamentar de
Inquérito instalida em atenção a requerimento encabeçado- por mim, para examinar os
critérios ç os efeitos sóciO-económicos de díspensa e dolocação em disponibilidade de ser:
vidores públicos e da extinção de entidades
nO âmbito da Adniinisiração Pública da
União.
A despeito das dificuldades enfrentadas
para levar adiante ó ato apuratório, em conjunto com os ilustres Senadores que a integraram, procuramos colher, através dos depoimentos, o máximo de elementos que nos per·
mitissem fazer um jufzo sobre a ação governamental na aplicação da reforma da adminis~
tração pública brasileira.
.·
Além dos depoimentos, a Comissão recebeu denúncias sérias de irregularidades e des'mandos q~~ estavam a acontecer por esse
Brasil afor:a, em decorrência da dispensa in-
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discriminada de servidores e da extinção precipitada de entidades públicas.
De acordo Com essas denúncias - des.taCQ

aqui apenas algumas das tantas recebidas pela
ComiSsão-, no Incra, de Recífe-, a biblioteca
e a seção de titulação de ~rras ficaram desativadas, pois todos os seus servidores haviam
sido colocados em disponibilidade. Num hospital do lnamps, também em Recife, todos
os eletricistas que f3.2:iam· _a -manuten.çao das

instalações foram dispensados, como o h_ospital não poderia ficar sem manutenção e assistência técnica nessa área, uma firma foi contratada. para a ~xecuç_ão desses ser,viços a um
preço b.em mais elevado-do que o despendido
com os funcionários dispensados. ,
Na Radiobrás, servidores_ com direito à estabilidade, foram dispensados _e, para o seu
lugar, outros tantos teriam sido contratados,
sem concurso.
No Ministério da Aeronáutica, ps CQntrola·
dores de vóQ foram <lf~stado:;; ãpesar de con~
c~rs~do~. e a !!.t;npresa Dacta, a q!,le perten~
ciam, extinta,, ~l9<:ando erp perigo o tráfego
·aéreq n9 P;:tís .. ~o ,âm.bito _d9 _me_sm9 Min~s
tério, a empresa Tasa - Telecomuni_caç,ões
Aeronáuticas S.A, que controla o tráfego aéreo nos aeroportos de menor movimento tem
o seu quadro funcional coqstitufdo basica-_
mente por militares da reserva.
Infelizmente, não tivemos condições de
apurar essas denúncias. Isso demandaria um
~mpo de que não ~ispúnhamos e implicaria
gast~s que o Senado não tinha como custear.
Mesmo assim, por escrito ou em depoimentos
gravados em fita de videocassete, essas denúncias fazem parte do acerv~ documental
recolhido pela~omissão.
·
.No tocante aos depoimentos, foram ouvidos o principal executor da chamada reforma
adminiStrativa dO govefu<ÇOSr. João Santana, Secretário da Administra-ção Federal, os
dirigenteS de órgãos em que eram mais freqüentes as reclamações decorrentes da aplicação das mudanças, Ministro An~ônio ROgério Magri, do Trabalho e Previdência Social,
Lafaiete Coutinho Torres, Presidente da Caixa Económica Ft:-Qe.ral, Jqrge Lins Freire,
Presídente do Banco do Nordeste do Brasil~
Alberto Poticaro,-Presidente do Banco c;lo
Brasil, e um representante dos servidores,
o Sr. Raimundo Nona to Cru_z, Prwnresidente
da Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil.
·
Com base nesses depoimentos e na documentação recolhida pela ComissãO, destacamos algumas falhas que caracterizaram a dita
reforma:
1 - Falta de planejamento; 2 - precipi·
tação na implantação das mudanças; 3-falta
de critérios para a identificação dos servidores a serem demitidos ou colocados em
djsponibilidade; 4 - afastamento de serviM
dores por motivo·s políticos ou iaeológicos;
5 - falta de amparo legal para -a- colocação
de servidores celetistas em disponibilidade.
C-omo se pode ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas são falhas graves e inadmisM
sfveis numa reforma administrativa,

Vejamos um rápido comentáriO sobre cada
uma delas:
A primeira é a falta de planejamento. Essa
é uma falha grave em qualquer reforma. Até
a pessoa mais. leiga sabe que a base de toda
mudança berri-sucedida é o planejamento.
Até hoje, não se viu notícia de que o Governo
tenha planejado a fundo as suas ações, tenha
avaliado criteriosamente a situação que iria
encontrar pela frente. Não se tem notícia de
que pessoas realmente competentes e entendidas de administração pública tenham elaborado essa reforma. :é. mais do que sabido que
a dispensa de pessoal, se vier a acontecer,
de'le ser o último passo da reforma administrativa a ser implantada num órgão inchado
em suas estruturas e com excesso de pessoal.
AntecedemMno o levantamento geral do órgão e de sua~ finalidades precípuas, o levantamento do quadro de seu pessoal, a avaliação
das sitUações levantadas, a criação de um organograma ideal, tendo em vista as finalidades do órgão, o estabelecimento da necesM
sidade de pessoal para o pleno atendimento
das suas fun-ções. Montando esse quadro,
pàssar~se~á à dispensa daqueles que forem
coriSiderados excedentes, ã vista dos critérios
estabeleciQos. O Governo tómdu o caminho
inverso:·começou· pelo fim.
Etapas semelhantes deveriam ser também
trilhadas antes de se decidir pela extinção
de um órg_ão ou de sua fusão com outro. Nesses __ casos, haveria ainda outras providências
.que-não podem ser esquecidas: estabelecer
a destinação a ser dada aos seus servidores,
a destinação 'lo ser dada ao sel.! património,,
o que fazer com as funções por ele exercidas,
como ·a pú,blico externo que normalmente
procurava aquele _9rgão deverá se comportar.
Algum dos Srs. SenastPr·es aqui presentes,
tem notícia de que·o Governo tenha tomado
esssa providências?
Ninguém tem conhecime,nto disso, senhoreS, poniu-e essas providências simplesmente
não existiram. O Decreto n9 99.536, de 20
de Setem.bt:9 de 1990, é ·prova de que o Governo estava agindo a esmo quando colocou
servidores em disponibilidade. Esse decreto
exclui do regime de disponibilidade remunerada os Agentes de Vigilância, Agentes de
Segurança. Auxiliares de SegUrança, Guardas de_ Vigilância, Vigias e Vigilantes, ou seja
autoriza: o Seu retomo ã atividade.
PreoCupam-.me, sobremaneira as canse~
qüências desses afastamentos indiscriminados e impensados: a insegurança, a instabilidade e o pânico tomã.m ·conta dos funcionários; as repartições deixam de funcionar
a contento; as decisões são proteladas, pois
ningUém sabe se é competente para tomá-las
ou está seguro do que faz; daí para chegar
ao caos adminstrativo é apenas um passo.
Em grau maior ou menor, é isso o que está ·
a ocorrer na administração pública brasileira.
Não se espantem os senhores se, em breve,
uma nova reforma administrativa tiver que
ser feita, para colocar ordem no caos adminisM
trativo das nossas repartições.
_
A segunda falha é a precipitação na implanw
tação das mud-an~as. Todos n6s sabemos que

a pressa.e a precipitação não são boas companheiras das mudanças. Se formos verificar
as notícias divulgadas pela imprensa, dois ou
três meses após a posse do novo governo,
irmos econtrar o Presidente da República e
o SecretáriO de- Administração Federal cobrando mais celeridade na dispensa dos servidores ou reclamando da morosidade_d~"al_·_
&uns seto"fiS· -na -eralfOração qe su,as _listas de
dispensados.
O próprio Decreto 0° _99.536. já citado,
é prova cabal da precipitação do Governo
em demitir ou colocar servidores em disponi·
bilidade.
·
A C~ixa Económica Fç.der~l também~já
voltou atrás na. demissão de funcionários concursados. Em ·ofício remetido à Comissão assim informou o Presidente Latãieie- CÕutinho: "~.cabe ·acrescentar que,-por fOrça do
Acordo Coletívo de Trabalho, recentemente
firmado, estão sendo recond~~idos tod.os
aqueles_s_érVidài'eS cUjoS cOntia tOs fOi'al_!!_ éx.~
tintos- em ra~ão da refõrni.a adminlstratíV8.".
Afora isS-o, dois outros fãtOS" C:hegadõS_- a
CPI vêm demonstrar que a precipitação foi
imposta-a reSpOnSáveis por'dispêrisa âe Se-rvi~
dores: o chefe do Incra, em Pernambuco,
teria declaradO
presídeilfe "(fa- iSSOciaÇáo
dos servidores desse órgão _'reconhecer que
algum_~ jiJ.justiÇa:pode ter sido cometida, pois
só tivera dois dias para elaborar tal lista. O
outr6Jato íoí relatado pelo Minístfó Antóni-o
Rogério Magri perante" a Corilissâo: fndãgado
se, no dia 3 de maio, dera uma ordem em
seu__ministério para que os chefes dos v.ários
departamentos elaborassem. no prazo de três
horas, uma lista com os 30% de servidores
a serem afastados, S. Ext i'eSpondeü;- "Essa
ordem foi dada realmente em três horas, mas
já fazia três meses que essa .ordem es.tava
dada e ningpém a cumpria". A penas a_ título
de lembrete, no dia 3 de maio, havia apenas
um ro~s e deze.no\'e dias que o Sr, .Antônio
Rogério Magri ocupava o cargo de Ministro
do Trabalho.
A t~rceita falha se relaciona à falta de Ciitérios para a demissão ou colocação de servidores em disponibilidade. Essa foi a tónica
das denúncias recebidas_ pela comissão; ou
se reclamava da inexiStência de critérios ou
se redamava que os critérios enunciados não
eram aplicáveis aos afastadOs, o que, em Síntese, redunda na falta de critérioS.
O Sr. João Santana, Secretário de Administração, advogado por profissão. conforme
declarado à co~são, na sua explanação inicial, já procurou se defender_ dessa acusação
ao declarar: "Alguns dirigentes sindicais dos
funcionárioS públicos, numa equiVõcada estratégia de _confrontação com o EStado, criticam a política de recursos humanos do Governo! afrrma~~o que as demissões, as dispensas e a colocação de funcíonários em disponibilidade não têm critérios. Afirmo para
os se_nhores que_estes critérios existem e obedecem a. leis, aprovadas pelo Congresso Nacional, bem como por decretos e atas norma~
tivos (Lei 8.028, de 12 de abril de 1990; Decreto n~ 99.325, de 4 de maio de 1990, regulamentados pelo OfíciO nG 5 da Secretaria de

ao-
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Administração Federal, de 30 de abril de
1990).
As minhas primeir-as iridagações são de ordem jurídico-fOrril.al: Onde já se. viu ofício,
um instrumento de comunicação entre órgãos
e autoridades da: administraç~o pública, ser
equiparado a ato" normativo? Como pode um
ofício regulamentar 1ei e decreto?
Abstraindo-me, porém, desses lapsos,
inadmissíveis num ·administradOf--l:iúblico e
muito mais num adVõgado, fui ver o çonteúdo

da lei, do decreto e de ofício citados.
A Lei n~ 8.028, de 12-4-90, "dispõe sobre
a organização da presidência da República
e dos ministérioS, e dá outras providências".
No seu bojo, apenas o art. 28 contém algum
parâtp.etro para o afastamento de servidores

ao estabelecer:
"Art. 28. O excedente de pessoal
em exercício nos órgãos e ministérioS organizados nos termos desta lei será:
I - dispensado, quando ocupante, exclusívamenfe, de função de confiança
(LT- DAS) ou de Função de Assessoramento SUperior- FAS;
II - automaticamente. ôevolVido aos
órgãos de origem, quan-do se tratar de
servidores requisitados ou cedidos;
III - exonerado do _cargo em comissão ou função de confiança (DAS) ou
dispensado da função (DAI), retornando ao cargo ou emprego pe_rmanente,
sem prejuízo do disposto no _item seguinte;
IV- considerado em disponibilidade,
quando ocupante de cargo ou emprego
permanente dos respect~vos quadros ou
tabelas."
Como- se vê, nada há de critérios para a
identificação dos s~rvidores a serem afastados. A lei diz o que fazer com e1es, não como
identificá-los.
O Sr. Secretário citou u_m outro dispositivo
legal como fonte desses crit~rios: o Decreto
n9 99.325, de 4-5-90. Esse decreto "dispõe
sobre critérios e diretrizes para elaboração
de proposta de quadro-tabela de lotação ideal
dos órgãos da presidência da República, ministérios civis, autarquias e fundações, e dá
·
outras providências".
É isso mesmO. Srs. Senadores, o decreto
contém critérios, só que para a elaboração
de quadro-tabela de lotaçãb ideal, nada de
critérios para se identificarem ·as servidores
a serem dispensados.
Resta ainda o "ato normativo regulamentador de lei e decreto", o_ Ofício n? 5, de
30 de abril de 19"90, da Secretaria de Administração Federal. Na realidade', essa correspondência serviu pará. encamin)lar a dirigentes
de órgãos públicos um modelo de "quadro
numérico de extinção de vagas e claros de
lotação" a ser preenchido em cada órgão e
devolvido à Secretaria de Administração Federal. Refere-se esse quadro numérico ao
Decreto n9 99.011, de 2-3-90, baixado no Gov~mo anterior.
O Sr. Ministro do Trabalho e Previdência
Social foi muito triais direto e enfático: "Não

bQ_uv~ cri.t~rio ...

Há.c:ritéri_o;.> para_ se chegar

à lotação ideal, através de uma portada, mas

não foi critério de escolha".
Essa é a realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores: as demissões e colocações de servidores em disponibilidade foram feitas sem
critérios uniformes, ditados pelos responsáveis pela reforma. Não fui eu qUe o - fiz,
mas foram o Secretário de administração federal e o Ministro do Trabalho e Previdência
Social que o fizeram.
A quarta falha diz respeito ao afastamento
de servidores por motivos políticos e ideológicos._ Segundo representantes dos funcionários públicos, esse foi o argumento para que
alguns órgãos se livrassem das pessoas indese·
jáveis ou aiu'a::iltes em entidades de classe.
De acordo com o Deputado Fernando Lyra, de Pernambuco.na Sudene_existiu apenas
um critério para a colocação de servidores
em disponibilidade: "A perseguição ideológica". Da tribuna da_ Câmara, S. Ex' rel+tç_io~
nau os nomes _de quarenta e nove servidores
colocados em .disponibilidade, os quais pertenciam a entidades de classe ou fizeram parte de suas diretorias_em tempos anteriores.
Na Caixa Ecohôrtlica Federal, o ~eu presidente declarou que, em conseqüência da greve, alguns piqueteiro-s que subverteram a ordem e agrediram funcionários que queriam
trabalhar foram demitidos. Indagado se contratara uma firma para fotografar e filmar
a manifestação dos grevistas, respondeu que
sim: "Con_firmo que mandei filmá-los. Queria
saber quais os que estayam agredindo os funcionários da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, que não permitiam que eles tivessem
acesso e agrediam". E mais, questionado se
·esse serviço era feito por pessoal da Caixa,
disse: ~'Usei tudo. Na guerra usamos tudo.
Usei pessOal _de fora e de dentro", e mais
adiante: "Criei um corpo de defesa da instituição. Mandei funcionários à assembléia: ...
Fiz panfletagem, faço o que for necessário
para defender a instituição que dirijo".
Também no Ministério da Aeronáutica, o
Sindicato dos ControladOres de Vôo denunciou ter sído esse o motivo utilizado pelo ministério para se livrar dos indesejáveis e dos
militantes sindicais.
A quinta falha é a ausência de amparo legal
para a colocaçãO de servidores celetistas em
disponibilidade. Num governo sério não se
pode conceber que os seus administradores
ajani ao arrepio da lei. É lamentável constatar que. em se "tratando do atual Governo,
essa é apenas mais uma trapalhada legal.
Os tribunais, julgando as ações dos celetistas que não se conformaram com a sua
colocação em disponibilidade, já estão decidindo pela ilegalidade dessa decisão governamental, de vez que, em essência, o instrumento da disponibilidade só pode ser utilizado contra servidores estatutários estáveis,
não se aplicando aos regidos pela CLT, ainda
que estáveis. Foi pela força desse entendimento que funcionários da Sudene e da Fun·
dação Educar já retornaram aos seus cargos,
amparados por mandados de reintegração.
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I-lá que se acrescentar ainda, Srs. Senadores. que uma das finalidades da reforma adn:únfstrativa implantada pelo Governo er-a a
redução de gastos. Esse objetivo não foi al·
cançado: os colocados em disponibilidade maioria entre- os afasta-aos ;:_ continuam a
receber seus salários normalmente; de acordo
com o- denunciado, firmas foram contratadas
para execução de serviços de manutenção,
porque _todos ~locados em dispOnibilidade;
veículos tiveram que ser alugados de loCadoras para que trabalhos de fiscalização não
fossem prejudicados. Em todas essas circunstâncias, os gastos não só não foram ieduiidos
como foram aumentados em muito.
A esse propósito, transcrevemos parte da
sentença do Juiz da 9• Junta de Conciliação
e Julgamento de Recife, ao julgar Ação C3.Utelar dos Servidores- da Sudene: ·" ... Acon_selharia a moralidade administrativa o aprb· veitamento, remanejando-se aqueles que estivessem sendo,considef"adcis -como excessivos.
em determinada repartição, colocando-selhes à disposição de .outras, até mesmo (quem
sabe?) do Poder JudiciáriO, ''primo pobre"
entre os denomínados poderes do Estado.
Não o fez, contudo, por mero capricho de
alguns, que, ao invés de enxugar a máquina,
fazem com que o Estado pague a milhares
de servidores, sem que haja prestação de serviço".
_. .
__ .
. . ,
Se o propósi~o do Governo era" mesmo o
afastamento de servidores, por que -não começou ele com aqy.efesque ilegalmente ocupavam dois ou maiS cargos ou empregos, recebendo vencimentos de todos? Temos certeza de que, se ;<tSsinl tivésSe ·agid·o; o Go-vé-ffiO
teria granjeado a simpatia e a aprovação dos
próprios servidores públicos.
Se se constatasse ainda que algum setor
estava Com excesso de servidores, por que
não reciclá-los e transferi-los para outroS em
que a carêncía é patente? Nesse caso, sabemos se -incluir a Receita Federal, a Polícia
Federal e o JUdiciâ.iio. Ag'oi-a ffies·nio, il6 Tribunal Superior do Trabalho, está sendo i'ealizado conCUrso público pã.r'a o iecrutãnie"nto
de servidores administrativos.
Não tivesse _esta comissão c.hegado a tais
conclusões; colocando a nu a inconsistência
desse arremedo de reforma administrativo do
Governo e mostrando que ela não passou
de um engodo, só o fato deter provocado
a suspensão da dispensa indiscriminada d~
servidores _e ter proporcionado o fim daquele
clima de tensão e horror que reinava entre_
os servidores públicos já seria uin acontecimento a ser conlemorado.
Resta agora esperar que o Governo" desça
da sua arrogância, aprenda com seus próprios
erros e_ desacertos e se_decida por mudanças
mais sólidas e consistentes que levem em conta que o_ servidor público também é gente
e não pode ser usado como bode expiatório
de decisões impensadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.
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O SR. ROBERTO CAMPOS - (PDS ~
MT. Pronuncia o segriirite discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o breve encerraR
menta do meu mandato, como representante
de Mato Grosso na Câmara Alta, induz-me
a empreender um retrospecto destes nove
anos de atividade parlamentar, a qual esteve
pontilhada_ de. preocupações com os problemas de me_u estado natal. Na medida do possível procurei ajudar Mato Grosso a resolver
alguns de seus _muitos problemas básicos. Mas
nesse período, relativamente longo, manti·
ve-me atento aos problemas federais. Passan·
do em revista a minha pro·dução intelectual
desses anos, vejo que meus coméritários e
análises sobre a política nacional de informática preenchem boa parte de discursos proferidos neste augusto rednto, paleStras ministradas em centros acadêmicos e empresariais
e copiosa relação de artigos~ publicados em
jornais do País e do__exterior;
Uma resenha da atividade intelectual por
mim desenvolvida no decênl.õ passadO e neste
meu último ano de mandato senatorial permite-me focalizar longas e sucessivas referêncías
aos a_vanços_d~ tecnologias .de ponta no mundo e à sua lenta introdução .em nosso País.
Minhas análises autorizaram-me a provar os
danos que as "rese_rvas car~oriais de mercado" trari_am_ i_ne'-'itav~h:Uér_fte.à_eConomia nacionaL Padece hoje o Brasil de s_ériO atraso
tecnológico. Considerar superada tal situação, pelo fato de gue o Goyerno Côllor, em
boa hora, tomou a d~cisão s:le extinguir a Secretaria Especial de Inforroática-. -não nos
aponta uma solução_ à altura_ d_Q problema
que afeta gravemente o País,. A política que
a SEI impôs ao·sistema produtivo brasileiro
continua em grande parte em. vigor. Urge
que o Congresso Nacional, na próxima Legislatura, assuma posição crítica e se disponha
a antecipar a reforma que a á:r'ea. das altas
tecnologias torna inadi~v.eJ..t;rm dos objetivos a ser de imediato alcançado se. relaciona
com a liberdade empresarial a ser exercida
no campo da escolha de novas_ t~cpologias
e na conclusão de entendimentos que condu·
zam à formação do "joint ventures" de capital e tecnológicas. A SEI é um cadáver. inse·
pulto que deixa muitas sobrevivências. Caberá ao novo Congresso fazer uso de criatividade para encontrar sem demora soluçõ_es
que exorcizem os fantasmas do atraso que
rondam o sistema produtivo nacional. A política de desenvolvimento tecnológico
esteve eivada de graves equívocos desde meados dos anos setenta. Depois da_ criação da
SEL em 1979, houve uma perigosa acurou~
Jação' de erros, alguns insanáveis, como o
tempo perdido na absorção de tecnologias
de geração recente. Nesse período procurou-se erguer uma barreira intransponfvel entre o mercado nacional e o resto do mundo.
As firmas aprovadas pela SEI estavam protegidas contra tudo. Contra importações,
contra "'joint ventures", contra inovações
tecnológicas de concorrentes potenciais. Tratava-se de um grau de proteção jamais concedido a qualquer indústria no Pafs. Não é de
admirar que, sobr_e essa umbrela, algumas

firmas_ de informática tivessem conseguido
vender suas ações- a preços que representavam de trinta a cem vezes o lucro do balanço.
Se o objetivo da política de informática era
criar urna indústria a qualquer custo, pouco
importando o preço e a defasagem tecnológica, o caminho estava correto. Se entretanto
os objetivos fossem a informatização da sociedade, a atualização técnica dos equipamentos e a preservação de nossa competitividade internacional, a política era um gigantesco e_qufvoco, de_ que_ mais tarde_ nos
·haveríamos de arrepender, como se arrependeram outros países, pois nosso erro não tem
sequetadesculpa da originalidade.
A informatização da sociedade significa a
participação de milhões de pessoas nos bene-.
fícios do progresso científico e tecnológico,
em priineiro lugar porque os governos dos
países civilizados entendem que a elevaçãogeral da produtividade do sistema econômico
de cada país depende da disseminação, tão
ampla quanto possível, do conhecimento indispensável ao manejo dos instrumentos que
possibititam uma relação melhor entre o capital e o seu produto.
O es_tranho é que os beneficiários dessa
política eram apenas duas centenas de burocratas em Brasília e não mais que umas duzentas índústrias. Os prejudicadQs são a
imensa maioria silenciosa dos usuários potenciais, sobretudo_as pequenas e médias empresas (que são milhões), assim como as escolas
(que são milhares). Prejudicados são os exportadores, seja pelO i-eCeío de retaliações,
seja porque sua produtivídade não acompanha o ritm9 mundial. Prejudicada, aliás, é
toda a indústria, que poderia modernizar-se
de forma mais rápida e menos custosa. Mas,
como sói acontecer, a minha é aguerrida, e
a maioria, acomodada. Nossa fúria dirigis ta
não_ se limita, aliás, ao equipamento.
OS princípios que serviram de base à polí'fica de infOrmática se este-nderam ilegalmente
a outros campos das altas teCnologias, como
a biotecnologia, a química fina, à mecânica
de precisão e aos materiais de laboratório.
No atinente à biotecnologia, área onde os
recursos humanos são de formação lenta e,
por isso, escassos, as perspectiv-aS Sãõ íascinantes, mas as empresas pioneiras norte-americanas e européias têm colhido mais desapontamento do que lucro. Empresas como
a Genentech e a Cetus, na Califórnia, e a
Biogen, em Massac_hussetts, cada vez. mais
se ligãm, para sobreviVer, às grandes companhias farmacêuticas, que dispõem de mercado amplo.
Criada em 1979, sem fundamento constitucional, a Secretaria Especial de Informática,
que até sua extinção pelo Governo Collor
administrou a polftica de informática, desfrutou de um poder abrangente: tinham que passar pelo crivo de seu nacionalismo obscurantista projeto~ de computadores, eletromedicina, autoiilação industrial e de escritórios,
telecomunicações, instrumentação industrial
e até mesmo entretenimento. Para justificar
o policiamento" das atividades no setor vital
de tecnologia de ponta, os executores dessa
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política, concebida e organ,izada no Conselho
de Segurança Nacional, al~gãvam qu.e ap~nas
estavam reproduzindo o modelo de desenvolvimento tecnolÓgico adotado pelo Japão. Du·
rante anos seguidos procuramos demonstrar
que os japoneses nunca- proibiram "joint ven·
tures", nunca pf1?ibiratri importações, nunca
interferiram no díreíto empresarial de escolha da tecnologia, nunca criaram empresas
estatais de informática. Sua polftica era posi·
tiva: preferência para as empresas sob ,controle nacional nas encomendas _d.o gov~rno,
auxílio financeiro e fomento à pesquis~_,eCno-
lógica. O Japão já era uma grande~ Potência
tecnológica antes. do nascimento da iofaxm~-:
tiCa. Mas se quiséssemos imitá-lo tçt;íarnos
de início que extinguir a política xenÓfoba
mantida pela SEI por 'mais de_dez anos. TaJvez seja este o período de tempo que nos
separa tecnologicamente das nações das vanguardas.
Os xenófobos que se enca.ste1ai-àrn 'nà :s~
cretaria Especial de Informática !~pUseram
ao mercado? seu arbítrio, segreg~n:d,o:o-'B;r[l-.
sil numa regxão de atraso científico e tecnológico cujos efeitos se'fazein sentir há já bastante tempo. A sociedade não se rêVefoU apt~
a entender e reagir à altura quando a polítiéa
do arbítrio colocou em risco toda a indústria
de alta te_cnologia. O proceSsamentO informático é apenas .uma parcela da nova revoh.ição ·
industrial. Ficou ao sabor da burocracía ~na
cionaleira, so_b aplausos de propriétários de
cartórios industriais, Q dir~ito. d~-_-p,emp-ie~
sário brasileiro e_scolher .~e\1-S sócjOs, se e
quando quisesse. Passaram !l sofrer absurQC!~
restriçôes firml,l.S estrangeira~ 01,1. TDis.tas'._qu-é ·'
operavam no Brasil, algumas há mais de_ci~
qüenta anos. Os burocratas da .SEI impediram-nas de expandir suas operaçõ_es, quando
o propósito declarado dessas empresas .era
desenvolver novos produto_s, trazer novas
tecnologias e associar-se a empresários, brasileiros. Inutilmente a Siemens da X!enla-riha,'
a Philips da Holanda, a Ericsson da S.uécia,
a Olivetti da Itália, entre ot~i:t_a_s, rec:;lamaram
a seus governos, e estes .ao Gover;lÇl brasileiro, Q;:~.s injuStas restJ:içOes. que ~IliCs' eram
impostãs na área de alta tecnologia,
Os burocratas ordenaram o fechamento de
uma fábrica de "chips", instalada pelo ~hilco,
em associação com a RCA, em Contagem,
Minas Gerais._Es_s_a paralisação foi 9-~termi~
nada poucos dias depois de inaugurada a indústria p~lo Ministro da _Indústria e do Comércio, então o Sr. Camilo Penna. O patri·
mônio da empresa perseguida era estimado
em trinta milhões de dólares, mas !eve que
ser repassado a um grupo nacional por apenas
nove milhões de dólares. Ato semelhante é
o conhecido ofício de um subsecretário da
SEI, dirigido à Motorola S.A .• instalada em
São Paulo, para informá-la de que a empresa
estava proibida de operar no Brasil a partir
do momento em que recebesse tal comunicação._
___
-Em depoimento prestado a uma comissão_
parlamentar, o Sr. Olavo Setúbal teve ocasião de deçlarar. ''Esse é o problema que
mais me aflige. A interferência do Estado
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vai a tal ponto que, hoje, para mudar um
computador de um prédio para outro, de uma
empresa para outra, mesmo que seja de um
·mesmo grupo, eu tenho que pedir licença à
SEI".
Durante todo o decênio passado denunciei
fatos desse teor. Tendo tido o ensejo de realizar sucessivas viagens ao Extremo-Oriente,
testemunhei o acelerado progresso nas áreas
de alta tecnologia em Taiwan, Coréia do Sul,
Hong Kong, Cingapura e no próprio Japão.
Os pequenos "figi"es asiáticos" adotavam a
política correta de livre associação de empreSários nacionais com investidores estrangeiros, portadores de capitais e de novas tecno-.
logias. Hoje, Taiwan, que, em 1948, era considerada uma das áreas paupérrima'\ do mundo, ostenta a posse de reserva cambial de
setenta e cinco bilhões de dólares, distinguindo-se entre os grandes exportadores de bens
manufaturadOs. Taiwan_ exporta para o Japão
um milhão e meio de microcomputadores por
ano. A Coréia do Sul inunda os Estados Unldos e a Europa com seus micras eficientes,
duradouros e sofisticados. E mais recente~
mente, o ReiQO da Tailândia, tornou--se um
agressivo exportador de bens de informática,
como exemplifica a Universidade de Leeds,
na Inglaterra, em cujos departamentos encontram-se microcOmputadores tailandeses.
No Brasil, os contrabandistas já nos haviam
dado notfcia desse progre&so, aQ introdu~
rem no País discos Winch,ester de 20 a 40
maga'by!.s., além_d_e ou_tros cqmponentes eletrônicos, fabricados na Tailân,dia. Ampliando
a sua grande esfera do cc-prosperidade pacCfica, o Japão realiza acordos de investimentos
e transferência de tecnologia com outros paCses do Sudest~.da_Ásia, como a Laos, a Birmânia, a Malásia e a Indonésia.
Enquanto no mundo se observava em larga
escala o fenômeRO da "interdependência",
sob múltiplas_manifestaçOes, ,como;
-os investimentos europeus e japoneses
nos Estados Unidos, simultaneamente como
os investimentos norte-americarios ria Europa, no Japão "e na China continental,
- a infinidade de acordos de transferência
e permuta de tecnologias entre .as maiores
empresas de todas as partes do mundo desenvolvido,
- a revoada de professores visitantes paraciclos de palestras nas universidades uns dos
outros,
-as maciças correntes de estudantes cruzando-se na direção-de diferentes pafses.
Enquanto o mundo desenvolvido assistia
a uma revolução de portas abertas a todos
os veículos de transmissão de conhecimento,
no Brasil imperava a Secretaria Especial de
Informática, obstinada na perseguição do objetivo da "autonomia tecnológica", baseada
na pirataria irrcsponsav-et, que submeteu o
Brasil ao uso de equipamentos obsoletos.
Acham-se plenamente confirmadas minhas .
previsões de que a pol(tica xenófoba da SEI
.:ondenava o Brasil a ficar exclu{do das correntes dinâmicas -do comércio mundial. Isso
está demonstrado pelo fato de que o Brasil
não faz o que é feito pela Tailândia, Cinga-

pura, TaiWan, Hong Kong, Coréia do Sul
e, dentre em breve, por outros países_do Su- ·
deste da Ásia e do Pacífico Sudoeste~ A indústria nacional de microcomputadores não
consegue exportar, ·eis uns dos pecados capitais da SEI ao colocar o País. nas cavernas
do obscurantismo.
Desde o meu discurso de estréia; depOis
de assumir a representação do Estado de Mato Grosso no Senado Federal, não me.cansei
de.fazer uso de_ voz e pena para advertir a
sociedade brasileira dõs perigos de práticas
inconstitucionais, adotadas impunementes
pela nomenclatura, nas áreas de alta tecnologia. Em sucessivas ocasiões formulei denúncias candentes contra os atos insensatos
que definiam perante a opiniãO pública e política nacional de informática. De conhecimento à Nação de que a SEI vetara um acordo
de transferência de tecnologia entre o Grupo
Vilares e a IBM, para capacitar o grupo empresarial paulista a fabricar no País um microprocessador de controle in9ustrial, que seria
comercializado no mercado interno e no exte- riorsob a marca Vilares. Se preferisse O-grupo
paulista poderia usar a rede mundial da IBM
para distribuir o equipamento e o IBM comprometia-se a trazer-lhe encomendas do exterior.
Em outra oportunidade, informei que a
Qlg_b_QS__:_ "Equipamentos e Periféricos S.A.,
empresa de capital cem por cento nacional,
estabeleceu com a IBM um entendimento pelo qual a empresa americana deixaria de importar impressoras e passaria a comprá-las
à Globus, se esta-introduzisse. em suas impressoras algumas inovações tecnológicas consideradas importantes. O mercado externo estaria também ao alcance da empresa brasileira. Ao vetar o acordo, a SEI decretou a
sentença de morte da Globus~ que logo requereu falência.
Quando se implantou a reserva de mercado
para miCrOcOmputadores e diferentes_ bens de
informática, a IBM estava iniciando a produção rió Brasil do seu computador 32. O órgão
de controle que precedeu a SEI vetou_essa
faóiicação. A IBM transferiu a produção do
e(juípa:mento para o Japão, onde acabou se
transformando num êxito mundial. O 31 evoluiu, absorvendo inovações até ganhar o número de 36, sendo exportado ainda hoje para
várias partes do mundo.
Denuncieí também o veto da_Secretaria Especial de Informática à entrada no País da
Apple Computer Inc., empresa que revQlu~
cionou o mercado de microcomputadores
com os equipamentos da linha Apple e Macintosh, que grangearam reputação mundiaL
Apreciemos alguns lances do obscurantismo:
considerando que já havia no Brasil alguns
milhares de seus computadores, quando veio
a reserva de mercado, a Apple pediu permissão à SEI para deixar no País um técnico
norte-americano qualificado, incumbido de
dar assistência a ·seus usuários. O pedido fOi
rejeitado, Posteriormente, a empresa solici·
tau à SEI permissão para treinar um técnico
brasileiro em seus laboratórios e oficinaS, nos
_ El.IA, l!Jim d~ prestai' a-mesma assistência._
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Percebendo que os obstáculos criados no Brasil eram intransponíveís, pois a SEI estimulava (em um caso chegou a financiar) a pirataria de seus equipamentos, a Apple associouse, com minoria de_ capital, a um grupo de
empresários mexicanos, para criar uma firm_a, que veio a ser denominada Manzana
(Maçã), tornando-se supridora de equipamentos de boa qualidade e de preços acessíveis aos mexicanos, ao-mesmo tempo em que
lançava um crescente programa de exportações.
Também não deixei semiegistro o fato de
que a Hewlett-Packard destacou-se_de tal modo no processo de informatização da sacie·
dade norte-americana, que, hoje, é menção
obrigatória na literatura sobre processamento de dados em tod_o o mundo. A HP,...que
tem fábrica de calculadoras em Campinas,
SP, pretendia instalar uma unidade produtora de computadores de grande porte, destinados principalmente ao mercado internacional. Depois de elaborado o projeto de instalação dessa unidade, a consulta à SEI recebeu
resposta negativa contundente. O mesmo
computador, denominado HP-30000, passou
a ser fabricado no distrito industrial de Guadalajara, no México, de onde tem sido exportado em grandes quantidades para o C~nadá
e oUtros países.
Recebi, certa vez, no RiO- de Janeiro. a
visita do pre..~idente da Texas Instruments,
uma das empresas da vanguarda na área de
computadores _e componentes eletrônicos,
que me deu notícia do veto da SEI a um
projeto de instalação em Campinas de uma
fábrica de microcomputadores. O equipamento industrial foi selecionado e encaixotado, ficando em Houston à espera de ordem
de embarque para o BrasiL Como a SEI vetou
a execução do projeto, o equipamento foi
transferido para a Argentina.
Não posso deixar sem referência um fato
que, à época, comoveu os círculos Industriais
do Pafs, não vinculados à reserva de mercado.
Estava instalada em Pernambuco uma fábrica
da Philips, produtora de equipamento de controle de tráfego. Seu capital estava assim dividido: 60% em poder da Sul-América e 40%
em poder da Philips. Era, portanto, empresa
com maioria de capital brasileiro. Apesar disso, a parcela menor de capital estrangeiro,
representando um espantalho para a Secretaria _Especial de_ Informática, impediu a Philips do Nordeste de fornecer equipamentos
de sinalização à Cia. de Transportes Urbanos
da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A empresa nordestina ganhou a concorrência, mas não pôde cumprir o contrato. A SEI
não lhe permitiu importar alguns componentes. Analisando o acontecimento, verificamos: a) havia no País tecnologia moderna
de controle centralizado de sinais -de tráfego;
b) a empresa detentora dessa tecnologia tinha
maioria de capital brasileiro; c) a fábrica estava
instalaâa em região subdesenvolvida, que necessitava de empregos e de renda; d) o financiamento em parte era oferecido pelo Banco Mundial~ Que-Certamente fez-péssimo juízo do equilíbrio m.ental das autoridad~s
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brasileiras com poder de decisão sobre o a_ssunto_.
Certa ocasiâ_o, arevista Veja divulgou notícia sensacionaL Outra fábrica daPhilips, também instalada em Pernambuco, esteve ameaçada de transferência para a Idonésia, como
resultado de pressões exercidas pela SEL A
fábrica, que produz circuitos integrados, não

tinha permissão para mandar seus componentes para fábricas da Philips em funcionamento no Estado de São Paulo. Os circuitos
eram exportados para a Holanda. Depois de
armazenados naquele país, a Philips paulista
pedia à SEI que permitisse a sua importação.
Os circuitos re.tornavam aO Brasil depois de
todas as despesas de exportação e importação: Fatos_dessa natureza dizem que a SEI,
em boa hora extinta pelo Presidente Collor,
não tinha nada a ver com a razão.
A obstinada pretensão de autonomia tecnológica, causa do nosso atu<i.l atraso em todos os campos da eletrónica digital, levou
a SEI a vetar a. fabricação de microprocessadores da empresa finlandesa KONE. São
de reputação mundial os microprocessadores
dessamarca para elevadores, sistemaS de movimentação horizontal de materiais, guindastes e pontes rolantes. Cada empresa assim
dotada de alta tecnologia, que se instalasse
no Brasil, seria uma fonte de treinamento
de pessoal altamente especializado e daria
origem à criação de novos fluxos de exportação-de bens de tecnologia refinada. As perdas sofridas pelo País, em conseqüência da
política da SEI, são incomensuráveis-.
Recordemos ainda, um caso que repercutiu
na imprensa européia e norte-amerlCáila. -A
empresa suíça Landis & Gir ganhou concorrência internacional realizada pela Companhia Auxiliar da Empresa Elétrica Brasileira,
CAEEB, para fornecimento à Cia. Estadual
de Energia Elétrica do RS, de equipamentos
para aferição e calibragem de medidores de
eletricidade. A operação contava com· financiamento do Banco Mundial. Tendo em seu
poder o pedido de fabriCaÇão, a empresa iniciou a produção do equipamento. Posteriormente, a SEI vetou a concessão da Guia de
Importação. O caso foi Ieyado ao contencioso
BrasiUSuíça, país que passo_u_areclamar indenização brasileira em f!lvor da Landis & Gir.
Exemplos dessa natureza, que se repetiraq;t
às dezenas e centenas, representaram a argamassa com que a SEI pretendia soldar _as peças do edifício da alta t_ecnologia no Brasil.
A matéria era de péssima qualidade. Como
é hoje reconhecido o fracasso da pretensão
de autonomia tecnológica. com que ingenuamente sonhavam os inspiradores e executores
da poUtica de informática, úrge que ·o Congresso Nacional, na próxima Legislatura, assuma posição crltica e se disponha a corrigir
os graves ·erros da legislação de informática
em vigor. Teríamos novos legisladores que
aceitar corno inadiável o compromisso de modificar os dispositivOs cciriStítUcioiiãis que servem de fonte a esse:i erros.
_
Nenhum país sensato sonharia em restringir a "importação" de tecnologia mais avan, çada de qualquer origem, para economizar

tempo e dinheiro. Automutilar-se na absorção de tecnologia é originalidade de país subdesenvolvido. Apesar de não ser carente nem
de capitais nem de tecnologia, os Estados
Unidos permitem, e até encorajam, a implantação de fábricas de seus grandes competidores japoneses, como a Toshiba e a Hitachi.
O Brasil não permitiria que nenhum deles
aqui se estabelecesse:-E mesmo empreSaS européias, legalmente brasileiras há setenta
an·os, aqui instaladas antes que nossa paisagem cultural fosse agraciada com o nascimento dos xenófobos da SEI, não podem investir
na área da informática.
A informática é uma ciência lógica. Mas
nossos informaníacos ainda vivem numa fase
pré-lógica. De um lado argúem que temos
tecnologia próp,ria e que já alcançamos competitividade. Não conseguem, entretanto, demonstrar que essas conquistas não-sejam imaginárias. Se f_Qs_sem reais, já_nóssos produtos
seriam conhecidos do grande cliente do mercado mundial, como as universidades estrangeiras. Por outro lado, os heróis do Movimento Brasil Informática. morrem de medo
de qualquer confrontação com outros produtos e outras tecnologias. Não se contentam
com tarifas de importação proibitivas. Consideram indispensável proibir a importação. r
Mais do que isso. Acham imprescindível proibir que novos investidores venham produzir
aqui.
Os intranqUilos aderentes daquele movimento querem o desenvolvimentó 'de uma
pod~rosa indústria informática. Mas enquanto o mundo caminha para a -assqciação de
capitais e contínua transfusão tecnológica, os
órfãos da SEI teimam em confundir pirataria
alegre com autonomia tecnológica. Felizmente, gesce a número dos empresários desiludidos com os resultados da política autoritária
que condenou o País à. feínfvel atraso na área
da!! tecnologias de poºta.
_ __
Desde antes da Lei n" 7 ~Z32, de outubro
de 1984, que oficializou a reserva de mercado
para a iriforlnática, profetizei que a polftica nascida das "instruções provisórias" da SEI
e dos decretos urdidos no Conselho de Segurança Nacional definiam uma espécie de suicídio tecnológico prOgramado. O Brasil estava aSsin:i fadad_o a se converter em imenso
museu de clones. Ao invés de computadores
produzidos em escala internacional, teríamos
bebés de proveta, incapazes de sobrevida fora
da estufa__ Felizmente, os contrabandistas, esses heróis_ .do loophole capit"alism (capitalismo
pelas frestas) garantiram o acç-sso do País à
modernidade, a preços bem mais razoáveis
do que OS da "reserva de mercado". O pior
é que,- CÓDlQ,preví, a "Aids" da informática
seria contagiosa. Embora altas autoridades
negassem intenção de ampliar a "reserva"
para a qufmica fina, mecânica de precisão.
biotecnologia e outros setores, ela veio sendo
praticada livre e organizadamente·até come-çoS do GOverno Collor. Agora, não obstante
a ªçã_g envenenada de certos escalões da burocracia, considera-se em regime de plena
liberdade a criação de empresas na área de
química fina e em outras de alta tecnologia.
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Havia, nas· governos anteriores, um "quadrilátero xiifa" incrustado nci poder cehtral,
prescindindo de leis ·ou regulamentos pa:ra
agir pelo simples engavetamento de proces- sos. As pontas do quadilátero estavam na
Secretaria Especial de Informática - SEI,
no -conselho de Desenvolvimento Industria
-CDI, no BNDES e no Ministério_de Ciência e Tecnologia. Tal como os "xütas" irariãnos, os nossos detestavam a modernidade importada e insistiam em alcançar autonomia
tecnológica- através óe carp1ntariaS ·eletrôhicas, esquecidos de que no" mundo das tecnologias de ponta é obrigatória a composiçãO
de capitais, a transferência de tecnologia e
a interpenetração de mercados.
Deposito esperança na grande capacidade
de recuperação da economia brasileira·, apesar dos violentos golpes sofridos nas mãos
de partidãrios insensatos do isolamento do
Pais num mundo regido pela interd_ependência. A cooperação entre as nações deixou de
ser figura de retóriCa. Na busca de mercado
mais amplo pará seus capitais e produtos,
doze nações desenvolvidas da Eur,opa tmiram-se num mercado coinum que forma um
dos maiores blocos económicos que a humanidade conheCe. Do outro lado do Atlântico,
os Estado_s Unido_s_ e o Canadá, já praticamente unidos desde o Acordo de Livre Comércio, de janeirO de 1989, procuram atrair
o México, pafs a que se oferece oportunidade
única de superaÇão· das barreiras do subde- _
senvolvimento. No Extremo Oriente, o Japão realiza eni tempoS -de paz o sonho de
uma Grande Esfera de C o-Prosperidade, envolvendo cada vez maior número de nações,
dispostas à ccilab-oi"a:ção económica, que tem
como ponto de partida os investimentos g~ra
dores de empregos.
Mais tarde, as correntes do turismo complementam a formação de reservas cambiais,
que dão solidez à estabilidade monetária e
em si mesmas são ·poderosoS at'rãtivos de·novos projetas de_ emph!sàs estrangeirãs:·Exemplos dessa esp'écie acabarão diluindo a influência deletétia de preconceitos anticapital
estrangeiro, preconceitos que parecem ser o
principal produto de densas camadas de nossa
_burocracia.
Esperemos um futuro melhor, de recupe;
ração económica, pór meio de maior abertura
para o mundo exterior, onde o avanço das
tecnologias revolucionárias são a tónita da
evolução histórica_J_leste. fi_rri_-c;le século.
AgiadeÇO a <itenção dos que tiveni.m bas:.
tante paciência para ouvir esse relato de uma
parte das m.,nhas observações da vida brasileira. (Muito bem!)

Durante o_ discurso do Sr. Roberto
Campos, ·o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, JP VicePJ.esidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
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o decréscimo dos óbitos provocados por
doenças infecto-contagiosas e o proporcional
aumento dos óbitos com doenças crónico-degenerativas". Diz ainda o professor que cerca
de 200 mil pessoas morrem anualmente no
País com infarto, angina e outras complicações ca.rdiovasculares.
O SR. PR.ESIDENTE(Iram Saraiva) -·sr-.--PreSidente_, srs. se.D.adorés, à ·prevenConcedo a palavra ao nobre Senador I.:ou- ção e o tratamerito das doenças- cardiovasR
remberg Nunes Rocha.
colares requerem uma forte mobilização das
rem da roça, os homens tém seus direitos
O SR. LOUREMBERG NUNES RO- autoridades e de toda a comunídâdi. Tal mepela metade, como é o caso da aposentadoria,
CHA(PTB- MT. Pronuncia o seguinte dis- dida impõe-se por sei á ·saúde pública um
e, -em se tratando de mulheres, nenhum direicurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dever do Estado, mas também por evidentes
to lhes é reconhecido.
Brasil vive o triste paradoxo de ver sua popu-- motivos humá.nitáríos. Nãô bastassem· estas
Não obstante, a mulher rural, sem dúvida,
lação dizimada, simultaneamente, pelas razões poderíamoS ainda InvoCar os motivos
executa seu trabalho_ tão a(duamente quanto
doenças do Terceiro Mundo- entre elas al- económicos, pois que os cofres públicos seo homem e, muitÓ.f!eqüentemente, com mais
gumas epidemias há muito erradicadas em riam menos onerados promovendo a. saúde
sacrifício e doação dQque--~
quase todo o Planeta e pelas chamadas do que assistindo os pacientes .com_O--pagaDe fato, Sr. Presidente e Sri:" SenadQ.t~S,
mento de auxílio~doença- e aposentadoria.
quem não conhece o afã das mulheres da
"dQe.nças
civilização"' decorrentes do
cessivo co'n1otto, da estafa, da deterioração
-Já Vimos que a, hipertensão simples.e suas
roça? P3:r;t ~Ias, o levantar-se precede o alvode hábitos alimentares e de outras caracte- complicações vitimam com freqüência a porecer, o dia nãó lhes reserya momentos para
rísticas das sociedades industrializadas,
pulação economicamente ativa. A hipertendescanso e, à noite, não têm hora para se
É desOlador~ nesse quadro, constatar que
são arterial é .a terceira causa .de. invalidez
re,colher. Os_ domingos, afora a pausa para
mais de 50 por cento das mortes no Brasil, temporária no Brasil, e. a prjmeira causa de
dedicar-se à oração e a alguma visita, são-lhes
de pessoas acima de 20 anos -executando-se_ aposentadorias,- Esta não é a principal,_ mas
apenas mais um dia útil para complementar
o serviço qUe sobrou da semana. Pouco ou __ aLas mortes violentas, como homicídios e. é uma razão a mais para que as- autoridades
traumatismos diversos-, decorrem de doen- sanitárias optem pelo atendimento prevennenhum !Ílzer, pouco ou nenhum tempo. e
ças cardiovasculares e outras moléstias cróni- tivo, mesmo porque os_medicamentos utilizadinheiro, para a moda, mas, sim, muito trabaco-degenerativas. Nós, que tanto nos inspira- dos no tratamento convencional são -~,.::c;e.ssi
lho. A pesada rotina diária do fogão, do tanmos ·nos pafses mais ricos, que os tomamos vamente caros e as cirurgias cardic;)Va~cu)3J~S.
que, da faxina da casa, da ordenha, da alicomo modelo, por ironia estamos muito pró- integram o grupo de pn:>c~dimentos de ttlta
mentação dos animais, da ajUda aos homens
na lavoura, do _atendimento' a adultos e ctian- _ ximos deles em al_guns indicadores completa-·- complexidade-:-: que no próximo ano vai conmente indesejados, como o número de cida- sumir 12,5 bilhPes 4e, dó_Ja,res, ~e_guQ40 infor~
ças.
dãos hipertensos ou, em estágio agravado., mações do Ministro. Al,ceni Gu,erra.
Dir-se-ia, sem exagero quem sabe, que à
vitimados por acidente vascular cerebral ou
O Ministério da Saúde~ a propósito, parece
mulher rural faltam-lhe tempo e interlocuagora estar atento para a gravidade desse pro~
infarto-dõ miocárdio.
tores para falar dos seus afazeres e apresentar
_A alta freqüência desse tipo de moléstias blema._ É o que se_ depre_ende com a criação.
suas reivindicações. Os exaustivos trabalhps
deriva de uma série de fatores, entre os quais na sua estrutura interna, da Divisão de Doencotidianos enlaçam-na de cansaço e silêncio.
se incluem as distorções do modelo __e_conô- ças Cardiovãsculares, em substituição ao ProUm cansaço e um silêncio que, aos poucos,
grama Nacional de Educação e Controle da
minam a resistência física e mental da "rainha
mico, da política de desenvolvimento urbano
do lar", reduzindo-a a depósito de frustrae da política nacional de saúde. Esta elevada Hipertensão Arterial. As propostas do Minisincidência se explica também pelo comporta~ tério .da Saúde enc..ontram-se na Secretaria
ções, cuja faina, desgastante e interminável,
mento das pessoas, ao não adquirirem hábi- da Administração Federal aguardando regu~
não é-reConhecida pela sociedade.
lamentação, e pretende-se que já no começo
tos de vida saudáveis, por não lhes darem
Nos denominados modos primitivos de
a importância devida, ou mesmo por imposs·i-· do ano a nova divi~o possa estai' e-in efetivo
produ_ção, quer em sociedades matricêntribilidade,_na dura luta cotidiana pela sobrevi- exerc(cio_.
cas, quer em grupamentos patriarcais, a muO Diretor da Divisão Nacional de Doenças
lher era respeitada como ser privilegiado pe- vência. Assim, o tabagismo, o uso exagerado
de bebidas alcoólicas, a ingestão de alimentos
Crónico-Degenerativas, Marcos ViníciuS Talos deuses, porque podia gerar a vida. Foi
com gorduras saturadas e altas taxas de coles- vares-da Cunha Mello, anuncia também uma
com a descoberta da agricultura que o poder
teral, a obesidade e o sedentarismo contrimudança na política do MS em relação aos
deixou de ser serviço para tomar-se domínio,
pacientes, com opção pela desintemação e
buem para o surgimento dessas molésticas
·
força ffsica e prepofênciã:
tanto quando a demora da saúde pública em
pelo. atendimento ambulatorial. Além disso,
Infelizmente, aSpectOS marcantes dessa detectar a doença _ou a migração incontida, aexemplo do que vêm fazendo as Secretarias
prepotência baseada na for_ça ainda perma- que em poucas décadas permitiu que mais
de Saúde_dos Estados de Minas Gerais. Goiás
necem em muitas sociec:l.ades, como o de- de 70% da população brasileira se concene São Paulo, e dos Municípios do Rio de
monstram as mulheres rurais de Bento Gon- trasse nas cidades, freqüentemertte sem conJaneiro e de Belo Horizonte, o atendimento
çalves ao formulares seu protesto contra uma
será descentralizado, ficando a competente
dições de sobrevivência.
legislação que oblitera seus dix:eito_s e seu traDivisão do Ministério como órgão normaCalcula-se que atualmente 12 a 15% dos
balho.
brasileiros são hipertensos, muitos deles sem
tizador e -aglutinador dos esforços a serem
Têm razão as mulheres de Bento Gonçalo saberem. As estatísticas são preocupantes.
desenvolvidos. As medidas possibilitarão
ves. A própria Constituição lhes assegura es- Em 1984, as doenças cardiovasculares foram
economia de recursos e maior eficiência no
paço para a defesa de seus direitos, particu- responsáveis por mãis de metade das mortes
atendimento aos pacientes, Conscientizandolarmente no amplo espectro do artigo 79
os de que, na maioria das vezes, sua "cura
de pessoas acima dos 50 anos. Porém, mesmo
depende de alguns cuidados simples- exera população mais jovem freqüentemente é
Merece aplauso sua vigorosa reinvindicacícios físicos aeróbicos regulares, medidas hição. Cabe a nós, legisladores, captar o eco vítima da hipertensão e suas complicaçõesgiénico-dietéticas, mudanças de hábitos.
desses pleitos e iricorpõrá-los à legislação, ga- O professor Marco Antônio Porto, da UniAo aplaudir a mudança de mentalidade
rantindo-lhes reconhecimentO pelo trabalho versidade Federal Fluminense, em recente
que parece estar ocorrendo entre as autori~
artigo publicado no Jornal do Brasil,destaca
que realiza~ e tranqüilidade na aposentadodades sanitárias de todos os níveis, apelamos
que "nas últimas décadas, mudou o perfil
ria, que o Pàís lhes deve pelo progresso que
da mortalidade da população brasileira, com
à Secretaria da Administração Federal para
ajudaram a construir.

Presidente, Srs-. Senadores, acabo de receber_
carta da ComisSãO- Municipal das Mulheres
Trabalhadoras-Rurais de Bento Gonçalves,
Rio Grande do Sul. __
Fazem-me as mulheres trapalhadoras rurais desse progressista município gaúcho um
veemente apelo no sentido de que s_ejam reconhecidos os direitos da "mulher da roça".
Lamentam contundentemente que, por se-

Nã9 pode ser chamada de moderna a sot:ie-·
dade, ou o Estado, que não ptatica a justiça
em_relação à mulher trabalhadora, à mulher
da roça.
V
Era q_·que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

o
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que a regulamentação _d_a__nova estrutura do
MS não retarde a ação da Divisão de Doenças

Cardiovasculares, para que milhões de brasileitos possam ter uma vida normal, no pleno
exercício dos seus direitos de cidadãos. (Mui·
to bem!)

Durante o discurso do_ Sr. fto!f.remberg
Nunes Rocha, o Sr. Iram Saraiva, 1" Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência; que é ocupada pelO- Sr. NelsOn
Carneiro, Presidente:
·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

· O SR. JUTAHY MAGALHÃES(PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o chamado "Plano de Estabilização Económica", adotado

pelo Governo da República no dia 15 de março do corrente ano, além dos inúmeros e notórios problemas que vêm causando nas áreas
empresarial e social, criou dificuldades a serem enfrentadas e superadas, também, no
setórpúblico, notadamente no que diz respeito aos contratos.mantidos por órgãos da adminiStraç·ão para prestação dos serviços -e
aquisição dos bens essenciais ao funcionamento da burocracia_estataL
A Instrução Normativa n~ 3, de 4 de outubro de 1990, baixada pela Secretaria. de Administração Geral do Ministédo da Economia, Fazenda e Planejamento, danpo executoriedade a determinações contidas em Portarias da lavra da titular da pasta, permite-nos
divisar a Precisa dimensão das perplexidades
suscitadas pela ordem económica implementada a partir da edição da Medida Provisória
n~ 154/90. Como se Véi'ã a seguir, as:Pr6ptias
autoridades executivas, já não maiS conseguindo ·conter os efeitos do novo surto inflacloitário, passam a desrespeitar as previsões
legais de sua própria autoria, tudo com a
agravante de fazer com que -o Erário passe
a suportar onerosos encargos não previstos
em qualque'ídiploma_e_mJigru'.
Dispensamo-nos neste momento, de tecer
qualquer comentário a respeito da constitucionalidade das primitiVas proposições executivas porque este assunto já foi por nós anteriormente abordado em diversas otasiões.
Pretendemos, agora, apenas enfrentar a
questão da legalidade dos reajustes nor:nla..:
tivos que vêm sendo concedidos aos presta~
dores de serviços e forneêi!dores de bens à
Administtação Pública por entendermos que
o assunto é grave e merece imeç:Jiatas medidas
saneadoras.
Preliminarmente, o correto equacionamento da questão exige uma breve análise
da sistemática introduzida pela mencionada
Medida Provisória n9 154/90, posteriormente
transformada na Lei n? 8.030, de 12 de
abril de 1990, no tocante a preços e salários.
No particular que ora nos interessa, o propalado desejo de combater, sem trégua, o
processo inflacionário galopante que vinha
assolando o País levou o Go'.Lem_o empossado
este ano a vedar, qualquer "reajuste'' de pre-

ço, por prazo iÓdeterminado, sem prévia autorização do Min1ster1o da Economia ( art.
r~ da Medida Provisória n~ 154/90 e Lei
8.030/90). ..
.. .. .
Ao ser empregado o vocáculo "reajuste"
no texto da norma citada,_é bom frisar, ficararrcproibidos_não só os aumentos ~e_ preçOs
mas també_m_a respectiva correção monetária:
Logo no arifgo Seguinte, como mecanismo
de flexibilização, foJ fa.cult:ad(), a. partir de
19 de maio, proceder-se à atl,!.alizaçãQ mensal
dos__yalores segundo percentual máximo que
viesse_ â. ser fixado em _ato do_ Ministro da
.área competente (art. 2~, iÓ.dsO I, da Med]da
Provisória n9 154/90 e Lei n9 8.030/90). _
_,-Puas ~f!lportailtes exce_ç§es, enúêtanio, fÓram abertas.
Em primeiro lugar, permitiu-se ao Executivo _d~liberar " ... sobre pedidos de reajuste
em cai'áter extraordinário, de preços específicos, desde que não seja comprometida a
meta estabelecida para a variação média dos
préços a que se refere o inciso nr·, dó art.
29 da medida provisória, vale dizer, conquanto tal aumento não implicasse a quebra das
P!_evisões ü:tflacionáriã.s globais (art. 29, § 3o
da Medida Provisória n~ 154/90. e Lei n~
8.030).
Assim, determihados setores da economia,
porTazões-de ordem conjuntural e a juízo
do_ ministro, poderiam fazer jus a·aumentos
efetíVO:fde preços (e não meros rea)üstes com
viStáS""ã"corrigír--a-perda de poder aquisitiVo
da .moeda)~ desde que tais acréscimos não
viessem a ter repercuSsãO negativa naquilo
que os economistas- denominam, um tanto
pomposamente, de riteta agregada de variação de preços.
-À segunâ:a _execuçã_o, de natureza transitória, àiz res-péitO aos aunlentosa serem autorizados até 30_ de abril çlo corrente ano para
os mesmos fins aciina aludidos (art. z~. § 49
da Medida Provisória n~ 154/90 e Lei n"
8.'030/90). Quãiito a estes, ficou eStabelecido
que a restrição-" .•. a que se refere o párágrafo
anterior não se aplica ... '', isto é, os aumentos
não _ficaram ~ndiciOna~ris à exigéneia: genérica de bão-~c-õ"mptotnétíriierito da meta infla- cionária previsüC
Temos; -poftãnto, erii-Síótese, o Següinte
qua_dro:
- os ph:ços dos bens e_ serviços ficarain
congelados a parfii' de 15~3-90", (art. 1r, Medida Provisória n" 154/90);
-quarenta _e cin_co dias após. isto é, d_esde
19-5-90, os preçoS â:Os bens e serviçOS passaram a ser suscetíveis de reajuste segundo um
~•percentual máximo" fixado em portaria do
Ministério da Economia" (art. 2~. inciso I,
Medida Provisória no 154/90);
-- entre 15- 3~90 e 30-4-90 ficou ~acultado
ao Ministro da Economia autorizar, em caráter extraordinário, aumentos de preços específicos segundo seu prudente arbítrio (art. 29
§ 3.9 Medida Provisória n~ 154/90);
....... a partir de 19-5-90, qualquer aumento
de preço específico, além do percentual máximo de reajuste permitido, ficoU condicionado
ao não- comprometimento da meta de varia-
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ção média de preços para o mês. (art. 29 §
3° Medida Provisória n~ 154!90);
Mais adiante, será oPjeto de_exan;t.e o crit~
rio consagrado pela Ministra da Economia
no tocante aos "percentuais máximos" de
reajuste permitidos para os· preços dos bens
e serviçOs consciante expressamen:te previsto
no inciso I do art. 29 dà-- Medida Provisória
n? 154/90. Antes de enfrentarmos tal questão,
entretanto, Cabe tecer_a~gumas considerações
sobre a situação dos salários já que estes s~m
pre constituem um componente do preço fi~ ·
nal dos bens e serviços. Prevê o a_rt. ~",inciso
H, da medida provi~óri~ referida:
"Art. 2~ O Ministro da EéonOmia~ Fazenda e__.Planejamento estabelecerá, ein
ato publicado noDiário Ofichil da UniãOi
·············~··-.,~··-·~··--~··~--·~------

11 - no 1~ (primeiro) dia- útil, após
o dia 15 (quinze) de cada mês, a partir
do dia 15_ d~ abril de 1990, o perce:ntual~
de reajuste mínimo mensál para os'sala~·
ri~s em geral, bem asSim ·pata o 'saláriO
mínimo ... ".·
- Em atenção ao ·p[ece-ito; a.tltU.l~r do M{nistério baixou duas portarias, respectivamente
em 15-4-90_ e 16-5-90 (Portarias n"'I94/A __e
289); fixatiaO em 0% (Zero por certtó} o reajuste máximo me.nsal para os meses de abril,
maio e subseqüentes. (DOU Z0-4-90pág. 7446
e 17·5-90 pág . 9384).
Complementando o arcabouço legal e com
vistas a eVitãr que eventuais reajustes salariais pudessem vir a ter repercussão nos índices inflaCionários, dispõe o art. 3° do diploma
em causa:
"Art. 3a_ Aumentos salariais, além
do reajuste mínimo a que se refere o
art. zo, poderão ser livremente negociados entre as partes, mas nãQ Sei'ão consi·
derados na d_eliberação de ajuste de pre-'
ços de que trata o§ 3" do mesmo_artigó."
No tocante ao salário mínim·o, seguramente prevendo os efeitos Sociais perversos qu·e- _
a nova política económica causaria e·com propósitos·ae Ininótar as suas ·conseqüências,
previu o "plano" governamental:
"Art, 59 A partir de 19 de abril de
-1990, o saf~rio mínimo será reaj\lstadiJ,
automaticaJ:ll~nte, sempre que a variação a~umulada dos reajustes mensais dos
salários for' inferior à variação- acumulada dos preços de uma cesta de produtos, onde estarão contemplados a alimentação, higiene, saúde e serviços básicos, que incluem tarifas públicas e transportes, a ser definida em portaria do MinistériO da Economia, Fazenda e Planejamento, acresc~da de um percentual de
incremento real.
·
Parágrafo único. Os percentuais de
reajuste automático, referidos no caput
que s-C:rã.o' igUais- à variação acumulada
dos preços da mencionada cesta básica,
aplicar-se-ão sobre o salário de junho
de 1990, -e, posteriormente, a cada bimestre, -deduzidos os aumenteis mensais
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preços, mas também de todos os demais medo serviço ou produto avaliado caso a caso~
canismos de controle previstos em lei. Desde . e,
logo, vê-se que tal leitura só pode decorrer·
3. em relação às variações salariais das
de uma leviana e superficial interpretação da
categorias em decorrência das normas especímatéria, não resistindo pois à mais elementar
centésimoS POtCe)J.tO), a partir de agOstO
ficas aplicáveis ao salário niínimo '(ãrt.- 5~ da
an~lise juJ1dica dos fatos.
·
de 1990, inclusive e a cada bimestre.''
, MP_n? 154/901~ e _da inCidência _d(l "Fã.ioi.- de
ReajuSte Salariã.J" ~MP n? n 9 193/90); tãriibéin
Na verdade. como já amplamente eXi>osto;
Para completar o exame da questão salacaberá à administração apurar, em Cada hipóo "plano económico" previu, ao mesmo têmrial, há que se mencionar a modificação introtese, a repercussão havida no custo final do
po. um congelamento de preços, como meduzida na sistemática global pela Medida Proserviço ou produto.
dida geral, e alguns mecanismos de flexibilivisória n" 193, de 25-6-90, assegurimdo, em
Resta, pois, meridianamente claro que, no
zação destínados a cotr:ígír eventuais distorqualquer hipótese, na época da data-base das
contexto legal vigente, as únicas modificações
çõeS, Entre estes ú.ltimos, incluiu-Se a possibicategorias profissionais, a recomposição do
contratuais suscetíveis de Serem levadas a
"salário efetivo" pelo denominado ..Fator de _ lidade de aumentos mensais, nos limites do
efeitoS _cOm o prõpósifõ de restabeleCer o
Recomposição Salarial". Este_ novo critério; ~ " .. ~--percentual máximo ... ", a ser estabeleequilíbrio_ económico do que foi paCtuado diconsagrando garantia parcial da massa traba- _ cido em portaria: ministerial (art. z~. inciso
I, da MP n~ 154/90). Entretando, como o zem respeito à ocorrência das hipóte·se enunlhadora contra as perdas inflacionárias, rein~
ciadas nos itens 2 e 3 acima arroladas e, JUesmontante aSl>im fixado não seria específico
traduziu no ordenamento a prática dos reamo assím, nos estritos Iúnítes da repercussão
nem díferenciado para as diversas mercadojustes mínimos periódicos (anual) medido perias, exigiu-se,-Coirio -medida suplementar,
do aumento nó custo final do bem ou serviço.
la média do poder aquisitivo dos estipêndios
Vejamos, então, como vem se cónlponanato ministerial autorizativo do aumento para
acr longo do período. Conquanto o édito exe~
do ~ área _ecçnómiCa." do _Gciveirio· eni ielaÇão
cada bem ou serviço singularmente considecutivo não tenha sido tran;sforqlado em lei,
à ma~éria.
· rado (art. I• da MP n• 154190).
suas previsões continuam ein pleóo vigor póf
Desta form-a, a Portaria n~ 239/90, ao exforça de su_ce_ssi~s reedições,o~Orridas desde
A já citada Port~ia n9 239/90 prevê:
cluir oS benS e serviços em geral " ... da sisteo primeiro diploma (MP n? 199, de 26-7-90;"Art. -79 Fica aU.toiizada ·a repacfuaMP n•2!1, de 24-8-90; MP n• 234, de 26-9o90. mática· estabelecida no art. 19 da Lei n~>
-ção dos preÇos relativos aos contratos
8.030 ... ", apenas d(m margem a que os rese MP n' 256, de 26-10-90).
em execução cujO obJeto seja a produção
pectivos preços fOssem autõmaticainente reaPara deixar claro estarmos em face de norou o· fornecimentO de- bens ou- Serviçõs
justados segundo os critérios legais e regulamas cogentes e de ordem públíea, insuscepara entrega futura, a prestação de servimentares vigentes, independentemente de
tíveis de serem alteradas por acordo entre
ço~ contínuos ou futuros ou a re!ilização
prévio pronunciamento da ãutOridade caso
as partes, previu o art. 4~' da indigitada mede obras.
·
a caso.
dida provisória:
- ·:Pai-á&rafO úniéo: :Excetuaffi~se "do
A inova·ÇãO 1ritióôUZida foí esta, e só esta.
dispOStO ·neSte artigO
contratos 'firmáSe outro foi o propósito da ministra ao adotar
"Art. 49 O descumprimento dos lidos cõm elltidãdes da adminíStraçãõ púo malsinado art. 29 , da Portaria ni'-239/90,
mites de reajustes de preços e salários
blic.a direta e indireta, que serãó óbjeto
estabelecidos nos art, 1~' e 2~' constitui- ter-se-ia que, mais." uma vez, julgando-se dode regulamentação específica "a ser baitada de poderes que não-feDi, resolveu, unilacrime de abuso detpoder e~nómico, a
xada pela ministra da Economia, Fazenteralmente, rev9gar toda a siStemática de
ser definido em lei."
da e Planejam~nto".
controle Que hoJe integra o ordenamenti:) inA fim de completar esta análise intro~u
fraconstitucional. Aliás, a leitura atenta do
Há
pOis, no coniC::Kto, uma regra geral e
tória da sistemática de preços e salários adoato-{Portaria n 9239/90) indica "claramente que
uma e~ceção.
tada pelo Govei"no empossado em março do ,
tal propósito sequer foi cogitado, pois no art.
corrente ano, vejamos qual foi o critério ado- ·
A regra geral diz respeito às r_elações de
1~ do dipll?_ma, fez questão de fixar em 0%
tado pelas autoridades executivas no curso
direito privado onde se restabelece a autono(zero por cento), para o mês de maio " ...
da implementação do "plano". A primeira
mia da VOntade, respeitados, entreta~to, os
o percentual de reajuste a que se refere o
portaria baixada em atençãd ao· disposto no
limites impostos pelas regras de ordem públiinciso I do art. 2? da Lei n~> 8.03U.~·"·
art. 29, inciso I, da Medida Provisória n~>
ca vigente~. '
_.
Nos rneses que se seguiram a maio, idéntico
154190 (Lei n• 8.030190), fixou em 0% (zero
A
exce_ção,
como
é
notório,
refere-se ãós
comportamento· foi adotado, ou seja, o perpor cento) o percentual máximo do ·reajuste
, contratos administrativoS, os-quais permanecentual
máximo
de
reajuste
permaneceu
em
de preços de bens e servjços para o mês de
O% (zero por cento) e a dispensa de prévia cem sujeitos a regulamentação específica,
maio (art. 1 da Portaria no? 219 de 2-5-90
alitõliZa:Çâõ- foi mantida (vide arts. 1~ e 29 não havendo lugar para a livre disposição.
- DOU 3-5-90 pãg. 8315). Previu-se, tamdas Portarias de n'IS 307, de 1?-6-90; 378, de
Surpreende"ritemeõte, no tocante a este \í.l~·
bém; no mesmo ato, estarem " ... excluídos
timo aspecto. reSolve a ministra, nõ curso
da sistemátiCã -esfabelecida no art. 19 da Lei 2-7-90; 432 de 1'-3-90· n• 511 de .31-8-90·
n~ 566, de 28-9-9Q_e de ~9 634 d~ 6-11-90). • do_ pr6prfo mês ~e junho (20-6-90), baj~ar
n 9 8.030, de 12 de abril de 1990, os bens e
nova portaria (n~> 345 - DOU21-6-90, pág.
serviços em geral..,", ressalvadas apenas alTendo em vista o até aqui exposto, t'rês
guns expressamente enumerados no próprio • conclusões se impõem no que tange à even- '11961) determinandp que os preços das obras
e serviços pie"stadoS, referentes a contratos
texto (art. 29, Portaria n9 219/90).
tiiãr reperCUssão dos aumentos autorizados,
firmados ap.teriormerite a 15-3-90, sejam re;:t~
Mister se faz, neste ponto, haurir o verda- . a partir de 15-3-90, nos contratos- admiriisjustados ~gundo os seguintes critérios:
deiro sentido e alcance d_o preceituado na . trativos:
ordem ministerial.
1. considerando que as portarias ministe..I - de 19 a 15 de março de 1990, de
Alguns menos avi'sados poderiam ser tenta· riaiS baixadas a partir de maio/90 fixaram em
acordo com o que houver sido pactuado,
dos a admitir que a-" ... exclusão dos bens
0% (zero por cento) o percential máximo de
mediante a aplicação dos índices previs»
e serviços em geral. .. '' da sistemática prevista
reajuste dos bens e serviços em geral, nenhutos nos respectivos contratos, relativos
no art, 19 da Lei n9 8.030/90" significou, pura
~a correção de valores pode. ser -adniitida
aos reajustes correspolldentes ao mês de
e simplesmente, a total liberação dos preços.
a este título;
março de 1990, pelo critério prorata tem·
Tal exegese, entretanto. implicaria admitir
2. quanto a possíveis ~~auinentos extraorpore;
que o titular da pasta da Economia .ficou indinári"os de preços especfficos'.'. devidamente
II -de 16 de março a 31 de maio de
vestido de poderes irreStritos p~ra, a seu ex·a1,1torizãdos na forma do art. 29, §§ 3"' e 49
1990, na forma do disposto nos artS. 19
clusivo juízo e sem qualquer limitação, decreda MP n 9 154/90 e Lé:í ri~> 8.030/90, deverão
a 4~> da Lei n~ 8.030, de 12 de abril de
tar a revogação; não só do congelamento de . eles ter a r~spectiva repercuSsão no custo final··
1990;,.e,

de que trata o inciso II do art. 2<>, sendo
que os incrementos reais deste serão de
5% ( cincó por cento) no salário de junho
de 1990 e de 6,09% (seis inteiro e nove:-
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UI - a partir de 1? de junho de 1990,
de acordo com o que houver sido pactua~

um sen1, tt.(i.IÍlero de reajusteS retroatiVOS CO·
deixar de estranhar o faN de que o Governo
mo reindexando os preços de fornecimentos
utilize critérios distintos CÇH)l,r_~lação à atualido."
e serviços futuros à BTN ou outros critérios za~ão_ dQ~ .sal*t:ios dos serviõores públicos
diante do m_esmo fenômeno económico. A
Quanto ao~ itens I_ e _II acima transcritos, ' substi~lclos em 15-3~90 pela MP 154/90.
--- própria política estabelecida com relação aos
verifica-se que o ato mi_n.istet:ial determinou Exemplificativamente, podemos citar:
assalariados do País inteiro restringe_ as re""Art. 39 AS e"tapas teâlizadas ou
o fiel c_umprimento d,e_l~gislaçãÇl,vigente, a
composições, que seriam mais do cj_ue justas,
conCluídas durante os meses de maio,
qual, de resto, COOJO sa,lientado,_ só previa
duas limitad~ hipóteses de reaj~ste. (art. 2~·;
júttho e julho serão reajustadas p~lo ín~ · em razão da defesagem existente entre o cus·
to de_ vida e. a remuneração dos trabalhado·;dice de ma:io de 1990 (INCC i l- = ·513,
§§ 3~ e 49, da MP fi9 154/90, combinado COQ:f
~ "
___ '57}- cortsiderando~se como índice inicial res.
o art._ 5S, in~iso II, alfnea .d~ d<;> Deçreto_-J..,ei
Da mesma forma como foi levada ao crivo
ou base (_lo) o correspmldente-ao do mês
n• 2.300186.) , . , . . . . . . . , .•. , ., ., ..
do Poder JudíCiáiiô o exá.me da matéria perti'de abril de 1990, procedendo-se na for~
Já para o mês de junho, sem qualquer am:
nente à repOsição -dOs saiádos, a fim de que.
, ma indicada no parágrafo único 'do art.
paro legai ou regulame~tf\r, Previu~se 9 r~sta-.
se pronunciassem os nossos tribunais sobre
29 (para os contratoS de obras):
belecirtientQ das cl_á_usulasde .re_ajuste, qa fpr-.
a legitimidade da _mesma ein face da legisla·o •• ••-••·_'."o.;. ••:• ~.~. / •• • .<
~-.
;·::~
ma do que houvera sido primitivamente pactuado, isto é,.ântes de 15-3-9.0~
Art. 59 Seja qual fOr 8. periodicidade" . Çãô "peTtiri'ente: 'enfeftdO (Íúé questão do
estahelecida para reajustamento, os pre-- reajustamentO cOncedido pelo GoVerno aos
Otã.; coltio áinpl~Ínente demonstrado, os_
seUs fornecedores, deve ser submetido ao
indexadores de preços' ádotadoS até _15~3.~90
_ Ços contratuais dos contratos com reaexame do Judicíário.
foram subsfitUídos, pártíi -de entãó, "pelojuste pactuado em BTN serão corrigidos
A ilegalidade das portarias em apreço é
na forma anunciada e pelo íncide prorapercentuai m~ximo d~ ~é:ajuste meOsap'• .,ÍL?'-<!--.
manifesta, quer pelos efeitos retroativos que
tádo dia 15 de março de 1990 (BTN =
do a cada trinta dias, em portaria miJ:Jiste).if!,l
encerram qUer pe[a Clara infríngêncía de todo
35,6369).
(art. 2~, inciso I da MP n~ 154/90 Lef n:~o ordenamento' legal hoje" vi~erite sobre o
· · "§ i o Sf:rão ·calculados na forma do
8.030190). Não tendo havido qualquer norma
-·eaput deste artigo-os preços dos serviços asSUntO, Cabe lembrar que o Supremo Tribulegal alteradora do _preceito, não era lícito
prestados nos meses, de inarço, abril e . nal Federal, erlt recente decisão e atendendo
à mlnistia da EcoitõniHt, enl. manifésia afrona pedido fbririulido pelo Procuiador-Oeral
ta à legislação vigent.et pura-e_ s.i:rÚp!eSniente
maio de!990(BTN ~ 35,6369).
da República, deteírilinou a sustação dos
determinar a reprovaçaó dO. que fora pactua§"3~'õ~· ~;~ç·~~·p;~~üd~~ -~~~-~~·~~~--~ efeitos-pã:tdmcirilá.ls de acordão proferido pedo antes de 15~3-90~ e- q-u~ se tor-nOti__incamlo Superior Tribunal de Justiça reconhecendo
--'-de junho, julho e agosto de 1990 terão
pafíVel com a nova ordem econô_Qtica.
seu'S .preços re3.jusütdos pelo BTN do_ aos funcionários, públicos, a título de direito
O 'qiie é niais-grave; à põitaria ·editada em
adquirido, a ,reposição das perdas inflaciomês de junho de 1990 (Ii ~ 43,9793)
21 de _junho teve conf~-s~ado efeitO retroativo
nárias oconidas entre 15-2 e.!S-3 de 1990.
-·considerandO-se como índice inicial ou
sobre _os preços contrãtQ.ã_lS já p-agOs P_i::Ia ad•
O fundamento da de.cisão foi, precisamente,
base (lo) o· BTN do •mês! de maio de
minísfra:çãó, tud_o ·em flagrante -d_e~r~speito
o grave abalo qúe a execução imediada do
1990.
.
.
à expreSSa vedação_ "çont,ida-_riq § "29_ do ·art.
§ 4Q Nos.trimestres que se seguirem,, julgado poderia: provocar nas fínailças públi51 dO D~çreto:Lei n" 2.300/~6. ·-, .·. ~ :
cos. Na mesma linha de rac;iocínío, impõe-se
·os reafuStes serão calculados utilizando
De forma absolutamente abusiva e. ilegal,
como índ,_ice (Ii) o correspondente ao do · que providências urgentes seja:m adotidãs em
no dia 24 de julho do corrente ano, a mesma
relação às indigitadas portarias antes que daprimeiro- mês do trimestre, sempre com
autoridade, com o con(ess;lçlo. propósito de
relação ao índice-base de maio de 1990, nos irreparáveis decorram para o Erário.
ampliar o espectro da ilegali9ade perP~trada,
É admitida pela unanilnidade da socieda(lo ~ 41, 734{)).
resolveu "tornar ins1.1bsistentes a P"Oi"tària nn
de~ a_ par dos mandamentos expressos na
345/90 e o art. 7 das Portarías n~"' 307(90 e
Constituiçãq Fed.e.ral,_ que ao Poder_ LegisArt. -6° . ·seja qual fofa periodicidade
23g-f90", já referidas- anteriormente, tudo de
estabeleCida para reajustamento, os pre-• lativo cabe a .funçg!ç fiscalizadora çtos atas
sorte- a permitir b pagamentoretroativõ aosçds contratuais dós contr"atos com rea-· do Poder ExeClJ.tivo.
prestadores de serviço e fornecedo'res da adOra, a Mesa do.S~t;~.ad~ Fed~rai-não pode
juste pactuado em IPC ou INPC, se-rão 1
ministração de parcelas já vencida.<; e pagas~
se furtar ao ç~ercJcío da relevante função de
corrigidos na forma- avanÇada e pelo índimas agora com a .cprreção monetária plena
fiscalizar a economia e as finanças públicas
-- _ce-pi'oritta-do-dia 15-3-90 ... _..
segundo .os índices pactuados_ antes de
. Art. 7o Aplicar-se-á, néiqUe..cOul)é_r;-: e o__ çtJmprímento das leís que compõem o
15·3·90.
ordenamento jurídico por parte do Poder,
ao.s con.tratQs, _d~ produção ou forneci·.
Com efeito, a Põ-ffatia n~ 442, de 24=7~90
a quem cumpre dirigi-las e aplicá-las correstamento,de b_ens para entrega futura, que
(DOU 25·7-90, pág. 14219), admitindo que o
mente, tendo sempre em vista o interesse púse encontravam :em_ exe~u_ção no dia
''Plaqo de Estabílização", implementado peblíco e do Erário.
15;3~90~ o disposto nos arts .. 59 ~ 6~ .conla Lei n? 8.030/90, possa ter aCarretado_ o''.,.Isto posto, Sr. Presidente, na forma do que
forme o íudice pactuado_." .
rompiipento do inicial equílíbrío económico
faculta o art. 102, inciso I alíneaa, combinado
É -inconcebív.el. que Q G~m;:rno adote um
financeiro dos contratos .• ~" mantidos entre
com Q art. 103, inciso H, da Çonstítuição,
determinado critério de jndexaç~o para a to- . requeiro que, em caráter prioritáriO e urgenfornecedores ou prestadores de serviço e a
talidade dos .bens e. serviços comercializados_ te, a Mesa do Sen~do Federal delibere sobre
administração pública em gerai, com vistas
--:- percentual roáximo fixado_ em ato miitis-, a propositura de ação direta de_inconstítucioa possibilitar o " ... restabelecimento da relateriaT Consoante inciso I do art. 2o da Lei, nalidade, com pedido de suspensão liminar,
ção que as partes hajam pactuado inicialmenn" 8.030/90 -.:.,tido este como essencial à prete ....", revogou todas as normas infralegais
perante o Supremo Tribunal Federal, dos seservação da estabilidade económica do País,
até então vigentes e deu assim margem a que
guintes atas normativos:
.
e,
-ato
contínuo,
menosprezando
<;t
lei
e
as,
os agentes dos mais diversos níveis renego1) Inciso III. do art. 1'·', da Portaria nl' 345.
diretrizes_políticas esta.Pelecidas, ,mande a_ de 20-6-90, da Ministra da Economia, Fazenciassem valores passadós. presentes e futuros
própria
administração
pública
restabelec.er
os
sem quaisquer das limitações impostas pela
da e Planejamento;
valores, critérios e-indexadores vigentes,at(
sistemática de preços e salários adotada em
.2) Portaria n~ 422, de 24-7-90, da Ministra
-- 15 d~ março de 1990.
15·3-90.
da Economia, Fazenda e Planejamento;
Este ato miníste:rial- ensejou, no próprio
--Regisúo, neSte passo; que-considero justo,
· 3) Instrução Normativa no 3, de 4 de outuâmbito do órgão, a expedição da Instrução
o reajUste concedido aos fornecedores~_em
bro de 1990, do Secretário de Administração
Geral do Ministério da Econoinia, Fazenda
Normativa n? 3, de 4 de outubro de 1990 (DOU ge_rai:-tendo ein Vista que também eles sofreril.
oS efeitos de inflação. Todavia. não posso~ e Planejamento.
5·10-90, pág. 19020) não só liberando
Õ ,-,.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência esclarece aos Srs. Senadores
e pede~lhes a compreensão, porque-das 9 ho·
ras até este momento, nada foi votado no
Senado Federal.
Pedimos a colaboração dos Srs. Senadores
para que alguma coisa Possa ser votada no
longo dia de sessão de hoje. (Pausa.)

O Sr., Nelsan__CarneirO, Presidente,
deixa a cadeTfa da presidtncia, que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, 1~ Vice-Presidente.
-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -:-Solllesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 522, DE 1990
bre~

Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia.djstrj_buiçãq_de avulsos ~ra o Projeto de
Resolução n~ 25, de 1990, "dispõe sobre o
registro de freqüência dos servidores do Senado Federal e dá outras providências" a fim
de que figure na Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessõês,_l4 de dezembro de 1990.
-Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva)- Em

votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (PaUsa.)
Aprovado com votos contrários.
O Sr. R.acbld Saldanha Derzl- Sr. Presidente, peço verificação_de votação.

O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) -V.
Ex' tem apoiamentó dos Senadores Alfredo
Campos, Lourival Baptista e José Nascimen·
to.
Vai-se proceder à verificação.
A Presidência solicíta a todos os Srs. Senadores que ocuperri seus lugares. (Pausa.)

O Sr. Nelson Carneiro- s-r-:- Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Iram Sara_iva) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
-

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB Rl. Pela brdem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, qÍlero lembrar aos Srs. Senadores ·que estamos votando apenas, não o
projete<, mas o requerimento de dispensa de
interstício para que o projeto seja votado em
outra sessão. Não devemos interromper um
trabalho desta sessão por um requerimento
que não tem nada de mérito. O mérito será
examinado em outra sessão, livremente, pe-

dores recebam diariamente uma folha, onde
dirão aos seus funcionários, a hora que quiserem, para assinarem aquelas folhas, e, no
dia seguinte, essas folhas serão recolhidas e
enviadas ao Serviço de Pessoal. Por quê? Por~
que estamos vivendo esse problema: metade
dos funcionáriOS do Senado Federal trabalha
nos gabinetes e não assiria ponto; a outra
metade, a que "trabalha nas Diretorias e nas
Secretarias, é obrigada a assinar ponto.
Então, o que ocorre, se·se recusam·a a:ssiI).ar? Qual é a autoridade da MesÇt? Nen}!u~
ma. Isso não existe em nenhum lugar doBrasil. Todas as repartições públicas têm ponto.
Evidentemente que se excluem os diretores,
aqueles que têm responsabilidade maior du~
rante todo o dia. E preciso que o Senado
Federal não _seja diferente e não dê esse mau
exemplo. Por quê? Porque nós, Senadores
assiriamos pOrito. Quando entramos rio plenário há sempre um ponto. O funcionário
do Senádo Federal marca o ponto do.Senador, por isso é que não estão aqui todo dia
75 Senadores; só estão os que comparecem
- é só ler o Diário Oficial- e o que não
comparece também não recebe jet.on, perde
o dia. Portanto, nós, Senadores, temos ponto. Os funcionários não têm nem esse pontO
abni.ndado que a Mesa sugere.
De qualquer forma, a Mesa cumpre o dever
de pedir a atenção dos Srs. Senadores. A
Mesa não tem nenhum interesse, inclusive,
porque está se despedindo, mas não quer deixar __ pesar sobre ela a acUsação de não ter
lutadO ãté o últimO momento pela legalização
do ponto nesta Casa. (MuitO bem!)

__o Sr. Rachid Saldanha Derzl- Sr.
dente, peço a palavra pela ordem.

Pr~si

O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) Com a palavra o nobre Senador Rachid Saldanha Derzi.
OSR. RACHIDSALDANHA DERZI(PRN
- MS. Pela ordem. Seni ievisão do orador.)
-:-Sr. Presidente, é de se estranhar que meiahora depois de praticamente ser rejeitado esse requerimento, volte ...
O SR. PRESIDENE (Iram Saraiva) - A
Presidência interrompe V. Ex~ apenas para
esClarecer que a urgência foi aprovada. V.
Ex• está equivocado. A dispensa de iiiterstfcio
foi ãprovada.
-O SR. RACHID SALDANHA DERZIMas eu pedi verificação.
O SR. PRESIDENTE-:- (Iram Saraiva) Sim. Não houve quorum.

O SR. RACHlD SALDANHA DERZINãO houve quorum.Agora, insistem novamente, nesta outra sessão, a mesma coisa.
A Mesa, que está na undécima hora, com
trinta e poucos dias, não é mais Mesa, não

los Srs. Senadores.

cUlnanda mais esta Casa. E a insistência. Ti-

Agora, é preciso esclarecer que não estamos obrigando os Srs. Senadores a manda~
rem seus fancionários a assinar os livros de'
ponto, nem bater o cartão nos relógios de
ponto. O que pedimos é que os Srs. Sena-

vera dois anos para aprovar, insistir, trazer
ao Plenário esse problema. Agora, ao apagar
das luzes, novamente volta essa mesma insist.ên_cia nesse projeto que já foi rejeitado pela
Mesa anterior. Portãnto, não se justifica. Sr.
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Presidente. Admiro-me dessa insistência. Parece que-é um capricho, é uma maldade, é
uma vingança, é uma coisa que não compreendemos, o que está se fazendo contra
esses fUncionáriOs qtie dão o seu sangue e
suor nos gabinetes. No meu gabillele, bá funcionários que amanhecem comigO,- quando
estou na Comissão de Orçamento. Nunca reclamaram, são os mais-dedicados. Não é justo
que se vote agora, no final do mandato da
Mesa, trintá e poucos dias que ela ainda tem,
essa matéria que já foi -rejeitada várias vezes.
O iutOf-refuoU-da paUia quando sentiu que
não iria ser aprovada aqui numa das sessões
do Senado Federal.
-- Então, eSta inSistência dá a impressão de
que é vingança em cima de alguém. Alguém
está pagando por isso.
Não é-justo que aprovemos essa matéria
nesta hwa. Vamos deixar essas modificações,
essas reformas para a próxima Mesa fazer,
ela que estude t:. veja o que é_ necessário,
e vamos aprovar ou rejeitar. Não é justo,
agora, nesse final, aprovemos uma matéria
dessa importância.
O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente,
pelo a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) ·_
Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.

O SR. LOURIV AL BAPTISTA(PFL SE. Pela ordem.) -Sr. Presidente, já falei
a respeito desse assunto na sessão de hoje,
mas irei ler uma emenda que foi apresentada,
no dia 26 de junho de 1990, nos seguintes
termos:
Nos termos do art. 235, II "f", do Re·
_g~mento Interno, ao Projeto de Resolução
nY 25/90, que dispõe sobre o registro -de
freqüência dos servidores do Senado Federal, e dá Outras providências.
EMENDA Ne 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo:
"§ 39 Os servidores lotados nos gabine·
tes_ dos Senadores, na Secretaria Geral
da Mesa, na SeCretaria Legislativa e nas
Subsecretarias de Comissões, Taquigrafia e Ata registrarão sua freq üência em
livro próprio, em cada órgão, sob a direta supervisão do diretor respectivo, obrigados à prestação de 40 horas semanais
de trabalho."
·
Justificação
Com a emenda, objetiva-se tornar
exeqüível o registro da freqüência dos
servidores da área legislativa e parlamentar que, pela natureza do seu serviço, não podem ter limitadas suas atividades por horário rígido.
Sala das Sessões, 26 de junho de 1990.
- Jarbas Passarinho, Lourival Baptista,
J~vt-auro-Borges, Hugo Nãpõieão, Lui.z
Viana Neto, Afonso Arinos. Marco Maciel, Márcio Lacerda, Chagas Rodri"
gues, Ney Maranhão, Fernando Henrique Cardoso, Alberto H;offmann, Mansueto de Lavor, Affonso Sancho, Odacir
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Soares, Rachid Saldanha Derzi, João
Calmon, Cid Sabóia de Carvalhç, Antó.nio Luiz Maya, Mauro Benevides, Francisco R,ollemberg, Aureo Mello, Gerson

Camata, Alexandre Costa, Roberto
Campos e Jorge Bornhausen.
Esses foram os Senadores que' assinaram
a emenda.

Sr. Presidente, estou de ~ardo com o que
o eminente Senador Rachid Saldanha Derzi
disse: Deixemos esse assunto para a próxima
-Mesa resolver.

0 SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) - A
Presidência solicila aos Srs. Seriadores que
votem, e .esclarece que cada senador terá que
votar na sua banca, porque 9 voto será no~
minai.
Não é verificação de quorum, é verificaÇão
da votação do requerimento. O req ueri!flento
foi aprovado e o nobre Senador Rachxd Saldanha Derzi, devidamente apoiado, requereu a verificação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pau·
sa.)
.
Todos os Senadores já vo_taram?
Senador Leite Chaves, V. Ex§ j_á votou?

O Sr. _leite Chaves--Sr. Presidente, avotação é nominal?

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Sirg.

-

-

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORÉS:. · . .
Arrredo CaffiPOS'_C_i4_Sab6ia de Carvalho

Jamil Haddad
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Votaram "sim" 16 Srs. Senadores; e "não"

6.

.

Houve 3 abstenções.
Total:_2S votos.
Não houve quorum.
A Presidência suspenderá· a sessão por 10
minutos acion'ando as campainhas para a
chamad~ dos Srs. Senadores ao plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e 15 minu~os,
a sessão é reaberta às 18 horas e 25 m;nu-

tos.)
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraíV3.)- Está reaberta a sessão.

_VaFse proced~r a uma nova verificação.
Solicito aos Srs. Senador~s que ocupem
seus lugares.
.
__ A-=- votação será feita nommalmente -pelo
processo eletrônico.
Os Senadores já podem votar. (Pausa.)

_~iPROCEDJÚSE A VÔTAÇÃO)
ViJTAMTcSIM'" OS SRS. SENADORES:.

O Sr. Leitt Chav~~ -

A seu pedido ou
-0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ~A

Afmir Gabriel
Am.írLando
AntOnio MayaCarlos Patrocínio
.Chagas Rodrigues
Gerson Caniata
J utabY Magalhães
Mário Covas
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Mauro Borges
Naboi- Júnior
Nelson Carneiro

vou votar. Ex~

Presidência agradece.
-_
Senador Jamil HaddaQ., já votou?

O Sr. Jamil Haddad- Sim, Sr. Presidente.

(PROCEDE-SE .À VOTAÇÃO)
VOTAM ""SIM'" OS SRS. SENA[)ORES:.
Afonso Sancho
AJmir Gabriel
Antonio Maya
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Gerson Camatá
José Fogaça
Jutahy Magalhães
Leite Chaves
Márcio Berezoski
Mário Covas
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Nabor Júnfor
Nelson Carneiro
Roberto Campos

VOTAM ""NÃO" OS SRS. SENADO·
RI?S:
Affonso Camargd
João Nãsdmento
Lourival BaptL<;ta
Marcondes Gadelha
Oziel Carneiro
Rachid Saldanha Derzi

~~J;;on_ WeQe~in.

VOTAM "NÃO"' OS SRS. SENADO·
RES:
João Nascimento
Leite Chaves
Lourival Baptista
Oziel Carneiro
Racbid Saldanha Derzi
RobertO C~mpos

ABSTJ!M-SE DE VOTAR OS SRS. ·sE·
NADORES:
Alfredo Campos
Jamíl Haddad
Márcio Be~oski

'o· sli:

PRESiDENTE (Iram Saraiva) -

vOtara-m "'sim" 14 Srs. Senadores, e "não"
3."" Houve 6 abstenções.
Total: 23 votos,
Não há quorum, o requerimento fica prejudicado.

Sâbado 15 8385

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) à ·
ORDEMDODtA

P~ssa-se

AS matêriãs constantes da pauta. todas em
fase d~ votação, fi'cam com a apreciação adía·
da em virtude da falta de quorum.
São a_s_ seguintes as matérias adiaQ.as:

PROJETO DE LEI DO DF
N~ 64, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do an. 281 do
Regimento Interno)
Votação, em tumo úiiiCO, do Projeto de

Lei do DF .n? 64, de 1990, de iniciativa do
governador do Distrito Federal, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento do
Distrito Federal créditos suplem~ntar~s até
o limite de Ci$ 11.824.000,00 (onze milhões,
oitocentos e vinte- e quatro mil cruzeiros),

tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob ne 450.
de 1990, da Comissão
-do Distrito Federal.
PROJETO DE RESOLUÇÁO
N" 73, DE 1990
(Incluído em. Ordem do Dia nos
termos do art. 281 do
l{egimento Interno)
Votação, em turno único,_ do Projeto de
Resolução ~9 73, de 1990 (apresentado pela
ComiSsão de_ Assuntos Económicos como
conclus::'j:o de seU Parl!cer_. n9 454, de 1990),
que autoriza o govem9 do estado de Sã9 PauIa a emitir Bónus do Tesouro do Estado de
sãO.Paulo~

O SR. PRESIDENTE (Iram Soraiva) Nada maís havendo que tratar, vou .encerrar
a Presente sessão, convocando uma extraOr-dínária a realizar-se hoje, às 18 horàs e 29
minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno ú:::nco, do Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados n" 47,

de 1988, (n" 6S2188. na Casa âe origem).
que proíbe a utilização de clorofluorcãrbonetos como propelentes em aerosol do
tipo spray e dá outras providências, tendo:
Pareceres n"'' 138, de 1989, e 394, de
1990, das Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável, e de Assuntos Sociais, favorável ao projeto nos
termos do substitutivo apresentado em
Plenário.

-2DísCussâo, em tumo.únic_o, c,io Projeto
de Lei da Câmara n" 45189. ( n" 560189.
na Casa_ de origem), de iniciativa do Pre·
,.sidente da República qUe concede pen~
são especial a Dolores Druriiónfde Andrade, tendo:

8386 Sábado 15
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Parecer n~ 395/90, da ComissãO de As~
sut;~tos Se,ciais, favorável ao projeto, éom

emendas, n" 1/CAS, que apresenta.
-3Discussâo,_em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 68/89, (n9 2.648189,
na Casa de origem), que dispõe sobre
a caracterização que permita a identifi~
~ãp de símbolo C]Ee permita a identifi-

Ata da
4~

215~

cação de pessoas ponadoras,de deficiência auditiva, tendo: -- ·
PARECER FAVORAVEL, sob n'

do Trabalh9 (CLT)_, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de lo de maio de.1943,

tendo:
PARECER FÀVORA%1:,

396/90, da

-Comissão de Assuntos Sociais.
-~i"-

~ -::-;-.Comi$são de A_~~~tos Sociais.

DisCUssão, em turno úriico, dõ Projeto
de Lei da Câmara n~ 74, de 1990 (no

O SR,. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Está encerrada a ses.são.
~
.

· - (LeVdhta-se a sessão às 18 horas e 28~

1.871189, na Casa de origem), que revo-

ga o art. sos!.da

Go~q1id?Ç~9

soo n':

397/90, da

<lªs L:eis

,minutos.)

Sessão, em 14 de dezembro de 1990

Sess_ão Legislativa Ordináriª,--da 48~

Le_g!~latu!'a

-· EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. /ra"f!l Saraivq
do PlenáriO para: a vOüt.ção- de- úm. textO que dehte, Srs. Senadores; ocupo novariienie a
poSsibilitãi'i3. ·que todos os fundónáiiôs do tribuna no dia de hoje para tecer algumas
Senado, com as exceções necessárias relativa- considerações sobre a corajosa decisão do
Aluízio Bezerra Nabor Júnior aos funcionários de livre indicação e nado Federal, tomada em defesa do "dinheiAmir Lando - Carlos De'Carli - Aureo mente
aos diretores, assini:tssem o fiv"io -pollto. Obter io do trabalhador".
Mello - Odacir Soares - .Oziel Carneiro ve, nas duas votações, o voto de maioria dos
O Senado Federal, ao aprovar o Projeto
-João Menezes- Alntir Gabriel- CarlOs presentes. Infelizm~nte, houve resistência e
de Resolução n? 66190, de minha autoria, qu_e_
PatrocíniO - António Luiz Maya - JoãO
a Comissão Diretoi:i eStá tranqüila, porque, dispõe sobre os limites e condições para o
Lobo - ·Chagas Rodrigues -- Afonso San- quanto lhe foi possível, lutou pelo respeito endividamento interno e externo dos estados
cho Cid Sabóia de_ Carvalho MaurO
e muriiCípios, determinou que neDhuma-·Opea uma norma que deVe ser a de todos os
Benevides_ - Carlos Alberto.- . Lavoisier
ração de crédito poderá ser realizada sem
que trabalham, o comparecimento e o ponto
Maia - Marcondes Gadelha-:-- Humberto
marcado nas respectivaS seções. Não quer,
que o ente público intereSSado salde a sua
Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel porém, prolongar este debate, retardando a inadimplência junto aO FGTS, PIS-Pasep e·
- Monsueto de Lavor - - Ney Maranhão apreciação de outras matérias, mas quer. dei- Finsocial.
-CarlosLyra- João Nascimento- Alba- xar claro que, ainda agora, na Comissão DireA decisão do Senado Federal, em défesa
no FrancO- Francisco Rollemberg- Leu- tora, transita um prõcesso em que um antigo ·cta democratização do crédito e do resguardo
rival Baptista- Luiz Vi :ma-- J utahy Mag~ servidor desta Casa, ãs vésperas, "talvez, de
do dinheiro do trabalhador, tem desagradado
lhães - José Ignácio Ferreira - Gerson se aposentar teve, pela comissão de inqué- .aos beneficiãffos do "cartel" ou mesmo da
Camata- João Calmon- Jamil Haddad rito, declarado o abandono de emprego, porditadura do. crédito público exercida pelos
- Nelson Carneiro-_ Alfredo_Campos ........ que durante quatro meses, o Senador que, . quatro 'maiores devedores.
Ronan Tito -:- Severo Gomes Mário o tinha sob a sua responsabilidade, no seu
A irritação de alguns poucos é altamente
Iram Saraiva gabinete, não comunicou ao Serviço do PesCovas Mauro Borges compreensível, até mesmo porque, além de
- Pompeu de Sousa - Maurício C6riê3. soal a presença dele._ Outrossim, a Mesa tem , terem que compartithar o crédito público com
Meira Filho Roberto Campos -mais estados e municípios, terão que repassar
dificuldade de obrigar os funcionários das diLouremberg Nunes Rocha - Márcio Lacer- reterias, das secretarias e da Gráfica a compaos recursos dos trabalhadores que foram retida - Mendes Canale - Rachid Sald3n-ha recerem para assinar o livro ponto, porque,
dos leviana e indebitamente.
Derzi - Leite Chaves - AffonsO Cairiargo de amanhã em diante~ não haverá mais ponto
No que diz respeito à nota publicada na
- José Richa- Dirceu C:irneiro- Nelson nesta Casa. É essa a deliberação do Plenário?
coluna "Panorama Político", de Teresa CruWedekin- José Paulo Bisai- José Foga~a. , Então, de amanhã em diante é livre a ·previnel, do dia 13 do corrente, do jornal O
sença de todos os funcionários. no Senado _. G.!9!Jo, atribuída a um bancário, informo que
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) - A
lista de presença acusa o comparecimento de Federal? É o que resulta dessa decisão que. Seria muito salutar para o prestígio da nobre
classe dos jornalista que a colunista não tra56 Srs. Senadores. Havendo número regi- se tem retardado e que daria a esta Casa
tasse, levianamente e sem conhecimento de
mental, declaro aberta a sessão.
UIUa_ posição igual a todas as repartições púcausa, sobre uma decisão de tamanha imporSob a proteção de Deus, iniciamos nOssos blicas do País. Não há de ser esta Mesa que
tância para o País.
seja algoz dos que trabalham e patrono dos
trabalhos.
Para finalizar, colóco à disposição da coluO Sr. Nelson Carneiro- Si:. PreSidente, que não querem trabalhar.
Era só essa a declaração que eu queria fazer
nista oS dados que comprovam que o Estado
peço a palavra para uma comunicação.
para não perturbar os trabalhos desta Casa.
do Rio de Janeiro é um dos estados mais
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) endividados do País, afora a inadimpléncia ·
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
com--a classe trabalhadora.
Concedo a palavra ao nobre Seriador Nelson de~laração de V. Ex~ oon~tará nos Anai~.
Carneiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiaepte:.
"O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) (Muito bem!)
Conéedo a ·palavra ao nobre Senador Ney
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB O SR. PRESIDENTE{Iram Saraiva)- Es.
Rl. Para comuniCação~-Sem revisão do ora- ~-~r~hão.
tá es-gotado o tempo destinado ao expediente.
O
SR.
NEY
MARANHÃO
(PRN
PE.
dor.)- Sr. Presidente, a Comissão ExecuEstão pre.sc:ntes na Casa 56 Srs. Senadores.
tiva desta Casa, por duas vezes, pediu o apoio . Pron~ncia o seguinte discurso.) :- Sr. PresiPassa-se à
ASISHORASE35MINUTOS,ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

se-
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portação, conforme previsto nos incisos III
, e IV deste artigo.
Art. s~ O nível calculado de consumo anual
DisCUsSão, em turno único, do Projeto
EMENDA N• 1 (DE PLENÁRIO)
obedecerá aos segu\ntes limites: _
de Lei Câmara dos Deputados n9 47, de
-IDJ!l$TIWTIVO
I - A partir da publicação desta lei até
1988 (n9 6821?8, na Casa de origem), que
3Q de jUnho de 1999, somente será p_ermitido
Proíbe a utilização de clorofluorcar. o nível calculado de consumo anual até_ 300
AO PROJETO DE LEI DA
bonetos·como propelentes em aerosol do
-(trezentos) gramas por habitantes por ano.
CÂMARA N• 47, DE 1988
tipo spray e dá outras providências, ten~
l i - A partir de 1'-' de julho de. 1999 até
do:
30 de junho pe 2003 será adotado a média
Pareceres n~ 138, de 1989, e 394, de
Dispõe sobre o controle da produção, de nível calculado de consumo de 1995 a 1997,
1990, das Comissões de Constituição,
importação, exportação e consumo de inclusive, limitado a 300 (trezentos) gramas
Justiça e Cidadania, favorável, e_ de As~
clorofluorcarbOnos.
por habitante por ano.
suntos S_ociais favorável ao projeto nos
III- De 1 !1e julho de 2003 a 30 de junho
termos do sbustitutivo apresentado em
O Congresso Nacional decreta:
· -_de 2009 pàra Câ_da·período d,e um ano, ficará
9
Plenário.
Art. 1 A produção, importação, eXpor- limitado a 80% do valor do mencionado no
Discussão do projeto e do substitútivo em
tação, consumo e utilização de substâncias inciso rr deste artigo;
turno único. (Pausa.)
IV_ A partir de to de julho de 2008,
denominadas clorofluorcabonos - CFC Não havendo quem peça a palavra, encé-rro
passam a ser contfolados, em todo território ,para cada período de um ano, ficará limitado
a discussão.
nacional, nos termos desta lei. .
aSO% do valor mencionado no inciso II deste
Em votação o substitutivo.
Á:it. _· 2~ "Pàfa oS éfé::'itOs :desta lei, são de- artigo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
DonÍinadas ''substâncias coritroladas" os elo·
Parágrafo único. Os _limites do nível calcupermanecer sentados. (Pausa)
rofluorcarbonos-CFC-quepossuam,res-- lado de consumo estabelecidos neste artigo
Aprovado. Fica prejudicado o projeto.
pectivamente, as seguintes fórmulas químí- poderão ser reduzido_s pelo Conselho NacioA matéria vai à Coniiss~o J:)iJetora, a fim
~~(fep.omip~~e~ s~~plificadas e potenciais
nat do Meio Ambiente - Conama com base
de ser redigido o vencido para o turno suple- de redução da camada -de ozônio _estratos- . na tecnologia existente à época, nos limites
mentar.
·
_féricO;
estabelecidos por acordos internacionais dos
·
quais o BraSil seja parte.
Art. 6° Ficam proíbidos, a partir de 1 (um)
POT[IIC1fll. !)C nEOupo ot
FORHUL!I Q.U!MICA
OENOIHNrÇIIO
ano de vigência desta lei, a produção, a imsmt,uncnun. OZONIO ESTilATOSftiUCO
portação, a exportação, o consumo e a utilizaCF Cl 3
1,0
.crc - l l
ção de produtos sob a forma de aerOssóis
que contenham substâri.cias controladas como
1,0·
CF 2c12
CFC·- 12
agentes ou propelentes.
§ 19 O prazo de que trata este af!.igo poderá
ser prorrogado, no máximo, por mais 2 (dois)
0,8
c 2 f;;C1;;
CFC - 113
anos, mediante ju_gificaiiva do setor interessado, devidamente aprovada pelo Conselho
c F4 CL 3
114
1,0
Cl'C
2
Nacional do Meio Ambiente- Conama.
§ 29 Não se aplica a proibição de que trata
o,o
c 3 r:scl
CFC - 115
este artigo aos produtos usados em medicamentos, desde que comprovadamente_ imCf 2 erCl
Halon - 1211
prescindíveis, a critério da autoridade sanitária federal competente ~ somente mediante
10,0
cr er
Halon
lJOl
produção e prescrição médica rigorosamente
3
fiscalizadas .
§ 3~ FiCa permitido o Uso do CFÇ-1_13_como
c 2 r 4er 2
6,0
.. llà1on - 2402
agente de limpeza sob a forma de aerossol,
exclusiva:ineilte para manutenção_de c_omponentes eletrônicos, _até resolução_ em contráParágrafo Unico: Os valores dos potenciais
Il -consumo: a produção mais as importario decidida pelo Conselho Nacional do Meio
de redução da camada de ozónio estratos- ções, menos as ·exportações de substâncias
·
Ambiente - Conama, a partir de comproférico mencionados neste artigo poderão ser controladas;,
vação da existê-ncia de altern_atiya tecnológica
alterados pelo Conselho Nacional do Meio
~II~ níve~ calculado de produção: a multi.,
ambientalmente branda.
Ambiente- CONAMA, caso seja demons- Qlicaçâ.O de produção anUal de cada substân§ 49 O Conselho Nacional do Meio Amtrada sua necessidade pela comunidade cien- cia controlada pelo seu potencial de redução
biente - Conama poderá, mediante justifida camada de ozónio' estratosférico, confortífica.
cativa tecnicamente fundamentada, autorizar
Art. 39 Ficaproibidaaprddução,impor- m(! iãtiela c0nst3ilte-do art. 29, seguida da
o uso, em caráter excepcional e.por tempo
tação, exportação e utilização de substâncias . soma dos resultados relativos, a todas as subs~
definido, de substâncias controladas como
controladas, além dos níveis calculados de
tân'ci3s cOD.troladas-; -ãgentes ou propelentes de aerossóis. .
consumo e de produção definidos e nos praIV - nível calculado de iinpOrt.ação ou
§ s~ A partir de 90 dias da publicação desta
zos estabelecidos nesta lei, ressalvadas as ex- · exporação: a mUltiplicação da importação ou
lei as embalagens dos produtos mencionados
ceções devidamente ju.stificadas perante a au- exportação anual de cada substânci_a_ centro~
neste artigo terão a inscrição "CONTÉM
toridade competente.
_
_ _1ldà pelo seu potencial de redução da camada
Art. 49 CoriSI.deram-se, para os efeitos de ozónio_ estratosférico_. conforme_ tabela_ CFG- Produto danoso à camada de ôzonio
desta lei:
constante do art. 29 , seguida da soma dos ·da estratosfera''- impressa eni cor vertn:elha
com fundo bram::o e. com ktras facilmente
I - produção: a quantidade de substâncias resultados relativos a todas as subst'ân,cías
· legíveis, que tenham, na expressão "CONcontroladas produzidas, menos a quantidade . controladas;
V- nível calculado de consumo: a somã TÉM CFC", altura mínima de 1/12 (um doze
de substâncias destruídas mediante técnicas
·aserem.- âprovadas pelo Cons6Uio NadoÕál dos níveis calculados de produção e 'únp'Or~
avoS) da maior dimensão da embalagem e
do Meio A~biente -:- Conama_1
tação, subt!_ai.ndo~se o nível calculado de ex- .' nas demais, pelo menos, 1/24 (uf!!_ __ vinte_ e__

ORDE:M DO DIA

:É o· se&Ufute o substitutivo aprovado:

Item 1:

i,o
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quatro avos) da mesma dimensão ·cte refe~
rências.
Art. 7~ O Governo Brasileiro adotará me·
didas restritivas ·ao comércio internacional
em relação ·aos países que não adotem medidas de controle de substâncias controladas
com base em acordos internacionais dos quais
o Brasil seja parte.
Art. 89 Fica -as indústrias que utilizam subs-

tâncias controladas obrigadas a adotar alternatiVaS tecnológiCas ambientalmente brandas. em relação à redução ·cta camada de ozónio estratosférico, desde que essas tecnolo~
gias estejam à disposição do mercado e viabilizadas técnica e ecOnomicamente, ceSSando
a fabricação dos produtos que usem substâncias controladas.
§ 1? Entende-se, para os efeitos desta lei,

como tecnologia ambientalmente branda, to·
da tecnologia nova que apresente significativa redução de impacto ambiental negativo
em relação à tecnologia de uso corrente, tanto na operação da tecnologia-, como no uso
dos produtos produzidos por ela, os quais
se denominarão "produtos ambientalmente
br.:indos".
§ 29 Para o cumprimento do que determina
este artigo, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente - Conama fixará o -Iit!i(odo de
transição necessário para -que aS indústrias
se adaptem às novas tecnologias.
Art. 9" Instituto Brasileiro do Meio Ambiente _- IBAMA fará anualmente, até o
mês de março, o cálculo do nível calculado
de consumo do ano anterior, com base nos
dados fornecidos pelos setores industriais interessados, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e pelos órgãos integrantes do Sistema N acional do Meio Ambiente- SISNAMA.
Parágrafo úníco. O Instit~,~.to Brasileiro do
Meio Ambiente- IBAMA fará publicar no
Diário Oficial da União os níveis calculados
de que trata este artigo.
Art. 10. Aos infratores deSta lei serão aplicadas as seguintes sanções: :I - multa, nos valores de 10 (dez) a 1.000
(um mil) BTN (B o nus do Tesouro Nacional), dobrada em casos de reincidéncia;
II - perda ou restrição de incentivos e
benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
III - perda ou suspensão da participação
em linhas de fínanciãmentCf em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - apreensão e destruição de produtos;
V - suspensão de vendas e/ou fabricação
de produtos;
VI -interdição de-produtos;
VII - cancelamento de registras de produtos;
VIII- proibição de propaganda;
IX - cancelamento de autorização para
funcionamento da empresa.
Art. 11. Compete aos órgãos integrados
ao Sistema Nacional do Meío Ambiente SISNAMA, nos termos do art. 6? da Lei n9
6.938 de 31 de agosto de 1981, a fiscalização
do disposto nesta lei e a aplicação das penalidades previstas.

Art. 12. Esta lei enti::a em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.
-
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A matéria vai à Cotnissão Diretora para
a redação final.
É a: seguinte a emenda aprovada:

Emenda n~ 1
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -1. Dê-se ao art.19do PROJETO a seguinte
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto redação:
de Lei da Câmara n9 45/89, (n9 560/88,
'~ Art. 1f
FiCa-- concedida a Dolores
Drumm.ond de Andrade, viúva do pÔeta
___na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República que concede penCarlos Drummond de Andrade, pensão
são especial a Dolores Drummond de
especial no vãlor correspondente a Cr$
35.183,00 (trinta e cinco mll cento e oiten~
Andrade, tendo:
Parecer n~ 395/90, da Comissão de Asta e três cruzeiros) no mês de junho de
suntos Sociais, favorável ao projeto, corri
1990."
emendas, número 1/CAS, que apresen2. Transforme-se o art. 29 em "parágrafo
ta.
único" do art. 19, c_om a seguinte redaçáo,
A Presidência _esclarecea ao PlenáriO q_ue renumerando-se· os demais artigos_:
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco
"Parágrafo úníco. A pen-são de_ que
~s_sõ_es ordináõas, a fim de receber emendas
trata este artigo é vitalícia e intransfe- ·
nos termos do disposto no art. 235, inciso
rfvel, não podendo ser peicebida cumuII_, letra d, do Regimento Interno.
lativamente com quaisquer outros proAo projeto não foram oferecidas emendas.
ventos percebidos dos cofres públicos,
Em discussão o projeto, em turno único.
ressalvado o direito de opção, e será rea(Pausa.)
justada segundo os índices adotados para
Não havendo quem peça a palavra, encerro
as demais pensões pagas pelo Tesouro
a discussão.
Nacional."
Em votação o projeto, sem prejuízo da _
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) eme"Jida. (Pausa:) ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Item 3:
permanecer sentados.
Discussão, em turno único, do Projeto
Aprovado.
de Lei da Câmara n9 68/89, (n9 2.648/89;
na Casa de origem) qUe dispõe sobre
É o seguinte o projeto aprovado:
a caracterização que permita a ídentifi~
cação de símbolo que permita a identifiPROJETO DE LEI DA CÂMARA
cação de pessoas portadoras de deficiênN• 45, DE 1989
cia auditiva, tendo:
(N' 560/88, na Çasa de origem)
Parecer favorável sob n? 396/90, da
Comissão de Assuntos Sociais.
De iniciativa do Senhor Presidente da República
A Presidência esclarece ao Plenário- que
Conct:de pensão eb]Jecial a Dolores Drum·
a matéria ficou sobre a mesa durante cinco
m-ond de Andrade.
sessões ordinárias, a fim de receber emendas,
nos telnros do disposto no art. 235, inciso
O Congresso Nacional decreta:
II, letra d, do Regimento Interno.
9
Art. 1 Fica concedida a Dolores DrumA matéria não foram oferecidas emendas.
mond de Andrade, viúva do poeta Carlos
Em discussão o projeto, em turi:to úD.i.Co.
Drummond de Andrade, pensão especial de (Pausa.)
valor mensal a 20 (vinte) vezes o salário míniNão havendo quem peça a palavra, encerro
mO de referência.
a discussão.
Art. 29 A pensão de que trata o artigo
Em votação.
anterior é vitalícia, intransferível, não podenOs Srs. Senadores que o aprovam penriado ser percebida cumulativamente com quais~ neçam sentados. (Pausa.)
quer outros proventos percebidos dos cofres
Aprovado.
públicos, ressalvado o direito de opção.
A" matéria vai à sanção.
Art. 3? A pensão de que trata o art. 19
· É o seguinte o projeto aprovado:
desta _lei correrá ã conta de Encargos Previ~
denciários da União- Recursos sob a SuperPROJETO DE LEI DA CÁMARA
visão do Ministério da Fazenda.
N' 68, DE 1989
Art. 49 Estã lei entra em_ vigor na data de
(N• 2.648/89, na Casa de origem)
sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em ConDispõe sobre a caracterização -de -sím·
trário.
bolo que permita a identificação de pes~
soas portadoras de deficiência auditiva.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
votaçã9 a emenda da Comissão de Assuntos
O Congresso Nacional decreta:
Económicos. (Pausa.)
Art. 19 É obrigatória- a colocação, de
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram forma visível, do "Símbolo Internacional de
peJbanecer sentados.
Surdez'• em todos os locais que possibilitem
_ Aprovada.
acesso, circulação e -utilização por pessoas
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portadoras de deficiência audi!iva, e em todos os serviços que forem postos à sua dispo-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está reaberta a sessão.
sição ou que possibilitem o seu uso.
A Presidência atendeu à solicitação do noArt. 2~ O ''Símbolo Internacional de bre Senado_r Mário Covas e-agr~dece também
a S. Ex~ ter chamado a atenção da Casa.
su:rdez" deverá ser colocaçlo, obrigatoriamente, em local visível ao público, não sendo
Aliás, é muito importante-,- S. Ex~ estar no
permitida nenhuma modificação ou adição
plenário, porque a Mesa ficará sempre atenta
ao desenho reproduzido no anexo a esta lei.
às falha_s que possa cometer.
Art. 39 Fica proibida a utilização do
. O Sr.·Márlo CQvas- Sr. Presidente, agra"Símbolo Internacional de Surdez" parafina- deço muito à V. Ex~ Irias ainda não recebi
lidade outra_ que QãO seja~ a d~ -idetúipCaf,
aVulsos ...
assinãlar OU -indicar lOcal_ ou -Servíçó habili- . O SR. PRESIDENTE (lrain Saraiva) tado ao uso de pessoas portadoris d~ ~defi Não os recebeu?
· ciência ã.udifiv"a. - - O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, só
Parágrafo único. 0-ôisposto no caput recebi do primeiro e do segundo projeto.
deste artigo não se aplica à reprodução do
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva)- V.
símbolo em publicações e outros meios de Ex~ será atendido. (Pausa.)
comunicação relevantes para os interesses do
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) deficiente auditivo~ a exemplo de adesivos
Item 4:
específicos para veículos por ele cond~dos.
Discussão, em turno único, do Projeto
Art. 4~ O Poder Executivo regulamentadf: Lei da Câmara n~ 74, de 1990
rá esta lei no praZo de 90 (noventa:) dias,
(1.871/89, na Casa de origem), que revoa contar de sua vigência.
ga o art. 508 da Consolidação das Leis
Art. 5~ Esta lei entra _em_ vígor na data
do "Trabalho (CLT), aprovada pelo Dede sua publicação.
,
creto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943,
Art. 6~ Revogam-se ·as disposições em
tendo:
contrário.
. .PARECER FAVORÁVEL, sob n•
397/90, da
ANEXO
- Coriiíssão de Assuntos Sociais.
(Art._29daLein~--,dedel9
A, _Presidência esclarece_ ao _Plenário que
O Sr. Mário Covas -Sr~ Presidente, peÇO
ã matéria ficou sobre a mesa _durante 5 sessões
a palavra pela ordem.
ordinárias, a- fim de receber er,n..~nQas! nos
tertri.ós do disposto no art. 235, inciso II, alíO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) nea d, do Regimento Interno.
Cohcedo a palavra ao -nobre Senador Mário
Co_vas.
·
A matéria não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, em turno único.
O SR. MÁRlO COVAS (PSDB - SP. Pela
(Pausa.)
ordem. Sem revisão.do orador.)- Sr. PreSiNão havendoquempeçaapalavra, encerro
9ente, não vou pedir muito. Só gostaria de
a discussão.
saber o que estou vota-':_ldo. Há uma nova
Em votação.
sessão. Se há uma no_va sessão extraordiná_ria,
-Os Srs. Senadores que o aprovam queirain
deVeiiamos, pelo regfrrlento, ·art". 189'," ter â
permanecer sentados. (Pausa.)
Ordem do Dia conhecida por antecipação e_
Aprovado.
ter os avulsos da matéria. Não_ havendo isso,
. O. projeto irá à sanção.
gostaria de poder exâiiü.O-a:r ó' qüe ·eStàmoS
. É_ o seguinte o projeto aprovado:
votando. É o mínimo indisperisável que tenho
em relação ao dever com o meu mandato.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
É saber o que estou votando. Não pretendo
N' 74. DE 1990
nenhum tipo de obstru,ção, nenhum _tipo de
N~ 1.871/89, na C~sa de origem)
interrupção; não pretendo atrapalhar a sesRevoga o art. 508 da Consolidação das
são; estou aqui numa sexta-feira,- miin final
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
de tarde, exatamente porque quero ajudar
Decreto-Lei n• 5.452, de r de maio de
a votar, mas gostaria de saber o que estou
1943.
votando. É imposSível pode votar sem saber.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica revogado o art. 508 da ConO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
solidação das Leis do Trabalho- CLT, aproreclamação de V. Ex•, procede, e a Presivada pelo Decreto-Lei n~ 5.452,. de 1? de maio
dência determina que os avulsos sejam distride.l943.
buídos.
Art. 2o Esta lei entra em· vigor na data
O SR. MÁRIO COVAS- Muito obrigado, de sua publicação.
Sr. Presidente.
--Art. _3~ Revogam-se as disposições em
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
contrário.
Presidência suspenderá a sessão por cinco rrlíO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -'-A
nutos para se proceder à distribuição dos
Presidência convoca sessão extraordinária a
avulsos~
reali?.ar-se hoje, ãs 18 horas e 56 minutos,
Está suspensa a sessão.
com -::j.- seguinte
(Suspensa às 18 horas e 48 minutos, a
ORDEM DO DIA
sessão é reaberta às 18 horas e 53 mirwDiScussão, em turno único, ·do Projeto--ae
tos)
Lei da Câmara n? 86, de 1989 (n9 2.013/89,·

-·os
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na Casa de origem), de iniciativa dó Ministério Público Federal, que cria a Procuradoria
Regional do Trab<ilho da 17~ Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 387,
de 1990, da Comissãode Constituição, Justiça e CidadanJa.
-2- ''

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 41, DE 1990
(hiCluído em Ordem do Dia nOs termos do
art. 281 do Regimento -_Interno)
-Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 41, de 1990 (n• 262/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a Uniãofeê!erai e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social lAPAS a p_ermutarem frações ide_ais de _in)ó,veis que menciona, situados nos Municípios
de Caxias do Sul e de .Pelotas; ,Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob no 456,
de 1990, da Comissão
- De Assuntos Económicos.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 42, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turnO -único! do Projeto de
Lei da Câmãra n9 42, de 1990 (nr 3.107/89,
na Casa de Qrigem), de iniCiatlVâ:"do Presidente da República, que- autoriza a doação
do imóvel que menciona, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 457,
de 1990, da Comissão
_..;_De Assuntos Económicos. -

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Leí do Senado n~ 150, d~ 1989_-.Complementar, de autoria do Senador Fernando
Henrique Card<>:S9, que dispõe, nos termos
do inciso III do art. 161 da Constituição Federal, sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação
das participações previstas nos arts. 157, 158
e 159 da mesma carta, tendo
PARECER, sob n• 423, de !990, da Co-.
missão
- De Assuntos EconÓmicos,- f3.vorávél
ao projeto nos termos de ·substitutivo Que
oferece.
·-

-5DiscUssão, em tUrno únicO, do Projeto de
Lei do Senado n9 161, de 1989 ~ Complementar, de- autoria do senador Eernan_do
Henrique Cardoso, que define os Sêrviço~ de
qualquer natureza sujeitos ao impostO de
competência dos municípíos, previsto no inciso IV do art. 156 da Constituição, tendo
PARECER, sob n• 424, de 1990, da Co~
missão
~De Assuntos Econômicos, favorável ao
projeto nos termos de substitutivo que oferece, com voto vencido, em separado, do Senador Aluízio Bezerra.
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mos do inciso II do art. 146, da Constituição
Federal, tendo
PARECER, sob n• 427, de 1990, da Comissão
- De Assui:J.tos Económicos, favorável ao
projeto nos termos de substitutivo que ofe-

-6-

D{Sêussáo, erri turno ú.tliCo, do -PrOjetÕ de

Lei do Senado n~" 164, de 1989 - Comple~
mentar, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que regula a competêncía
para instituição do Imposto sobre Herança
e Doação, nas condições previstas no inciso

III do§

1~

do art. 155, da Constituição Fede-.

ral, teQQo_
PARECER, sob n• 425, de 1990, da Co-

missãO
-de Assuntos Ec.onômicos,favorável ao
projeto com as emendas de n~ 1 e z_._.._CAE,

que_9resenta.

-'-7-

Discussão em turno único, do Projeto di
Lei do Senado n 165, de 1989 - Complementar, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que estabelece normas
sobre a entrega aos estados e municípios dos
recursos previstos no art. li51, inciso II, da
Constituição Federal, especialmente sobre os
critérioS de rateio do fundo de participação
dos estados e do Distrito Federal, fundo de
participação dos municípiOs e fUndo para programas de financiamento ao-setor-produtivo
das regiões Norte~, Nordeste e CentroROeste,
tendo
PARECER, sob n' 426, de 1990, da Co'
missão
·
- De Assuntos Económicos, favorável aO
projeto com as Emendas n9 1 1 a 3 - CAE,
q1:1e apresenta.
9

-10-

-8-

216~

-9-

_i:>iScussão, em turno único, do Projeto de
Lei--do Senado n? 170, de 1989 - Complemeiliar, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que dispõe sobre conflitos de competência, em matéria tributária,
entre a União, os estados, o Distrito Federal
e os muiiiCfpios, nos ténrios do inciso I do
art. 146 da Constituição Federal, tendo PARECER, sob n• 429, de 1990, da Comissão
- De Assuntos Económicos, favorávef ao
projeto nos termos de substitutivo que oferece.
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n~ 171, de 1989 - Complementar, de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que define, nos termos
do inciso I do art. 161 da Constituição Fedetal, o valor adicionado para fins de cálculo
da participação dos municípios na receita do
imposto sobre operações relativas â circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, tendo
PARECER, FAVORÁVEL, sob n• 428
de 1990, da Comissão
- ~ Assuntos Económicos.
- 11DísCuSsão, erri türno único, do Projeto de
Lc~i _do DF n~ 59, de 1990 de iniciativa do
Governador do Dist!iiOFederal, que aprova

Discussão, em turno úníco; dO Projeto de
Lei do Senado n? 168, de 1989 - CompleR
mentar, de autoria do Senãdor Fernando
Henrique Cardoso, que regula as limitações·
constitucionais ao poder de tributar, nos ter-

Ata da
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a pauta de valores imobiliários do Distrito
Federal, para efeito de lançamento do IPTU
no exercício de 1991, altera dispositivos da
legislação_ tributária, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 473 de 1990, da Comissão
,
-Do Distrito Federal, favorável ao projeto
com a Emenda de n9l- DF, que apresenta,
como voto vencido do Senador Maurício Corrêa.
-12-

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 57, de 1990, de iniciativa da
Comissão Díretoia:, que dispõe sobre a extinção de 20 (vinte) cargus, em comissão, de
assessor legislativo do grupo direção e:as-ses~oramento superiores do quadro permanente
do Senado Federal, e dá outras providênciãs;""
tendo
PARECER, sob n" 479, da Comissão
- Diretora, favorável ao projeto nos termos do substitutivo que Oferece e Contrário
às Emendas de n!>S 1 e 2, apresentadas de
acordo com o art. 235,_ II, r, do Regimento
Interno.
-13Discussão, em turno único, do substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n~
176, de 1990 (n9 4.086/89, naquela Casa), de
autoria do Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a política agrícola (dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Económicosk
O-SR. PRESIDEN:fE (Iram Saraiva) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55
minutos.)

Sessão, em 14 de dezembro de 1990

4! Sessãq Legislativa Ordinária, da 48! Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Iram Saraiva.
ÀS 18 HORAS E 56 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra-- Nabor Júnior- Carlos
De'Carli - Aureo_ Mello - Odacii Soares
- Amir Lando - João Menezes - Almir
Gabriel - Oziel CarneirO - Carlos P3.Tro~
cínio - António Luiz -Maya - Jõão Lobo
- Chagas Rodrig . . .~s - Aíon"so Sancho Cid Saboia de Catvalho-Mauro Benevides
-Carlos Alberto- LavoiSier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Carlos Lyra
- João Nascimento - Albano Franco-..;.,.;
Francisco Rollelnberg - Lourival Baptista
- Luiz Viana Neto - Jutahy Magalhães José Ignácio Ferreira-- Gerson Carri3.ta -:-:João Calmon - Jamil Haddad - Nelson .
. Carneiro ...:.:.: Alfredo Cariipos- Rona:n Tito-

.::..:... Severo- Gomes~ Mário Covas- Mauro
· :S.orges - !ram Saraiva ....... Maurício Corrêa
-Pompeu de Sousa - Meira Filho - Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha
-Mareio Lacerda- Mendes Canale- Racliid Saldanha "i:)erzi - Leite Chaves - Affoiiso Camargo - Márcio Berezoski- N~I
son Wedekin- José Paulo Bisol- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
lista de presença acusa o comparecimento de
56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
~-Soh~.a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
Q Sr. lo Sec.r;etário procederá à leitura do
Exp.edient~.

- É lido o seguinte

~EXPEDIENTE

Ofícios do Primeiro Secretário
da Câmara dos Deputados

N~' 350/90, de 14 do corrente;Coinunicandõ
a aprovação do Projeto de Déáeto Legislativo n9 49_. de 1990 (n~ 257/90, naquela Casa), de iniciativa do Senador Mendes Canale,
que ratifica, nos termos do art. 36 do AiO
das-Disposiçóes Constitucionais TransitóriaS,
os Fundos que menciona.
N~ 351190, de 14 do corrente, comunicando
a aprovação do Projeto de Decreto Legis.:
lativo n9 61, de 1989 (n~ 161/86, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do acordo de cooperação mútua entre os Governos
da República Federativa do Brasil e dos Esta~
~os Unidos da América para a Redução de

I.
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Demanda, Prevenção do Uso Indevido e
Combate à Produção ·e_ ao Tráfego de Drogas,
assinado em Brasília, em 3 de dezembro de
1986.
O.SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
Expediente lido va;i à. publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo

Sr. 1\> Secretário.
São lidos os seguintes
SGM-P/649/90
Brasl1ia, 14 de dezembrO de 1990

Senhor Presidente,
Tenho a honra de envia_r a Vossa Excelência, para os fins con-stitucionais, o incluso
projeto de decreto legislativo, que "aprova
o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre os Governos da República Federativa do
Brasil e dos Estados Unidos da América para
a Redução de Demanda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico
de Drogas, assinado _em Brasília, em 3 de,
setembro de 1986".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e apreço. -Deputado Paes de Andrade, Presidente
da Câmara dos Deputados.

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua entre os Governo$ da República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América para a Redução de
Demanda, Prevenção do Uso Indevido e
Combate à Produção e ao Tráfico de Drogas, assinado em Brasília, em 3 de setembro de 1986.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aproVado o texto do Acordo
de Cooperação Mútua entre os Governos da
República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao TráficO de Drogas, assinado em Brasília, em_3 de setembro de 1986.
Art. 29 Ficam sUjeitos à- aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do presente acordo.
Art. 39 Este decr~to legislativo entra em
vigor na data de sua publicáção.

SGM-P/656190
Brasflia, 14 de dezembro de 1990
Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar a Vossa Excelêncía, para os fins constitucionais, o incluso
projeto de decreto legisla_tivo, que "ratifica,
nos termos do art. 36 do Ato das Disposições
Constitucionais TranSitórias, Os fundos que
menciona.".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de estima e
apreço.- Deputado Paes de_Amlr~de, Presidente.

Ratifica, nos termos do art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, os Fundos que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Ficam ratificados o-Fundo Fede,
ral Agropecuário (FEAP), instituído pela Lei

Delegada n~ 8, de 11 de outubro de 1962,
o Fundo Geral do Cacau (Fungecau_), Criado
pelo Decreto nP 86.179, de 6 de julho de 1981,
o Fundo de _Eletrlficação Rural de Cooperativas (FUERj, instituído pelo Decreto n9
--67.052, de 13 de agosto _de 1979, o Fundo
Nacional de Cooperativismo (Funacoop),
instituído peló Decreto-Lei no 59, de 21 de
novembro de 1966, o Fundo Nacional da
Açâ_o Comunitária (Funac), instituído pelo
Decreto n9 91.970, de 22 de novembro de
1985, e o Fundo E!>pecial para Calamidades
Públicas (Funcap), instituído pelo DecretoLetno·gso, de 13 de outubro de 1969.
.Art.- z~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência comunica ao Plenário que, com
referência aos eXpedientes lidos, tomará as
provicg~!lcias necessárias ã promulgação dos
decretos legislativos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes.
REQUERIMENTO N" 523, DE.1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea b, do Regimento Interno, para
PLC n9 115/90 - Altera a denominação da
Fundação Centro de Formação do Servidor
Público - FUNCEP e dá outra providências.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito - Severo Gomes - Mauro
Benevldes- Odacir Soare_s- Ney Maranhão
- Nabor Junior- Almir Gabriel-' Afonso
Sancho - Fernando Henrique Cardoso Marcondes Gadelha - Meira Filho - Marco
Mãciel- Affonso Caniaigo- Oziel Carneiro
-- Allfano Franco - Nelson Carneiro Humberto Lucei:ta- Carlos De'C3.rli ..;_ lram
Saraiva - Leite Chaves_ - Gerson Camata
- Carlos Alberto - Mendes Canale - Chagas Rodrigues - Áureo MellÓ _- João Lobo
- José lgnácio Ferreira - João Calmou Alexandre Costa- Luiz Viana Neto- Jutahy Magalhães- Roy Bacelar- Márcio Berezoski - Francisco Rollemberg - Jamil Haddad - Pompeu de Sousa - Amir Laudo Maurício Corrêa - Lourem.berg Nunes Rocha- Antônio Luiz Maya- Nelson Wedekin
1,
- Mário Cõvas - Mansueto de Lavor J_osé Fogaça - José Paulo Bizor- Lourival
- Baptista
REQUERIMENTO N" 524, DE 1990

Sr. Presidente,
Nos termosJo art. 33_6, b, do Regimento
Interno, requeiremos urgência, para o Proje·
to de Lei da Câmara n~ 119. de _1990, (n"
5.995, na Casa de origem}, que "dispõe sobre
a participação da comunidade na gestão do
SUS e sobre as transferêp.cias intragovernamentais de recursos financeiros na área de
saúde e dá outras providências.
_Sala das Sessões,_- Chagas Rodrigues Chagas Rodrigues - Jamil Haddad .:._ Pompeu ae Sousa- Nelson Wedekin - João Cal·
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mon - Saldanha Derzi - Francisco Rollernberg- Alfredo_Canlpos- José lgnácio Ferreira - Luiz Viana Neto - Mário Covas Antônio Luiz Maya - Ronaldo Aragão Cid Sabóia de Carvalho - Lavoisier- Maia
- Gerson Camata - Ronan Tito - Márcio
Beresoski -- Marcondes Gadelha - Mauro
Borges - Mauro Benevides - Meira Filho
- Severo Gomes - João Lobo - Leite Chaves - Ney Maran}lão - Marco Maciel João Menezes - João Calmou - Carlos Patrocínio ---Amir Laudo- José Paulo Bisai
- jatahy Magalhães - Afonso Sancho .:....
Rumberto Lucena- Carlos Alberto- Oztel
Carneirõ - Odacir Soarez - Nabor Junior
- Áureo Mello - Márcio Lacerda - Louremberg Rocha - Affonso Camargo - Lourival Biiptista - Nelson Carneiro- José Fogaç8.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
J;equerimeritos -1i~os se~áo votados após a Ordem do Dia, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa} Passa-se à

- ORDEM DO DIA
Item];
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara no 86, de 1989 (n"
2.013/89, na Casa de_origem), de iniciativa do Ministério Pi4PH_co federal, que
cria_a Procuradoria Regional do Trabalho da 17~ Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n•
387, de 1990, da Comissão
- De Constituição, Justiça e Cidada- •
nia.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Apiovado.
A ~atéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETÓ DE LEI DA CÂMARA
N• 86, DE 1989
(N~ 2.013/89, na Casa de origem)
(Do Millistério Público Federal)
-Cria á ProCuradoria Regional dõ Trabalho da 17' Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.

O Congres:m Nacional decreta:
Art. 19 Fica criada como órgão -do Ministério Público do Trabalho a Procuradoria Regional do Trabalho da 17' Região, que terá
sede em Vitórj:;~;_. com jurisdição em todo o
território do Estado do Espírito Santo.
Art. 2~ Para atendimento da composição
da Procuradoria Regional do Trabalho da 17~
Região ficam criados no Ministério Público
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do Trabalho 8 (oito) cargos de Procurador

do Trabalho de 2• Categoria, que serão preenchidos na conformidade da legislação em vi"
gor e 1 (um) cargo em comissão de Procurador Regional do Trabalho, a ser preenchido
mediante designação do Procurador-Geral da
Justiça do Trabalho dentre integrantes-da carreira do Ministério Público do Trabalho.
Art. 3'' Fica críado o Quadro de Pessoal
da Procuradoria Regional do Trabalho da 17M
Região, ilaforrriã: do Anexo II desta Jei,cujos
cargos serão preenchidos de conformidade

com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplicados os mesmos valores de reajustamento, critérios de gratificações e condições de trabalho fixados no Decreto~Lei n"
1;445, de 13 de fevereiro de 1976, com as
alterações posteriores.
Art. 4u O Chefe do Ministério Público da
União, o_uvido o Procurador-Geral da Justiça
do Trabalho, adotará as providências neces~
sárias à instalação da Procuradoria Regional
do Trabalho da 17n Região.
Art. 5" O Orçamento fiscal da União para
.o_exercício financeiro de 1990 consignará do-
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tações necessárias para atender às despesas
iniciais de organização, instalação e funcionamento da Procuradoria Regional do Trabalho
da 17• Região.
Parágrafo único. As dotações de q ue.trata o caput deste artigo serão consignadas em
favor do Ministério Público do Trabalho.
Art. 6'1 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art.
trário.

7~

Revogam-se as disposições em con-

ANEXO II
(.Lei

n.0

,de

de

de 19

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DA 17.a REGIAO
QUADRO. PERMANENTE
Grupos

Outras atividades de Nfvel Supe:.
rior (PRT-17."-NS-900)
Administrador

S.er.-iços Auxiliares
(PRT-17.•-SA-800)

Age..11te Administrativo
í>atilógrafo"

Outras atividades de Nível Médio
<PRT-17."-NM-1000)
.

Agen~e de -~~~~-~~çã~ e Apoio

Seril±ços de. Transporte
(PRT-17."-TP-1200)

-e

Portãria

Aux. Operac.

Ntímero

1
1

~.·!OfOTlSta·<::>nCiaJ.-

2

PRT-17. 0 -SA-801
PRT-17."-SA-302

8

OSR. MÁRIO COVAS(PSDB -SP.Pela
ordem.) - Sr. Presidente, não gostaria de
ser desagradável, mas continuo sem os avul~
sos desta nova sessão.
Acabaram de me entregar os avulsos da
sessão anterior, que eu jã tinha, e cujos itens
já foram votados. Não recebi ainda os avulsos
desta sessão.
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) -V.
será atendido.

{

PRT-17.•-NM-1000
PRT-17. 0 -NM-lOOQ

4

PRT-17.&..TP-1202
PRT-17.•-TP-1202

2
2

1

CARGOS EM COMrSSAO
de
de
d.e 19

Procurador Regional do Trabalho
Assessores
Secretário Regional
Diretor Divisão Admini~trati.va
Diretor Divisão Pioces·sual

O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) Com a palavra o nobre Senador Mário Covas.

Número de _Cargos

PRT-17.•-NS-923

C:rr0 o

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

Ex~

Serv.~Diverso!:i

Ag.ente de· :Portaria

(Lei n. 0

4
1

Código

Categorias

O "SR. PRES!DE"NTE(Iram Saraiva) Item 2:

PROJETO DE-LEI DA CÂMARA
N" 41, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos
termos do art. 281
. _c3.o Re~imento Internq)
Discussão~ em turno ún.ico, do Projeto
de Lei da Câmara n 9 41, de 1990 (n~
-o·.21)2f87, na casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza a União Federal e o Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assis~éncia Sodã:I :...._lAPAS, a permutarem {rações ideais de imóveis que
menciona, situados nos Municípios de
Caxias do.Sul e de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo

Código

PRT-17 .•-DAS-101.4
PRT-17."-LT-Df.S-102 .2
PRT-17."-LT-DAS-101.2
PRT-17P·-LT:;_DAS-1Cl.l

PRT-17.0 -LT-DAS-101.1
PARECER FAVORÁVEL. sob n"
456, de 1990, da Comissão
-De Assuntos Econômicos.

·A matéria foi incluída na Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior .
Discussão do projeto, em tQrno único.
(Pausa.)
Não havendo encerrada quem peça a pala~
vra, encerrada a discussão.
Em varação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
""=.·-·
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 41, DE 1990
(N• 262/87, na Casa de origem)

(De iniciativa do Senh.or_ Presidente da Repú~
blica)
Autoriza a União Federal e o Instituto
de Administração financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS) a permutarem frações ideais de imóveis que

menciona, situados nos Municípios de
Caxias do Sul e de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam a União e o Instituto de Administração Financeira da Previdência e As-

sistência Social,- lapas, autarquia federal,
vinculada ao Ministério da Previdência e ASsistência Social, autorizados a pennutar frações ideais de imóveis de suas propriedades,
localizados nos Municípios de Crutias.do Sul
e Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, de
modo a extinguirem os condomínios sobre
eles existentes.
Art. 29 Nas áreas a serem permutadas, observar-se-á o seguinte:
I - a União Federal tragsferirá ao lapas
50% (cinqüenta por cento) do imóvel, constituído por prédio áe 2 (dois) pavimen-fO!f eterreno, com área de 2.450 m2 (dois rnil,qua:
trocentos e cinqüenta metros quadrados), situado na Rua Visconde de Pelotas n~ 2.260,
Municfpio de Caxias dQ Sul, incorporado, em
face de executivo fiscal contra Bebidas Marumbi S/A Indústria e Comércio-, atrã.Vés de
carta de adjudicação de 10 de outUbro -de
1972, da 1~ Vara Cível, registrada no Registro
de Imóveis de Caxias do Sul, 1• zona, sob
o n" 49.576, Livro 3BK, fls. 291, em 11 deoutubro de 1972;
II - o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência SoCial (lAPAS) transferirá à União:
a)50% (cinqüenta por cento) do imóvel
constituído p·or terreno, com área de
2.439,50m2 (dois rníl, quatrocentos e .trinta
e nove metros quadrados e cinqUenta centímetros quadrados) e benfeitorias, situado na
Rua José Montaury s/n~, Município de C<~.xias
do Sul, incorporado, mediante. executivo fiscal, contra Bebidas Marumbi SIA Indústria
e Comércio, através de carta de adjudicaçãO de 29 de dezembro de 1973, do 3~ Cartório
Judicial, registrada no Registro de Imóveis
de Caxias do Sul, 1~ zona, sob o n~ 50.268,
de 20 de janeiro de 1973, Livro 3BK, fls.
!52;
b)18,88% (dez_oito virgula oitenta e oito
por cento) do terreno urbano com área de
2.520m2 (dois mil, quinhentos e vinte metros
quadrados) e benefeitOiias, siiuado na Rua
Visconde de Pelotas no 227, Munucípíõ de
Caxias do Sul, incorporado, mediante executivo fiscal, contra DAL BÓ e Cia Ltda., através de carta de adjudicação de 18 de outubro
de 1978, da 2• Vara Cível, registrada no Registro de Imóveis, 1~ zona, Libra n~ 2, R 1/ffi
12.195, fls. 1, em 27 de junho de 1979;
. )29,56% (vinte e nove vírgula cinqüenta
e seis por cento) da gleba de terras com área:

de 1. 705 .890m2 (um milhão, setecentos e cinCo mil, oitocentos e noventa metro-s quadrados), e ben~ehorías, l0ca1izadas no lugar denominado Monte Bonito, P subdistrito de
Dunas, no Município de Pelotas, incorporada
mediante executivo fiscal, contra Caruccio S/
A Indústria e Comércio, através de carta de
adjudicação de 16 de março de 1982~ do s~
Ofício Cível, registrada no Registro de Imóveis de Pelotas, 2' zona, no Livro n" 2 Registro Geral, sob o número R 13-5620, matrfcula 5.620.
_
__
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 42, DE 1990
{Incluído_ em Ordem do Dia nos
termos do art. 281
do Regimento Interno)
Discussão, eni tUrii.O único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 42, de 1990 (n~
3.107/89, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a doação do imóvel que menciona,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
457 1 de 1990, da Comissão
-De Assuntos Econômicos.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia
em virtude de dispensa de interstício concedida na sessão anterior.
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palãvra enCerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 42, DE !990
(N~ 3.Ht7/89, -nat:asa de origem)
_ (De iniciativa do Senhor Presidente
da República)
Autoriza a doação do imóvel que menciona.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica autorizada a doação à Caixa
de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica- CFIAe, autarquia de regime especial,
criada através da Lei n~ 6.715, de 12 de novembro de 1979, e vinculadã ão Ministério
da Aeronáutica, do imóvel denominado lote
1, desmembrado do lote 33-A da Aveniçia
Areia Branca, em Santa Cruz, Estado do Rio
de Janeiro, com a área de 20.039,23m2 (vinte
lllll, trinta e nove metros e vinte e três decími·
tros quadrados), com os seguintes limites e
confrontações: frente: 33,60m e rumo magnético 179 32'NW, confrontando com a Avenida
-:Areia Brancã.; lado direito;"237.,62m, em trl!s
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segmentos: o primeiro com 102m e rumO
magnético 60~28'NE, confrontando com uma
servidão e com o lote 2 do mesmo desmembramento; o SegUndo com 20m e rumo magnético 17~ 32'NW, confrontando com o lote
2 do mesmo desmembramento; e o terceiio
com 115,62rn e rumo magnético 60'128'NE,
confrontando com o lote 4 da Rua São Benedito; lado esquerdo: 245,74m, em três seg-::.
mentes: o primeiro com 110m e rumo magnético 60~ 28'SW; o segundo com 58 ,12m e rumO
magnético 48 9!2'NW; e o terc_eiro c!)_~177,62m e rumo magnético 601 28'SW, con:.:
frontando os dois primeiros segmentos cOirf
o lote _4 do mesmo desmembramento; e o
terceiro com o lote 33-B da Avenida Areiã
Branca; fundos: 110m e rumo magnético 179
32'SW, confrontando com 9 lote 1 da RuáPiaí.
Parágrafo único. O imóvel a que se refere
este artigo é de propriedade do _Incra, emface do constante no art. so do Decreto n~
57.08!, de 15 de outtlbro de !965.
Art. 29 o imóvel a ser-----:o.oado destina-se
ao desenvolvimento de projeto habitacional,
com o fi-m de -prover de casa própria servidores civis e militares do Ministério da Aeronáutica, de comprovado baixo poder ãquisitivo.
Art. 3~ A doaçã.o de que trata esta lei será
efetívada mediante termo a ser outorgado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma A,grária - Incra, revertendo o imóv-el
ao património·do Incra se a ele for dada destinação diversa da prevista no art. 2~ desta lei, _
sem que ao donatário assista direito a qualquer indenização.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
·
Art. 5o Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 4:
Dis.cussão, em tut:no único, do Proj~to
de Lei do Senado n?150, de-i989~Coi:n.
plementar, de autoria _do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe,
nos termos do inciso III do art. 161 da
Constituição Federal, sobre o_ acompanhamento, pelos beneficiáriOs, do cálculo das quotas e da liberação das-participações previstas nos arts. 157. 158 e 159
da mesma carta, tendo
PARECER, sob n'' 423, de_l990, da
Comissão
-De Assuntos Econômicos, favorável
ao projeto nos termos de substitutivo
que oferece.
Em discussão projeto e substitutivo,
em turnó úrii.co. (P_q.uSa.)
~Não havendo quem peça a palavra;
encerro a discussão..
A Presidência esclarece que no"s ter-mos do disposto no art. 288, inciso ID,
letra a do Regimento Interno, a matéria
depende, para a sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta da compo-Sição da Casa, devendo ser feita pelo
processo ·no!ninal.
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Tendo havido, entretanto, aco:rdo en-

Fernando Henrique Cardoso, que define

tre as lideranças, a matéria será submetida ao Plenário simbolicamente.

os serviços de qualquer ·natufeza sujeitos
_--ao imposto de competência dos municípios, previsto no inciso IV do art. 156
da Constituição, tendo
PARECER, sob n'' 424, de !990, da
Comissão
-De Assuntos Econômicos,favorávél.
ao_ projeto nos termos de substitutivo
que oferece, Com voto venddo, em separado, do Senador Aluízio Bezerra. A
Presidência esclarece que os avulsos serão distribuídos agora, em separado.
Em discusSão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim
de ser redigido o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:

Em votação o substitutivo, que tem
preferência regíniental.

Os Srs. Senado!es que o aprovam
queiram penna-necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a

fim de ser redigido o vencido para o rurno suplementar.
É o seguinte o substitutívo aprovado:_

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 150, DE 1989 - COMPLEMENTAR

Dispõe, nos termos do artigo
161, item II, da Constituição Federal, sobre o acompanhamento, pelos
beneficiários, do cálculo das quotas
e da liberação das participações tributárias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os estados, o Distrito Federal, os
municípios e as instituições Tírianceiras de carácter regional, beneficiários de reçeitas tributárias compartilhadas segundo a Constituição Federal, poderão acompanhar o cálculo
das quotas e da liberação das participaç6es.
§ 1" Com vistas ao acompanhamento do
recebimento dos recursos pelos beneficiários,
as divulgações mensais determinadas no art.
162 da Constituição Federal serão publicadas
no Diário Oficial Q.a Uni!o quanâo concernentes a esta, ou no Diário Oficial respectivo,
quando atinentes aoS estados, ao Distrito Fel
dera! e aos municípios.
§ 29 Os destinatários terão acesso ao cálculo
relativo às quotas das participações, junto ao
Tribunal de Contas da União, assim como
às demais info'r:mações necessárias ao ac_ompanhamento das liberações dos recursos a
eles destinados pela Constituição, junto- aos
órgãos da adminístração tributária ou contábil da União e dos estados.
Art. 2~ Sem prejufzo da ação judicial cabível, os destinatários- ConStituCionaiS de participações tributárias que divergirem dos cálculos ou ~as liberações, ou não tenham acesso
às informações necessárias à conferência dos
dados, poderão reclamar ao órgão de auditoria interna do Poder Exec_utjyo respectivo,
ou ao Tribunal de.Contas da União ou dos
estados obrigados a fazerem a partilha da receita.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposição em contrário.
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva) Item 5:

PROJETO DE LEI DOSENADO-N• 161,
. DE 1989- COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 161, de 1989 :Complementar, de_ autoria do S_enador

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 161,
DE 1989-COMPLEMENTAR
Define os serviços de qualquer natu~
reza sujeitos ao imposto de competência
dos municípios, previsto no inciso IV do
artigo 156, da Constituição, e estabelece
suas alfquotas máximas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo O imposto, de competência dos municípios, so"bre serviços de qualquer natureza
incide sobre os serviços de:
1. médicos, dentistas~ fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionaiS e fisioterapeutas;
2. hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros, sanatórios, manicómios, casa
de saúde, de repouso, de recuperação, e congêneres (exceto o fornecimento de medicamentos, alimentação e bebidas, quando o seu
valor não estiver incluído no preço da diária,
que fica sujeito ao ICMS);
3. bancos de sangue, leite, pele, olhos e
congéneres, humanos;
4. análises clínicas e laboratoriais, eletrici~
dade médica, radioterapia, ultrasonografia,
radiologia, tomografia e congéneres;
_5. assistência médica e serviços congêneres
previstos nos itens anteriores, prestados mediante planos de medicina de grupo ou convêniÕ_s, inclusive com empresas para assistências .a empregados;
6. enfermeiros, obstetras, ortópticos e protéticos (prótese dentária);
7-:- psicólogos, psicanalistas e assistentes Sociais;
8. médicos veterinários;
9. hospitais e clínicas veterinárias e congéneres;
10. tratamento, amestram.ento, adestramento, emb.elezamento, inseminação, guar-

Dezembro de 1990

da, alojamento e congêneres, relativos a ani·
mais;
11. advogados;
12. engenheiros, arquitetos, urbanistas e
agrônomos;
_
13. sociólogos e economistas;
14. contadores, auditores, guarda-livros,
técnicos em contabilidade e congéneres;
15. tradudores e intérpretes;
16. relações públicas; -17. ensino, instrução, treinamento, oiientação educacional e avaliação de conhecimento, de qualquer grau ou natureza;
18. avaliação de bens, perícias, exames e
análises técnicas;
19. regulação de sinistros cobertos por contratos de seguros; inspeÇão e avaliação QF
riscos· para cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de risco seguráveis,
prestados_ por quem não seja o próprio segurado ou companhia de seguro;
20. projeto, cálculos e desenhos técnicos
de qualquer natureza;
21. aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia;
22. an-ãlise de_ sistema, programação e fornecimento sob qualquer forma de "software", coleta e processamento de ._dados de qualquer·natureza;
.
23. assistência técníca (exceto o forneci-mento de partes e de_ peças, que fica sUjeito
ao ICMS);
24_ assessoria, consultaria, organização,
coordenação, programação e planejamento,
não objetp de outros itens desta lista;
25. administração de bens e negócios de
terceiros e.de consórcios (exceto a realizada
por instituições ou so.ciedades autorizadas a
funcionar pelo Banco .Central ou pela Comis- _
são de Valores Mobiliários);
26. planejamento, organização ~ administração_ de feiras, exposições, congressos e
congêneres;
27. organização de festas e recepçpes,
"buffet" (exceto o fornecimeQ,tO de alimentação, bebidl,ls e· serviços afins, que fica sujeito ao !CMS);
28. hospedagem em hotéis, motéis, pensões e congéneres (exceto o fornecimento de
alimentação bebidas, quando o seu valor não
estiver incluído no preço da diária, que fica
sujeito ao ICMS);
29. -·Ãgencíaiiiento, organização, promo-'
ção e execução de programas de turismo, pas- .
seios, excursões, guias de turismo e congéneres;
· 30. Agendamento, corretagem e intermediação de títulos,_ câmbio, seguros, planos
de previdência privada, direitos da propriedade industrial, artística ou literária, e de
qualquer outra natureza (exceto os serviços
prestados por instituições autorizadas a funci9nar pelo Banco Central);
31. Representação comercial de qualquer natureza;
·
32. Distribuição e venda de bilhete de loteria, cartões, pules ou cupons de apost~.
e sorteios;
· 33. Despachantes;
34. Leiloeiros;
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35. Cobrança e recebimentos por conta
de terceiros, inclusive de direitos autorais,
protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pagos, manutenção
de títulos vencidos, forne;;cimento de posição
de cobrança ou recebimento e outros s~rviços
correlatas da cobrança_ pu recebimento;

36. Instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central: além dos previstos no
item anterior, transferência de fundos; ordens de pagamento e de créditos; pagamento
por conta de terceiros, iiJ.clusive os feitos fora
do estabelecimento; aluguel de cofres; emis-

são de camês (o imposto não incide sobre
o ressarcimento de gastos, a instituições financeiras, inclusive com portes de correio,
telegramas, telex, telefone, teleprocessamento, necessários à prestação dos s_eryi_ços);
37. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectivas engenharia consultiva,
inclusive serviços auxtliares o.u complementares (exceto o fq_rn_ec:;_i_roento. de mer_cadorias
produzidas fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS);
· 38. Reparação, conservação e reforma de
edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres ( exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas fora dqlocal da prestação dos serviços, que fica sUjeito ao ICMS);
39. DemoliÇão;· · ···
· ..
40. Florestamento e reflorestamento;
41. Escoramento e contenção de encostas
e serviços congêneres (exceto o fornecimento
de mercadorias produzidas fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao

ICMSJ;.

...

42. Controle e tratamento de efluentes
de qualquer natureza e de agentes físico"s" e
biológicos;
43~ Saneamento ambient_al e congêneres;
44. Paisagisnio, jardinagem e decoração
(exceto o fornecimento de mercadorias, que
fica sujeito ao ICMS);
45. Varrição, coleta, remoção e incineração de lixo e de· resíduos quaisquer;
46. Limpeza e dragagem de portos, rios,
canais, lagos e lagoas;
47. Limpeza e manutenção de imóveis,
inclusive vias públicas, parques e jardins;
48. Desinfecçi\o, imunização, higienização, desratização e congéneres;
49. Lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração, recondicionamento e manutenção de máquirias, veículos, motores,
aparelhos, equipamentos e quaisquer objetos
(exceto o fornecimento de peças e partes,
que fica sujeito aó lCMS);·
Recauchutagem ou regeneração de
pneus para o usuário final;
--51. Recondic;-ionamen'to, acondicíonamento, pintura, lustração, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, -anodização, corte, recorte, polimento,
plastificação e congêneres, de objetos não
destinados à industrialização, comercialização, ou qualquer outra operação -refãfíVã ~
, · circulação de mercad9Pas;

so:
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70. Barbeiros, cabeleireiros, manicutos,
Instalação e montagem de aparelhos,
e equípamentos, inclusive monta- pedicuros, tratamento de_ pele, depilação e
congéneres;
.gem industrial, prestados ao usuário final,
71. Banhos, duchas, sauna, massagens,
exclusivamente com material por ele fornecido;
ginásticas e congêneres;
53. Raspagem, calafetação, polimento,
72. Alfaiataria e costUra, quando· o material for fornecido pelo usuário final, exceto
lustração de pisos, paredes e diyisórias;
54. Colocação de tapetes e cortinas, com -aviamento;
73. Tintlirària e lavanderia;
material fornecido pelo usuário final do_ servi74. Datilografia, estenografia, expedienço, desde que não prestado pelo próprio aliete, secretaria e congéneres;
nante;
75 .. Funerais;
55. Armazenamento, depósito, carga,
76. Taxidermia;
descarga, arrumação e guarda de bens de
77. Re.crutamento, agenciamento, selequalquer espécie (exceto depósitos feítos em
instituições autorizadas a funcionar pelo Ban- ção-; COioçâci e fornecimento de mão- de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive
co Centnd);
56. Guarda e estacionamento de veícu- de empregado do prestador do serviço ou
de trabalhadores avulsos por ele contratados;
los;
78. Locação, inclusive arrendamento
57. VigiLância ou segurança de pessoas
mercantil ou "leasing", de bens móveis.
e bens;
Art. 29 Os serviços de gênero ou _espécie
_5_8~- Transporte, coleta, remessa de bens
idêntica à dos incluídos na relação do artigo
ou valores, e transporte de pessoas, dentro
anterior, mas nela não abrangidos à vista das
do território do município;
especificações dos seus itens, bem como os
59. Utilização de portos e aeroportos, de getlero ou espécie diferente, _não estão
atracação, capataiia, estivagem, armazenacompreendidos na competência dos municígem interna, eXterna e especial e serviços
pios, para efeito da cobrança do imposto soacessórios;
serviços.
60. Propaganda e publicidade, inclusive breArt.
39 Os serviços definidos nesta lei espromoção de vendas, planejamento de camtão sujeitos apenas ao imposto sobre serViÇOs
panhas ou sistemas de publicidade, elaborade qualquer natureza, ainda que a respectiva
ção de desenhgs, textos e demais mat~riats
'publicitários (exceto sua impressão, reprO- prestação envolva utilização ou fom~cimento
de mercadorias.
dução ou fabricação, que ficam sújeitos ao
§ 19 Ressalvadas as exceções expressas
ICMS);
61. Veiculação e divulgação de textos, na lista do art. 1~, o valor das mercadorias
utilizadas ou fornecidas será computado na
desenhos e outros materiais de publicidade,
base de cálculo do .ilJlpOsto sobr~ serviços
por meio que não constitua serviço de comude qualquer natureza.
nicação sujeito ao ICMS;
Art. 49 O fornecimento de mercadorias
62. Gravação e distribuição de filmes e _ com a prestação de serviços -não inclufd9s
vé:d"eO-iapes;
na lista do art. 1~ configura, em seu todo,
Eonografia ·ou gravação de sons_ ou
operação e prestação sujeita unicamente ao
ruíçlos, incfus_íve trucageni, dublagem e miXa- imposto sobre operações relativas ã circulagem sOnora;
ção de mercadorias e sobre prestaçõeS:de ser64. Fotografia e· cinematografia, inclUsi- viços de transporte interestadual e intennuVe revelação, ampliação, cópia, reprodução nicípal e de comunicação, de competência,
e.ttucagetn;
estaduaL
65, -Cópia ou reprodução, por quaisquer
Art. __5_9__ A alíquota máxima do imposto
processos, de documentos e outros papéis, sobre serviços de qualquer natureza é de 10%
plantas ou desenhos;
(dez por cento).
66. Composição gráfica, fotocomposi§ 19 Quando se tratar de serviços spb a
ção-, clicheria, zincografia, litografia e fotoliforma de trabalho pessoal do próprio contritografia (exceto a confecção ou fabricação
byinte que não caracterize ativ_idade emprede impressos e coÔgêneres, cujas correspon- sarial, o imposto será calculado, por meio
dentes saídas ficatri sUjeitas ao ICMS); _
de alíquotas fixas ou variáveis, em função
67. Colocação de molduras e afins, encada natureza do serviço ou de outros fatores
dernação, gravação e douração de livros, repertinentes, nestes na.O OOmíiii!endídtf" a imvistas e- congê-iii!ies·;
portância paga a título de remuneração do
_68. .Divex:sóes públicas: cinemas, "maxi próprio trabalho.
dãnciil.gs" e cong_êneres; bilhares, boliches,
§ 29 Quando os serviços a que se referem
corridas de animais e outros jogos; exposios itens 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15
ções, bailes, "shows". festivais, recitais e con- forem prestados por profiSsionais organizagéneres; jogos eletrónicos; comPetições es- dos em sociedades uníprofissionais que não
pOrtivas õu -de destr~ªjísica ou inteleqtual;
caracterizem atividade empresarial, o imposexecução de música, individualmente ou por
to será devido pelas sociedades e calculado,
conjuntos; fornecimento de músiCa em am- na fo:rma do § 19, em relação a c11da profisbientes fechados (exceto transmisSões radio~ sional habilitado, sócio ou não.
fó"riiccis ou de televisão);
Art. 69 Pennruiecem em vigor as- dispo69. Produção, para terceiros, de espetá- sições relativas ao imposto sobre serviços de
.culos, entrevistas e congêneres;
qual~uer natureza, previstas no D_ecreto-LeiJ
52.

~áquTnáS
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n9• 406, de 31 de dezembro de 1968, e legisla~
ção posterior, não modificadas por.esta lei;
Art. 79 Revogam-se as disposições ém
contrário.
Art. 89 Esta lei .entra .em vigor na data
de sua publicação.

I
O SR; PRESIDENTE (Iram Saraiva)
-Item6:-

DisCusSão, em-fUiilO-úriiOO~-do Projeto.
de Lei dQSenado n~ 164, de l989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regula a
competênciápara instituição-do Irilpcisü,sobre Herança e Doação; nas con91Ções
previstas no inciso III do § 19 do lart.
155 da Constituisâo Federar. tendo.\
l'ARECER, sob n' 425, de 199(] ida
Comissão
·
'\
-De Assuntos Econômicos, favoráVel_
ao projeto com as Emendas nos 1 e
2-CAE, que apresenta.
Em discussão o projeto e as e.iriendas, em
turno único.
A Presidência esclarece que, nos tennos do
disposto no art. 288, III, a, do Regimento
Interno, a matéria depende, para a sua aprovação, do voto favorável da maioria abSOluta
da composição da Casa,· deveõdo ser [eita
pelo processo nominal.
-'
Tendo havido, entretanto, acOrdo entre as
lideranças, a mátéria será submetida ao Plenário simbolicamente.
O Sr. Nelson Wedekin -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) CoD.cedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Wedek.in.
--

O SR. NELSON WEDEKfN (PDT _,ge,
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
-Presidente, V. Ex• disse que a .matéria era
dependente de votação nominal, ao enunciá-la. Pergunto se, do ponto de vista iegiR
mental, é possível acórdo de liderança substituir a votação nomiiial em lei complementar
à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Iram Súaiva)-Nobre Senador NelSon Wedekin, embora es·
te não seja o ponto de vista desta Presidência,
é praxe e é ie_gi.nieD.tal que, havendo acordo
de Lideranças, se substitua a votação nominal
pela votação .simbólica.

O SR. NELSON WEDEKlN - Sr. Presi·
dente, é regimental? V. Ext disse que é regimental, é praxe, quando há acordo de todas
as lideranças?
-
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O SR. PRESIDENTE (Iram_Sa_~jva)- É.
V. E~ pode, inclusive, usar o Regimento e
pedir verificaçáa de quorum.

O SR. NELSON WEDEK,IN ~ Sr. _PreSi·
dente, peço adiamento daS matérias, pelo
menos as que não foram votadas.

O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presi·
dente, náo se trata de pedir verific1:1-çãó de
quorum. Na verdade, se a Constituição, e
me parece que ela é clara, diz que se trata
de votação nominal em lei complementar.
não há sequer acordo de liderança, mesmo
que ·todas as lideranÇas estejam a favor. E
nem há nenhuma praxe que possa subsistir
à letra do Regimento, Sr. Presidente.
--

O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) ...:.:..
Então, V. Ex~ deve faz~,r_ o requerimento,
que a Presidéncia submeterá imediatamente
à deliberação do Plenário.

0 SR. PRESIDENTE (Irani Saraiva) - A
Presidência esclarecerá ao nobre Senador
Nelson Wedekin qualquer dúvida suscitada,
A Presidência colocará em votação, porque
é a forma constitucional.

Há, entretanto, a praxe, com a qual o Sena~
dor Iram 'Saraiva não concorda. Mas em exercício daPrc:asídência, cumpre o que eStá determinado pela praxe e, se V. Er levanta dúvida, a Presidéilcia·cólócãra-em Võfaçáo no-'"
minal.
O SR. NELSON WEDEKIN -Sr. Presi·
dente, perguntaria a V. Ex•, porque ·essa é
uma outra questão, se, na verdade, existem
duas matériãs da mesma natureza que foram
aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Que õbedecem praxe ~ntiga.
OS~. NELSON WEDEKIN -Que obedr:;çe_ praxe. - -

Se eu levantar-uma questão de ordem, ela
também alcança aquilo que já foi votado?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não, nobre Senador, porque é mãtéria vei:tcida, lex facta in[elizmente_. Para o futurd: V.
Er poderá. Tanto que a Presidência parou,
pára atender às ques.tões .l!!vantadas por V,

EX•

.

-

-

-

O SR. NELSON WEDEKlN ~ Sr. Presi·
dente, existem mais_ duas matérias da mesma
natlí_reza ainda a serem votadas?
--0- SR. PRESIDENTE -(Irãm Saraiva) A[ém da que estamos apreciando, mais quatro matérias.
O SR. NELSON WEDEKIN - Sr. Presi·
dente, gostaria de saber de V. Erse_é possível,
porque não quero impedir a livre continuidade, a nOrmal continuidade dOs trabalhos.
Témos· ín:úmeras votações a serem feitas· e
na medida em que eu peça a Veiifícação, com
o ·apoio de alguns Senadores, evidentemente
obstruo os trabalhos. Quero saber se há alg~i!j- meio, no Regimento, de sobrestarmos
as Votações desses projetes da mesma natureza, no mínimo para que eu tenha oportunidã(ie "de me aprofundar na questão, para
saber se é possível, requerer questão de ordem ou não .

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- É.
E sabemos que em Di feitO,-o COstume termi~
na se transformando em lei, nobre Senador:-. Quer dizer, é a praxe. O ;Regimento" não cuída da questão expressamente.
• Q. SJt. NELSON WEDEKIN -- Portant~,
Sr: Presidente,.se formalmente eu fizer uma
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V.
argüição, constará da resposta que isto não
EX' pode pedir adiamento da matéria e a Meestá no Regimento.
sa_aéolherá, porque V. Ex~ t_em razão.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
peço·a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. -Pela ordem.)- Si. Presidente, de meu
gabinete encaminhei à Mesa, não sei se de
forma regimental ou não, SOHCitaçáofiara que
todos os meus votos contassem como abstenção.
Mas como eu verifiquei que meus vo_tos
não estão sendo anunciados, certamente porque o Regimento àetermina que, em cada
votação, eu tenha que vir aqui abster-me,
como· eu vejo que se modifica o Regimento
e até a Constituição, através de ente.ndimento
de liderança, fiz da comunicação uma espécie
de protesto simbólico. Quando reformamos
o Regimento, a idéia foi de que não houvesse
o que está ocorrendo nessas últimas sessões
da Legislatura, que não se_ votasse matéria
em cima da perna, sem saber o·gue está sendo
votado, mas criaram uma forma de fazê-lo,
através de requerimento assinado por 50 Srs.
Senadores. No moment9 em que criaram esta
maneira, eu tíVe ã oportunidade de declarar:
"Esta vai ser a praxe" e_é o_ que está ocorrendo, quando essa forma de urgência urgentíssima é só para calamidade pública. Então,
está havendo calamidade pública para vários
assuntos que, hoje, estão sendo votados graças a eSse requet;imento de urgência urgentíssima.
Sr. Presidente, simbolicamente, como também gostaria· de fazer no Congresso, apenas
simbolicamente, votarei sempre pela abstenção quando da votação do Orçamento, e
aqui, nessas matérias, porque nós estamosvotando "caixas-pretas"; não sabemos o que
estamos votando.
O SR. PRESIDENTE (Irani -saraiva) ..:.:::A_
Presidência apresenta sUas desculpas ao nobre Senador Jutahy Magalhães, e com_unica
a S. Ex~ que já havia remetido o requerimento
para a Subsecretaria da Ata. A Presidência
recebeu o comunicado feito por v~--Ex•-mas
não o Ie"u para o Plenário; por isso pede escusas a V. Ex~ e passa a lê-lo agora:
·

"Sr. Presidente, solicito a V. Ex' que
mande constar meu voto pela abstenção
de todas as m"atérías que forem votadas
enquanto eu estiver com o· meu nome
constando na lista de presença da sessão
de hoje e amanhã."
Sala das Sessões, 14-12-90.
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Maurício Corrêa - Permita-me. Sr.
Presidente. Está havendo espaço na sessão?
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O SR. PRESII)ENTE (lram Saraiva) Não. Escamas,.. em processo de votação e va-

mos colocar. agora, em votação o ·requerimento do nobre senador Nelson Wedekín.

O Sr~ José Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a,_ palavra ao nobre Senador José
Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador._)- Sr._P.res\dente, parece-me que o pedido de adiamento

da matéria caracteriza uma quebra da unanimidade necessária. O fato de haver o questio-

namento por parte de um só Senador quebra
este princípio do acordo baseado e fundamentado na .unanimidade, De modo que não

vejo necessidade do pedido

~e

adia!llento.

O que há, na verdade, é urna não-concOr~
dância que o projeto em pauta configure Como a ser votado pelo sistema simbólico. Veja
V. Ex~. Sr. Presidente, este projeto já foi
votado aqui, a Câmara já o emendou e ele
está retornando ao Congresso NacionaL É
um projeto que elenca os casos que configuram a incidência do imposto sobre serviço
de qualquer natureza. De fato, é um projeto
da maior importância para as prefeituras municipais. Vai trazer uma enorme contribuição
para a arrecadação dos prefeitos, para a melhoria das condições comunitárias, para investimentos ~m obras sociais, para redes de
água, para redes de esgoto, para serviços de
transporte público, enfim, esse projeto é de
extraordinário cunho social. Mas v'ejam que
não há concordância, não há unanimidade,
Houve uma quebra do princfpiõ dO--acordo,
baseado na unanimidade, que faz com que
esse projeto venha à votação neste mOmento,
sem que seja necessária a sua votação__ pelo
sistema nominal, exigido nessas votações de
leis complementares.
De modo que não há necessidade do adiamento. O projeto fica com isso__exclufd,o da
pauta, porque só constava da mes!fl~_ pelo
acordo das lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência entende a colocação de V. Ex\
mas entende também o apelo do Senador
Nelson Wedekin, porque, na realidade, tem
procedimento a questão suscitada por S. Ex'
A Presidência não tem como agir, a não ser
submeter o requerimento do Senador Nelson
Wedekin à apreciação. A- Presidência ·vai tomar a coloc:ação de V. Ex~, que a faz respeitosamente, para que, realmente, a Casa tenha
condições de votar -:- ç: ~á necessidade de
que as matérias sejam votadas-, mas, ~pe
nas como um apelo ao Senador Nelson Wedekin. A Mesa não terá outro procedimento,
a não ser apreciar o requerimento que já está
sob[e a mesa.
O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Amir
Lando.
·

O SR. AMIR LANDO (PSB - RO. Pela
ordem. Sem -reviSão- do orador.) -Sr. Presidente, tenho aComPanhado atentamente o
procedimento desta Casa.
coma· homem afeito às leis e ao Direito,
não posso deixar, nesta hora, de lavrar o meu
pi-otesto-c6ntra um procedimento que afronta
as leis e a: Constituição.
Não pÕd'emos exigir de queni. quer que seja
O- cumprimento das leis e da Constituição,
na medida -em que são violentados a toda
hora nesta Casa.
-' ·Esta é uma posição que e_u não poderia
deixar de registrar nos Anais desta Casa, sem
violentar minha consciência e o meu respeito
pelas leis. Se as i;lstituições não forem respeitada_s, se as leis não são observadas, não se
pode exigir o cumprimento delas por parte
do simples povo, do povo brasileiro. E por
isso que·; apesar-dos acordos, não podemos
violar as leis.
Nesta hora, deixo aqui o meu protesto e
a minha solidariedade à questão de O'rdem
formulada pelo Senador Nelson Wedekin.
-0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro Secret_ário.
~]Jdo o seguinte:
REQUERIMENTO N• 525, DE 1990
Nos termos do art. 279, alínea "c", do Re-.
gímeilto Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei n~ 1_64/89- Complementar a fim de ser feita na sessão de 2•-feira
-17·12·90.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
-

Nelson Wedekin. ---

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
votação o requerimento.

-o Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Pre~idente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
_O SR. PRESIDENTE {liam Saraiva)' ConcedQ a palavra ao nob,re Senador Chagas
Rodri$ues.

O SR. CHAGAS RODRI!iUES (PSDB PI. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do ora_do;r:.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o requerimento do nobre Senador Nelson
Wedekin está intimamente relacionado ao
art. 69 da Constituição, que dispõe:

"As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta,"
Exige maioria absoluta, não exige votação
nominal. Entendo, Sr. Presidente, data venia, o pronunciamento dos ilustres colegas,
que quando a Constituição exige maioria absoluta, e se as lideranças e todos os Srs. Sen,adores aquí Presentes concordarem, há'mais
do que_ maioria ã.bsoluta, há unanimidade.
E·isso'corre.sponderia ao que eu chamo um
princfpio de economia processual. De modo
que, aceitando Q dispositivo, aceitando a
aquiescêlieia de todos os líd~res e de todos
os Senhores liderados, eu entendo, data ve·
nia) que não se desrespeitou o prindpio constitucional, porQue ele rião fala em votação
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nominal, ele fala em maioria absoluta; e unanimidade, a meu ver, é mais do que maioria
absoluta.
.. ·Entretanto, como o ilust:i'e Colega requereu o adíainento, é porque ilãb está de acordo'
com a votação nesta sessão, e eu, democratícamente, acolho esse entendimento e não tenho nenhuma restrição a fazer ao adiamento
da votação.

O Sr. Ronan Tito- Sr. PreSidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito.
OSR. RONANTITO (PMDB -MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, enquanto se prOcessam os entendimentos, que estão muito bem iniciados entre
as lideranças, porque há apenas um enfoque
diferenciado_ e não um desentendimento ...
Parafraseando Magalhães Pinto~ Õão há desentendimento, faltou um pouco de entendimento, mas agora vamos conseguir esse en·
tendimento.
Sr. Presidente, o meu pedido pela ordem
é para submeter a V. Ext e ao Plenário o
seguinte: a Câmara dos Deputados e a Comis·
são de Orçamentõ estão prontos para votar
o Orçamento, e estão também nos convocando para esse mister.
Coroo se trata da peça mais importante,
porque vale lembrar à Casa que o"Parlamento
foi criado em 1215, na Inglaterra, na época
do Rei João Sem Tena, para apreciar orçamentos, essa é a função precfpua, maior, do
CongressO Nacional.
-Assim, sugiro a V. Ex:•, Si. Presidente, que,
após aecidinnos esta votação, suspendamos
a sessão, vamos ao COngresso, façamos avotação do Orçamento, que espero seja por
acordo e, em seguida, retomemos a mais uma
sessão aqui, para que possamos não só votar
as matérias que temos aqui, como, também,
preparar a Ordem do Dia de segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Continua em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
. permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 7:
Discussão em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9165, de 1989-Com- ·
plementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cã.fdoso, que estabelece normas sobre a entrega aos estados
e MuniCíPios- dos recursos-previstos no
ait. 161, inciso II, da Constituição Federal, especialmente sobre os critérios de
_rateio do Fundo de PartiCipação dos Estados e do Distrito Federal, Fundo de
Participação dos Municípios e Fundo para Programas de Financiamento ao Setnr
Produtivo das Regiões Norte, Nord~.
e Centro-Oeste, tendo
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PARECER, sob n" 426, de 1990, da
Comissão
_
-De Assuntos Económicos, favorável
ao projeto com ãs êmeildas -n~ i a 3-CAE,
que apresenta.

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Primeiro Secretário.

:é: lido e~aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N; 526, DE I990
Nos termos do art. 279, aünea c, do Regi-

mento lnte:cno, requeiro adiamento da discussão do Projetà de.Lei do Senado n" 165/89
-Complementar; a fim de ser feità na sessãõ ·
de 2•-feira -17-12-90.
- -- Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, ser~ cumprida a
deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 8:
Discussão, em turno único; do Projeto
de Lei do Senado n9 168, de 1989-Complementar, de autoria do_Senador Fernando Henrique Cardoso, que regula as
limitações constitucionais--ao poder de
tributar, nos Tennos do _inciso II do art.
146 da Constiilliçã-o_ Federal~ tendo
PARECER, sob n• 427, de 1990, da
Comissão
-De Assuntos Econômicos, favorável
ao projeto. nos tei'inos de, sübstitutivo
que oferece.

Sobre a mesa, requ-e-rimento que serflído
pelo Sr. Primeiro Secretário.
É lido e_aprovado o seguinte:

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lido ~ aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 528, DE 1990
Nos termos do àrt. 279, alínea "c'', do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei n9 170, de 1989Complementar, a fim de ser feita na sessão
de z~~feir:t-17-12-90.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
-. Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE -(Iram Saraiva) -;
Aprovado o requerimento, será cumprida a
deliberação do Plenário.
-O PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item
10:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n~ 171, de 1989 Complementar, de ·autoria do Senador
Fernando Henrique Cardo~o, que defi. ne, nos termos do inciso I do art. 161
da Constituição Federal, o valor adicio·
nado para fins de cálculo da particiapílção dos municípios na receita do imposto
sobre_operações relativas à circulaçãp de
mercadorias e sobre prestação de s~rvi
ços de transportes intereStadual e intermunicipal e ?e comunicação, tendo
PARECER -FAVORÁVEL, ;ob n•
428, de~1990, da Comissão
_·
-De Assuntos Económicos.
Sob~e_ a _níesà: reCJÜerimeD.t"o qUe_ será lido
pero Sr. 1~ s:ecretáfio.
.
-.

_J? Iid_o ~.'!_provado o se_$uint~:_
REQUERIMENTO Ni 529, DE 1990-

Nos termo_s do art. '279_, Jllínea c do Regimento Interno, requei!o adiamento da discUsSão do Projeto de Lei ti?171-Complemen. tãi' ã fim de ser "feifa na sessão de 2• feira
REQUERIMENTO N• 527, DE 1990
-17·12·90
Nos termos do art. 279, al{nea "c'', do ReSala das Sessô_es, 14 de de~mbro de 1990.
gimento Interno, requeiro adiall}ento da dis- :.:=-:Nelson Wedekiõ.
cussão do Projeto de Lei n~ 168, Complementar, de 1990 a fim de se:r feita na sessãO
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) de 2•-feira -17-12-90.
-Aprovado o _requerimento, será cumprida a
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
deliberação do Plenário.
- Nelson Wedekin.
. _O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) O SR. PRESIDENTE (Iram ·saraiva) Item H:
Aprovado o requerimento, será cumprida a
Dis'cussão; em turno único, do Projeto
deliberação do Plenário.
de Lei do DF n~ 59, de 1990, de inicíatiVá
-~do governador do Distrito Federal, que
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) aprova a pauta de valores imobiliários
Item 9:
do Distrito Federal, para efeito de lançaDiscussão, em turno único, do Projeto
.. mento do IPTU no exercício de 1991,
de Lei do Senado n~ 170, de 1989-Comaltera dispositivos da legislação tributáplementar, de autoria do. Senador Ferria ·e dá outras. prov~dências, tendo
nando Henrique Cardoso, que dispõe sobre conflitos de competência, em matéPARECER, sob n·• 473,de I990~ da
ria tributária, entre a União, os estados,
Comissão
o Distrito Federal e os municípios, nos
:_ D.o Distrito Federal, favorável ao
tennos do inciso I do art. 146 da Constiprojeto com a Emenda n? 1-DF, que
tuição Federal, tendo
apresenta, com :voto vencido do Senador
Maurício Corrêa.
PARECER, sob n'' 429, de I990, da
-:..Em discussão o projeto e a emenda, em
Comissão_
, __
- De Assuntos Econômicos, favorável
turno único._ (Pausa.)
ao projeto nos termos de substitutivo
Não havendo quem peça a palavra, encerro
'
..a discussão..
·
que oferece.
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Em votação.
Os_Srs. 'senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausil.)
Aprovado.
É ó seguinte o proj_eto aprov_ado:
I*) PROJETO DE LEI DO DFN• 59, DE 1990
Aprova a pauta de valores imobiliários
do Distrito Federal~ para efeito de lançamento do IPTU no exercício de·J991~ altera dispositivos da legislação tributária e
dá outras providências.

(*)O projeto acha-se publicado no Suplemento ao
n" 139- DCN 11, de 23-10-90.
-

O SR. PRESiDENTE (li-am Sarã.iva):...:..... Em
votaçãO a Emenda it~ i;oF:
. . .- Os Sts. Senadotes que a ã.pi'ovam queiram
penna!lce_r .sC?ntados. (Pa1:1sa:)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para
a redação final.
É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA N• I-DF
.• Ficam suprimidos os arts. 2~ e _3• _do
Projeto de Lei do Distrito Federal n~ 59,
de 1990~ renumerando-se os d.emais.

0 SR. -PRESIDENTE (Iram Saraiva) ........:.
Item 12:
-· ·
Discussão, em_ turnO único, do P!-Ojeiõ
de Re:solução n~ 57, de 1990, de iniciativa
da Comissão Di!etora, que dispõe sobre
a l!xtinção de 20 (vinte) cargos, _em comissãO,_de Assessor Legislativo do Grupo Direção e Assessoramentd Superiores do quadro permanente do Senado
Federal, e dá outras providencias, tendo
PARECER, sob n~· 479, da Comissão
- Diretora, favorável ao- projeto nos
termos do substitutivo que ofe-rece.e contrário às emendas de n"" 1 e 2, apresentadas de acordo com o art. 235, II, f
, do Regimeiito Interno .
Em discussão o projeto, o s.ubstitut1vo e
?S emendas; em turno único. (Pausa.)
O Sr._Rachid Saldanha Derzi- Sr. Pi'esi:
dente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE. (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid
·
Saldanha Derzi.

OSR. RACHIDSALDANHA (PRN- MS.
Para discutir. Sem revíSão dO orador.)·- Sr.
Presíderite, Srs.. Senadores: ~sse um outi-o
projeto da Mesa Diretora que vem, no pegar
das luzes do seu mandato. Após 23 meseS,
a Mesa Diretora manda agora, ~o final, um
outro -projeto extinguindo cargo-s, criando
cargos, modificando a sistemática da adminis·
tração do Senado Federal. Ora, ela teve Z3
meses para fazer TSso e agora~ nO últiino mç;s
do seu mandaio, manda a esta Casa um proje·

e
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to dessa envergadura. Não acho lógico. não
acho justo, que agora queiramos votar Um
prójeto como eSSe,.-se dentro de um m_ê.$ e

meio teremos uma outra Mesa. Então, a outra Mesa que resolva esse problema e que

faça as modificações que forem necessárias
e, aí, examinaremos e aprovaremos ou não.
Agora, não _acho justo que agora, neste
final, possamos aprovar um projeto dessa envergadura. Sr. PresiQente, devemos deixar
isso para o próximo ano, para a prólí:itna Legislatura.
·
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE ...(Iram Saraiva) Concedo a_ palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. SenactOJ;es, õ Senador
Rachid Saldanha l)erzi in.surge-se contra um
projeto que, ria forma substitutíva, declara
extintos 350 cargos vagos no Senado Federal;
reserva 100 cargos para que a futura Mesa,
através de concurso público, preencha as vagas existentes nas classes mais modestas: os
motoristas, os c_ontínuos, os serventes; e, numa Casa que tem 225 -assessores técnicos ...
O SR,. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_- A
Presidência comunicá aos Srs. Sen~dores que
há um seriador discutindo uma matéria importante.
O Sr. Nelson Camelro- Sr. Presidente,
essa é uma questão para a qual peço ãOs Srs.
Senadores a sua atenção, pois a Mesa não
tem nenhum interesse em perseguir ninguém.
A Mesa tem o dever de propor as medidas
moralizadoras para esta Casa.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Por que
não propôs isso nos 23 meses de mandato?
O Sr. Nelson Carneiro- Porque V. Ex~
é um insubordinado com as deliberações da
Mesa. A Mesa pediu a V. Ex~ que devolvesse
o gabinete da Liderança do Governo, quando
V. Ex' deixou de ser Líder do Governo, e
o que fez V. Ex' até hoje?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência esclarece que V. Ex• não pode
falar! Há um orador na tribuna.
(Soam as Campainhas.)
O Sr. Nelson Carneiro - E a Mesa até
hoje não fez isso. Pela LDO, somos obd~a~ dos a diminuir em 10% o número de func10~
nários desta Cas:i~ ·e -há 350 lugares vagos.
A Mesa declara vagos 250 e reserva 100 para
serem aproveítados, como contínuos, serventes, os lugares mais modestos, motoristas~
mediante concurso público a ser realizado pe·
la outra Mesa. E a Mesa encontrou, numa
Casa que tem 228 Assessores Legislativos,
vinte de livre nomeação do Presidente. O
Presidente podia ter- nomeado vinte, podia
ter demitido os vinte e nomeado vinte, mas
a Mesa achou que não era necessário e, até
hoje, não nomeou ninguém. Então, o _s._ue
quêr a Mesa? Quer Que esses vinte cargos

_sc~jam·

cancelados. É uma obr_a de colaboração para o bom nome desta Casa, Sr. Presidente. Não há demagogia nisso. Eu não estou
nome-ando ninguém; a Mesa não nomeou ninguém. A Mesa quer uma situação de dignidade e respeito para com esta Casa. Na hora
em que tantos funcionários públicos são demitidos, por que vamos criar cargos para funcionários que não necessitam de _ser nomeados? É só isso, Sr. Presidente. Não tenho
apaniguado algum. A Mesa tem cumprido
com o seu dever; o Senado que cumpra o
seu.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Encerrada a disCussão. -Em votação o substitutivo que tem preferência regimental.
~ DSSre._Sei:tadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -· Permita-m~, Sr. Presidente. Qual é o substitutivo?
"Porque nós não temos_ aqui. Eu gostaria de
conhecer este substitutivo ou, que V. Ex'
mande ler qual o-su~bsfítU.t.IVO ou, se este substitutivO -é o resultado de uma reunião da Presidência com lideranças, se é isso?
SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência atende o pedído de V. EX\ e determina que o Sr. 1~ Secretário faça a leituia.
É lido o seguinte:

-O
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do Senado Federal com as alterações constantes desta resolução.
· Art. 3" Esta resolução entre em vígor na
data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
-O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência esclarece que o St. 1~ Secretário
leu o substitutivo. Agora, S. EX" fará a leitura,
atendendq à solicitação do nobre Senador
Nelson Carneiro, do Parecer da Comissão
Diretora.
É lido o seguinte:

PARECER N• 479, DE 1990
Da Comissão Diretora sobre as Emendas n~"' l.e 2, de 1990, ao Pr()jeto de ResoluçãodoSenadon~ 57, de 1990, que "Dis-põe sobre a extinção de 20 (vinte) cargos,
em Comissão, de Assessor Legislativo do
Grupo DireçãO e Assessoramento Superiores do Quadro Pernianente do Senado
Federal, e dá outras providências".
Relator: Pompeu de Sousa
A Emenda n~ 1-Substitutiva~ sugere a seguinte redação ao proíeto:
"Dispõe sobre a extinção d_e__
cargos e empregos dos Quadros de
Pessoal do Senado Feder:al e dá outras providên~ias."

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ficam extintos todos os cargos e
empregos permanentes, dos Quadros de Pessoal do Senado Federal, vagos ou que veDê-se ao Projeto de Resolução n9 57, de . nh_a:m a vagar até o dia 31 de dezembro 4e
1990, a seguinte redação:
1990.
Art. 29 A Subsecretaria de AdmíniStraExtingue cargos efetivo e em co- ção de Pe~soal republicará o Regulamento
inis!:ião do Quadro de Pe5soal do SeAdministrativo e o Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras providênnado, com as alterações de_correntes desta
ciaS.
resolução.
o-senado Federal resolve:
Ari. 3~·· OscargosemComissãode.AssesArt:T· Ficam extintOS, no Quadro de Pes- sor Legislativo, C6digo SF-DAS-102.3, do
soal do Senado Fedex~l, os seguintes cargos
Grupo Direção e Assessoramento Superiores
eíetlVóS e em comíssã"o:
existe:iites no Quadro de Pes_soal do Senado
1-20 (vinte) cargos, em comissão, de As- Federal, serão preenchidos por servidores do
sessor Legislativo, SF-DAS-102.3;
__
Senado que satisfaçam os requisitos para ocuII~ os atuais cargos cfctivos vagos ou que
par a função de Assessor Técnico, estabevenham a vagar até 31 de dezembro de 19-90,
lecidos na Resolução n~ DO, de 1980.
ressalvados, desa relação, o total de 100
Parágrafo único. Os assesf>ores legislati(cem) cargos.
vos a que se refere este artigo serão nomeados
Parágrafo ún~co. Dentre os cargos rema- por indicaÇão das lideranças dos partidos pones_cent!!.S~ n_os termos do item II deste artigo,
líticos, na proporção das respectivas Banca~fãQ._reservados:
das, e terão e:x:ercício obrigatório nos gabinea) 1()" (dez)_ de Analista Legislativo- Área
·
tes das lideranças.
de Comunicação Social- para preimchimen·
A Emenda n~ 2-Substitutiva, pretende
to pOr candidatos aprovados em concurso pútransformar os atuais cargos em comissão de
blico já homologado;
assessor l~gislativ~ em cargos de assessor de
_ b) 30 (trinta) para inclusão na classe inicial
líder de Partido Político e tem. a seguinte reda Categoria funciona] -de Técnico Legisladação;
tivo, Área de Tr9--Qsportes; 30 (trinta) para
inclusáo na classe inicial da Categoria Funcion_~__ de Técnico l.~gislativo, Área de Segu"Dispõe sobre a transf9rmação dos
rança; e 30 (trinta) para incluSão na classe
cargos""êm comisSão de Assessor E.egisinicial da Categoria Funcional de Auxiliar Lelativo do Grupo-Direçã.o e AssessoragislatiVo, Área de Portaria.
·
menta Superiores do Quadro Pern;tanenArt. 29 A Subsecretaria de Administração
te do Senado Federal."
de Pessoal republicará o quadro de Pessoal

EMENDA (SDBSTITUTIVA) AO
PROJETo- DE -aESOLUÇÃO N• 57, DE
19,90
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Além. dos Assessores Legislativos efetivos,
em número de 128, o Senado Federal conta
com 9 (nove) Assessores Parlamentares, ocupantes de empregos em comissão, Código SFAS-3, que ocupam a parte Suplementar do
Qqadro de Pessoal.
Conta, ainda, o Senado com 88 ocupantes
de emprego de confiança de Assessor Téc~
ta este artigo será feita pelo Presidente do
Senado Federal até ·o-último dia do mês em nico, admitidos por indicação dos Senhores
que se der a indicação do líder do partido Senadores, sob o regime jurídico da ConSOpolítico, sendo 2 (dois) para cada líder de lidação das Leis do Trabalho, com salário
equivalente ao vencimento do cargo de Asbancada com 10 oU inaís liderados e 1 (um)
sessor Legislativo DAS-3, ria forma da Resopara cada bancada com 3 ou mais liderados.
lução n'? 130, de 1980".
§ 29 As atribuições e exigências para provimento -dos cargos resUltantes da transfor- Diante disso, dispondo o Senado Federal
de 225 Assessores, número satisfatório para
mação de que trata este artigo serão definidas
o atendimento das atividades da Casa, justifipela Comissão Diretora no prazo de 90 (noca-se, plenamente, a extinção dos 20 (vinte)
venta) dias a partir da publicação desta reso~
cargos, em comissão, de Assessor Legislalução.
tivo, Código SF-DAS-102.3, do Quadro Per~
Art. 29 São transformados em cargos de
manente do Senado Federal, que se enconAssessor de Secretaria Geral da Mesa, Códi~
tram vagos há aproximadamente 2 (dois)
go SF~DAS-102.3, 3 (três) cargos de Assessor
anos-, sem que a Administração da Casa se
Legislativo, Código SF~DAS-102.3, do Qua~
ressentisse da sua necessidade.
dro Permanente do Senado Federal.
Art. 39 São transforinados, em cargos de
Quanto à transformação em cargos de AsAssessor do_ Diretor-Geral, Código SF~ sessor da Secretaria Geral da Mesa, de 3 carDAS-102.3,3 (três) c'argos de Assessor Legis- gos de Assessor Legislativo, deve ser esclarecido que aquele importante órgão do Senado
lativo, Código SF-DAS-102.3, do Quadro
Federal já conta cOm 3 (três) Assessores da
Permanente do Senado FedeTal.
Parágrafo único~-- A Comissão Diretoi'a Secretaria Geral da Mesa, em comissão, códidefinirá, nó prazo de 90 (noventa) dias a par- go SF·DAS-102.3.
No que diz respeito à proposta de extinção
tir da publicação desta resolução, as atribuições e as exigências para pi'óvimento dos car~ de cargos e empregos vagos ou que venham
gos resultantes da transformação de que trata a vagar até o dia 31 de dezembro de 1990,
-----este artigo.
som_osiavoráveis, em parte, a essa medida.
Existem, no Quadro Permanente do Sena~
Art. 4~ Os cargos resultantes das transformações determinadas por esta resolução do Federal, aproximadamente 350 cã.igoS-vasã.o privativos de servidores portadores de gos e na Tabela Permanente, mais de 20 em~
diploma de curso superior e pertencentes ao J;Jregos vagos.
Para atender às necessidades de ajustes e
Quadro Permanente dº Senado FederaL
Art. 5 9 A Subsecretaria de Administra-:. rarióllillízação do quadro de pessoal, será neção de Pessoal republicará o Regulamento cessário que se mantenha 100 (cem) cargos
vagos, a serem preenchidos por concurso púAdministrativo do Senado Federal, com as
blico, distribuídos entre categorias funcionais
alterações constantes desta resolução.
O Projefo de Resolução n? 57, de 1990, onde se detecta maior carência de pessoal,
da Comissão Diretora, prevê a extinção de tais como as de Agente de Transportes Legis20 cargos em comissão de Assessor Legisla- lativo, Agente de Segurança Legi!>lativa e Astivo, Código SF-DAS-102.3. do Quadro Per- sisfe.õte de Ple;nários, extinguindo-se os de~
mais.
manente do Senado Federal.
Faz-se miste-r, -também, a transformação
O Senado Federal conta, atualmente, com
128 (cento e vinte _e oito) Assessores Legisla- dos empregos de confiança de Assessor Téetivos SF-DAS-102.3, efetivos, no Quadro de_ nico_e_Secretári~damentar em cargos, emEessoal- Parte Especial, lotados na Asses- comissão, de Assistente Parlamentar, objetisoria, que executam as suas atiVidades de as- vando melhor aproveitamento e maior diversificação de mão-de~obra, com a utilização
s~spramento técnico â Comissão Diretora,
à Mesa, às Comissões Permanentes e Tempo- de maior número de pessoal técnico especializado, sem, contudo, incorrer em aumento
rárias~ aos Senadores e às Lideranças, consistindo na preparação de minutas de propo- de despesa.
Em face do exposto, opinamos pela rejeisições de pronunciamentos e de relatórios;
na elaboração de estudos_ opinativos e infor- ção das Emendas n9" 1 e 2 e pela adoção
mativos e na prestação de esclarecimentos do_ seguinte substitutivo:
técnicos, atinentes -ao exercício das funções
constitucionais espeCíficas do Senado FedeEMENDA (SUBSTITUTIV A) AO
ral.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 57, DE
Esses servidores prestam serviços a todos
1990
os Gabinetes dos _Senhores Senadores, aos
Dê-se ao Projeto de Resolução n~ 57, de
Membros da Mesa Diretora, às Lideranças 1990, a seguinte redação:
de Partidos Políticos, às Comissões PermaExtingue cargos efetivos e em
nentes e Temporárias e aos demais órgãos
-comissão do Quadro de Pessoal do
da Casa.

O Senado Federal resolve.
Art. 1~ São transformados, em cargos de
Asse~sor de Líder de Partido político, Código
SF-DAS-102.3. 14 (quatorze) cargos de Assessor LegislativO; Código SF-DÀS-102.3, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
§ 19 A distribuição dos cargos de que tra-
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Senado Federal e dá oUtras -proVidências.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ficam extintõS-, rió- Quadro de
Pessoal do Senado Federal, os seguintes cargos efetivos e em comissão:
I -20 (vinte) cargos, em comissão, de Assessor Legislativo, SF-DAS-102.3;
I I - os atuais cargos efetivos vagos ou que
venham a vagar até 31 de dezembro de 1990,
ressalvados, dessa relação, o total de 100
(cem) cargos.
Parágrafo único. Dentre os cargos rema~
nescentes, nos termos do item 11 deste artigo,
serão reservados:
_
a) 10 (dez) de Analista Legislativo- Área
de Comunicação Social- pa:ra preenchimento por candidatos aprovados em concurso pll·
blico já homologado;
b) 30 (trinta) para inclusão na classe inicial
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Área de Transportes; 30 (trinta) para
inclusão na classe inicial da Categoria Funcio~
nal de TécnicO Legislativo, Área de Segurança; e 30 (trinta) para inclusão na classe-inicial da Categoria Funcional de Auxiliar Legislativo, Área de Portaria.
Art. 29 A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal do Senado Federal com as alterações
constantes desta resolução.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário. -Nelson Carneiro, Presidente Pompeu de Sousa, Relator - Mendes Canale
- Antônio Luiz Maya.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência esclarece que o que está em votação é o substitutivo da Comissão Diretora,
que tem preferência regimental. ~ o último
que o nobre 19 Secretário acabou de ler.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tem a palavra V. Ex~

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB -::RJ. Para um esclarecimento. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, gostaria de escla:
recer à Casa que vão ser extintos trezentos
e cinqüenta cargos que não tem titulares, no
momento estão vagos. E a Mesa reserva cem
para serem, por concurso, destinados aos motoristas, aos contínuos, aos serventes de que
necessita a Casa. A nova Mesa é que vai
fazer esses concursos. Agora, os outros vínte
cargos de assessores legislativos, que recebiam DAS e que não tinham necessidade,
porque temos 228 assessores, estes nós os
extinguimos:
Isto foi deliberado numa reunião da Mesa,
com a presença das Lideranças do PMDB.
do PFL e do PSDB.
A Mesa não está ínventando coisa alguma,
não está perseguindo ninguém. A Mesa está
preservando o bom nome desta Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Iram_ ~a_nliva) O s_R.__ PR_ESIDENTE(Iram Saraiva) - É
ContinUa em votação o substitutivo da Co- sObre a vpt_ação? -missão Diretora, que tem preferência regiO Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sim, Sr.
mental.
Presidente.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
___ ~ _ o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Cid Sabóía-de Carvalho.
O Sr. Racbid Saldanha Derzi - Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. CID SABólA DE CARVALHO
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V.
(PMDB -CE. Pela ordê,m. Sem revisão do
Er tem ap<>iamento?
orador.) - Sr. Presidel!te, está m_uito claro
que está havendo uma obstrução por determiO Sr. Rachi Saldanha Derzi- Tenho, Sr.
Presidente, Senador João Nascimento, Sena- nados parlamentares a respeito desta matédor Lourival Baptista e Senador Carlos Pa- ria. Pergunto a V. Ex•: Não haveria uma forma regimenta[ de prímeíro votarmos outrocínio.
trãs niã.têtiãs igualmente importantes, e deiO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) xarmos essa votação para- depois'! Porque esVai-se proceder à verificação de quorum.
sa obstru_ção não va) cessar. Se ela ficar no _
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente 1 peço meio do caminho, vamos deixar de examinar
a V. Ex• que mande soar as campanhias solici~ matérias da maior importância.
Solicito_ a_ V. Ex•, Sr. Presidente, que_entando a presença de todos_ ç_s senadores em
quarito se· pede a inversão da pauta- o Líder
Plenário para a votação.
Ronan Tito vai pedir inversão- que V. E:x:§
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
não realizasse outra vez essa vota.çã9, até que
Srs. Senadores podem ocupar os seus lugares, seja eXãriiiiiado o pedido de inversão, para
a votação será nominal.
não prejudicarmos a ordem dos trabalhos
Os Srs. Senadores já podem votar.
aqui no Senado Federal, nesse último dia de
tanta importância.
(Procede-se à votação.)
PRESIDENTE (Iram "saraiva)- Sa- VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: be V. Ex§ que a Presidência não pode tomãr
Antonio Maya - Carlos Lira - Carlos esse tipo de decisão solicitada. No entanto,
Patrocínio - Chag-aS ROdrigues - Cid Car- a Presidência poderá convocar outra sessão
valho - Gerson Camata - João Calmon extraordinária, tendo em vista que estão pre-José Fogaça- José lgnácio- Leite Cha- sentes na Casa 56 Srs. Senadores. A procrasves - Marco Maciel - Marcondes Gadelha tinação é uma forma legal.
-Mário Covas- Maurício Corre a- Mauro
ó Sr. Ronan Tito- É uma obstrução, Sr.
Benevídes - Mf!.UIO ]3.Cirges . . .;. . Nelson Carneiro- Nelson Wedêkin- Pompeu de Sou- Presidente.
sa- Ronan Tito -Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

o· sR.

VOTAM "NÃÔ" OSSRS. S.E;NADO·
RES:
~
.
João Menezes -João Nascimento- Lou·
rival Baptista - Oziel CarneirO - Rachid
Saldanha Derzi.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SE·
NADORES:
Amir Lando - Jamil Haddad- MárciO
Berezoski.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

O Sr. Ronan Tito-- Confessada pelo próprio Senador, S.r. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -,:-É
no.rmal.
·

O ·sr. Ronan Tito - Temos o quorumna
caSa, Sr. Presidente.
-O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Há
56 Srs. Senadores na CaSa.

-O Sr. Ronan Tito- Então, peço o-enc-erramento desta sessão. E peço a V, Ex§ que
cOnVoqUe irrieàiãtãmente uma nova sessão·
para que votemos em primeiro lugar a lei
agrícola.

(Suspensa às 19 horas e 55 minutos, a sessão
é reaberta às 20 horas.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivei) .....-A
Presidência vai acatar,
A Presidência solicita ao todos os Srs. Senadare_~ que ocupem seus lugares porque vai
E!:O-cêder à no~a vol~ção. ÇPaU.sa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- ES'
tá reaberta a sessão.
A Presidência solicita a toci.'os Õs s·rs. Senadores que tomem os seus lugares para a vota~
o sr:.Mário Covas- Sr. Presidente, peço
ção pelo processo eletrônj~o. (Pausa.)
____ _ a -palavra pela ordem.
Os Srs. Senado~:es podem votar.
o· SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Presi~

O SR. MÁIUO ÇOV AS (PSDB ,--- SP ~ Pela
ordem.) -Sr. Presidente, esse item esgota
a matéria da Ordem do Dia desta sessão?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não, não esgota, nobre Sen·ador. Entretanto,
se cai a sessão por falta de quorum no plenário, a Presidência convocará nova sessão ex~
traordinária imediatamente, porque na Casa
a Presidência constata que há 56 Srs. Senadores.
O Sr. Mário Covas _- Não estou Contra
isso, Sr~Prêsidente. Acho que deve convocar
mesmo. Apen_a~. volto a in_sislir, o que recebi
da Mesa como avulso. corresporidente à_Ordem do Dia desta sessão, esse it;em n" 121o,
é o último dos itens, o que dispõe sobre a
extinção de 20 cargos em comissão. É o que
está em votação, não é? Pelo que me foi fornecido peta Mesa, para a Ordem do Dia desta
sessão, esse e o último item.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não consta da pauta. V. Ex~ tem razão. É
o projeto da política agrícola.
A Presidência determina que se distribuam
agora os avulsos desse projeto, inclusive, V.
Ex• vai recebê-lo.

O Sr. Mário Covas- Agora vai ser apreciada_ a política agrícola de$te País? O avulso
da política agrícola será distribuído agora?
O que foi votado lá na Câmara, ontem?
O SR.-P"RESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
votação.
·
Peço aos Srs. Senadores que votem em seus
lugares. (Pausa.)
Estamos votando o substitutivo da Comissão Diretora, que tem preferência regi~en
taL

CProcede-si à votaçtio.)

Normal.

Votaram SIM 21 senadores·; e· NÃO 5.
Houve 3 abstenções.
Total: 29 votos.
Não houve quorum.
Vou suspender a sessão por cinco minutos.
Está suspens~ a sessão.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr.
dente, peço a palavra pela ordem.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Covas.
-

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel- Antonio Maya- Carlos
Lira - Carl~s I:"atrocfnio - Chagas Rodrigues - Cid tarvalho - Gerson _Cam~ta Joãõ Calmofl'....::... João Menezes -José: Foga~
ça - Leite Chaves - Louremberg Rocha
-Márcio Lacerda - Marco Maciel - Marcondes Gadelha- Mário Covas~ Maurício
Corrêa - MauJ;"O Benevides - Mauro Borges ~Nelson Carneiro - Nelson Wedekin
--Pompeu de Sousa - Severo Gomes.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADO·
RES:
João Nascimento - Lourival Baptist"a Oziel Carneiro - Rachid Saldanha Derzi.
ABST!iM~SE DE VOTAR OS SRS. SE·
NA DORES:
Jamil Haddad- Mareio Berezoski.

O SR. PRESJDE~TE (Iram Saraiya) Votaram SIM 23 Srs. Senadorse; e NAO 4.
Houve 2 abstenções.
Total: 29 votos.
Não há quorum. A votação do projeto fica
adiada.
O SR. PRESIDENT_E (Iram Saraiva)- Fi~
cam prejudicados, em virtude da falta de quo·

8402. Sábado 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

rum para votação, os Requerimentos fi?S 523 .
ORDEM DO DIA
e 524, lidos no Expediente, de urgência para
-los Projetas de Lei da Câmara n~s 115 e 119,
de 1990.
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_- A
176, de 1990 (n• 4.086/89, naquela Casa), de
Presidência convoca uma sessão extraordi-

nária a realizar-se, hoje, às 20 horas e 10
minutOs, com a seguinte

autona do Senador Nelson Carneiro, que dis-

·- põe sobre a política agrícola (dep_endendo d~.
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parecer da Comissão de Assuntos Económi-

cos.).
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessdo às· 20 horas e 9.
minutos.)

Ata da 217§ Sessão, em 14 de dezembro de 1990
4§ Sessão Legislativa Ordinária, da 48§ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Iram Saraiva
ÀS20HORASEIOM/NUTOS,ACHAM·
SE .PRESENTES OS SRS. SENADORE&
Aluízio B_ezerra- Nabo r Júnior- Carlos
De•Carli - Aureo Mello -- Odacir Soares
- Amir Lando.- João Menezes - Almir
Gabriel - Oziel Carneiro·- Antonio Luiz
Maya - João Lobo_- Chagas Rodrigues
--Afonso Sancho- Cid Sab6ia de Carvalho
- Mauro Benevides - Cat:l.Q_s Alberto Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha ::..._
Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco Maciel -

Ney,_ Maranhão -

Mansueto

de Lavor- Carlos Lyra -João Nascimento
- Albano Franco - Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista - Luiz Viana Neto Jutahy Magalhães -José lgnácio Ferreira

- Gerson Camata -João Calmon - Jamil
Haddad- Nelson Carneiro -Alfredo Cainpos -

Ronan Tito -

Maurício Corrêa -

Severo Gomes - Mário Covas - Mauro
Borges -Iram Saraíva- Pompeu de Sousa
- Meira Filho -Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha- MáfCió LacerdaMendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
-Leite Chaves- Affonso cama:rgo- Márcio Berezoski - Nelson Wedekin -José
Paulo Bisol- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
lista de presença acusa o comparecimento de
56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a ses.sãO.
Sob a proteção de Delis, iniciamos nossos
trabalhos.
_
O Sr. I~' Secretário procederá à leitura ·do
Expediente.
:É lido o seguinte
EXPEDIENTE
OFÍCIOS DO SR. I• SECRETÁIUO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 123, DE 1990
(N~ 4.434/89, na Casa de origem)
Autoriza o repasse, aos estados e muni-

cípios, de per.::entual da arrecadação da

,

___________..............__ ---·

..

taxa de ocupação de imóveis da União,
dispõe sobre foros, taxas e lau(iêmios, e
-·dá outras providências.
·
O Congre;;so Nacional decreta:_ .
Art. 19 Ficam os municípios autorizados
a proceder, em nome da União, em seus respectivos territórios, mediante convênio com
a Secretaria de Património da União -SPU.
à inscrição de ocupação e ao cadaStramento
dos usuários de terrenos da União.
§ 1;~- A-Uriião repassará aos n:iunicípiÕs
o percentual de 29%_ (vinte por cento) do
valor da arrecadação da taxa de ocupação
do_s terrenos que, no âmbito dos seus territórios, a partir da publicação desta lei, venham
a ser incritos como ocupados e cadastrados,
de acordo com o procedimento previsto nocapu.tdeste artigo.
§ 2~ A-União repassará aos estados. desde que estabelecido em convénio com a SPU,
o percentual de 2% (dois por cento) da taxa
de ocupação dos terrenos que vierem a ser
inscritos como ocupados e cadastrados, no
âmbito de seus territórios, na forma do previsto nocaputdeste artigo, para custeio do
exercfcio, rotineiro e permanente ou especial, sempre que solicitado. da fiscalizaç_ão
e policiamento específico, relativamente à
preservação do domfnio e posse, em nome
da União ou__d_Qs titulares e ocupantes.
§ 3~ Orepassedequetratao§ !"ocorrerá
durante os 10 (dez) ano.s seguintes à incrição
de ocupação.
§ 4~ o repasse de que trata o§ zoocorcerâ
enquanto o mesmo atender aos seus objetiv6s
e convier à União, a critério da SPU.
§ so Para os efeitos deste artigo, as prefeituras deverão remeter à SPU formulário
padronizado, devidamente preenchido.
acompanhado da planta do terreno total, com
as suas medidas na escala de 1:1000, do memorial descritivo, de planta da municipalidade que contiver o terreno e o lograd()uro
em que ele se situa, figurando os terrenos
confrontantes, estes, com as respectivas medidas.
§ 6" As incrições e cadastramentoS promovidos pelos Municípios, na forma deste
artigo, só terão validade jurídica após a sua

------ -

aceitação peta SPU, com a sua inclusão no
sistema de cadastro.
. .
. --·
§ 7? Nos convênios a secem celebrados
haverá cláusula obrigatória estabelecendo
consulta prévia ao Ministé-rio da Aeronáutica
sempre que os terrenos.~objeto de_ regulari-_
zação de ocupação estiverem em áreas contíguas a aeródromos ou próximas destes.
Art. 2~ -A i?_Xa _q~ oC.upação d~ t~rreno.
da União calculada soQre.o '.(alar do domínio
pleno do terreno,_anualmente atualizadO Pela,
SPU ~ ser_á, a partir do exercício de 1990, de
2% (dois por cento) ao_a_no.
-

A!t. 3~ TOrna-se fOreiro de terreno da
União, inclusive de marinha, marginal, acrescidos, acrescidos de acrescidos e interior, pa:-ra fins de regularização fundiária, sem pagamento do valor do domCnio útil, aquele que,
até a prorhulgação da Constituição Federal,
em 5 de outubro de 1988, preenchia um dos
seguintes requísítos:
I - estiVesse iilsciito como ocupante -de
terreno da União, ou já tivesse requeridO a
inscrição, dispensada a prova do pagamento
de quaisquer taxas;
n - tivesse título aquisitivo de propriedade, de qualquer origem. sobre terreno da
União, registrado no Registro de Inióveis;
III -ocupasse, de fato, terreno'da União,
com edificação autorizada por alvará expedido pela prefeitura, na conformidade das
normas e regulamentos que rege:ffi a matéria,
em cada município;
rv-==-detivesse a posse de terreno da
União, com fundamento em título ou em concessão de aforamento, C>utorgado por estado,
município ou pelo Distrito Federal, os quais
ficam revigorados e regularizados. sem a exigência de qualquer outra formalidade, passando a ser foreiro do terreno da União com
as áreas, medidas e confrontações constantes
daqueles documentos e que serão transpostas
para o sistema informatizado e constarão da
ficha cadastral computadorizada a ser expedida em favor do interessado.
§ tu O terreno da União, no caso do inciso I, será definido pdas medidas e confrontações constantes da ficha cadastral de ocupa-
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ção, do sistema computadorizado, enviada

para o domícflio do usuário.
§ 29 O terreno da Uiliáo, nos cãS:O'.fdos
incisos II e III, será definido pelas medidas
e confrontações que vierem a ser fornecidas
ao interessado pela SPU. independentemen·
te Qe_ qualquer requerimento ou processo.
§ 39 As medidas e confrontações do terrena total que contiver o terreno da União
serão as constantes da matrícula ou transcrição do Registro d~ Imóveis e, nã falta destas, ou havendo imprecisão de dados; prevalecerão aquelas constantes das plantás da municipalidade onde se_ encontrar o terreno.
§ 49 O aforamentO, na fOiina:previs1a rio
inciso III, restringir-se-á às áreas ocupadas
pela projeção vertical das benfeitorias sobre
o solo, até o máximo de 50% (cinqüenta por
cento) em torno das mesmas.
§ SP A eventual área de terreno da União
que exceder à prevista no parágrafo anterior
poderá ser iriscrita como-m:uj:iada, incidindo,
sobre o _valor dp domínio pleno da mesma,
anualmente atualizil.do, o percentual da taxa
de Ocupação aplicável na data da incrição.
§ 69 O aforameP,to Outorgado por esta lei
.ha forma prevista nocaputdeste artigo independerá de gualquer despacho concessório
e contrato, formalizando-se a partir do preenchimento, pc;:lo interessado, do foqnulário de .
cadastro padronizado, obtido na Dele_gacia
da SPU rio Estado e enviado para o ServiçO~--Federal de Processamento de Dados-SER- .
PRO, acompanhado da planta do terreno total, com as suas medidas na esçaja de 1:1000,
do inemorial descritivo, e da planta da municipatídade que contiver_ o terreno e o logradouro em que ele se situa, figurando os terrenos confrontantes, com as respectivas_ medidas,. bem como dos seguintes documentos:

I -tem preferência a-o aforamento, sem

p<iga-mCntõ do preço correpondente ao valor
do.dQm.fui_Q_@J, adquirindo-o a título gratuito, aquele <iue comprove que, em 5 de outu·
bro de 1988, atendendo à política de regularização fundiária, preenchia, pelo menos, um
dos s_eguintes requisitos:
a) utilizasse, neçessariamente os terrenos
para acesso às suas propriedades;
b) tivesse-o domínio de alodial, fosse concessionário de terreno da União, o:u tivesse
preferência ao aforamento deste quanto a terrenas neles integrados ou contíguos a ele~,
de marinha, marginal, açr_escjd_os, acrescidos __
de acrescidos, naturais ou artificiais, forrila:._
dos anteriormente a 21 de dezembro de 19S7,
intei-iór ou_outros, desde que os mesmos não
tenham podido Constituir unidade autônoma,
por falta de _acesso ou por insuficiência de
área que permitiSs-e a sua aprovação, como
lote autónomo, pela municipalidade ou pelo
poder público competente;
c)fosse concessionário de serviços públicos, -quanto aos terrenos julgados necessários
a esses-serviços;· d) exercesse atividades de pescador ou de
colónia: de pescadores, exibindo documentos
hábeis a tal comprovação, obrigando·se a
manter tal ativl.dade quanto aos terrenos julgados apropriados;
II -tem_ preferência: ãõ "ãíoiilriie-nto, ine~
_dian_te;_pãgafnento-do preÇo Correspondente
ao ,..alor do domínio útil, aquele que. te_ndg
ocupado de fato terreoo da-Uniao,· a partir
de_~ de outubro de 1988 e até a data da publi-cação desta lei e que, dispOsto a regularizai--_
tal situação, preencha, pelo menos, um dos
seguintes requisitos:
a) tenha edificado benfeitorias, devidamente comprovadas, autorizadas por Alvará
expedido pela prefeitura, na: Conformidade
I - na hipótese do_ inciso I docaput,ficha
dos regulamentos e normas·que regem a macadastral do usuário da ocupação que foi autéria em cada município;
torizada _anteriormente, remetida para 0 seu
b) detenha o domínio de alodial, seja condomicílio;
cessionário de terreno da União, ou tenha~
II -na hipótese do i"nciso II docaput,título
preferência ão aforamento aeste, --quaritO -ade propriedade, registrado no Registro de
Imóveis;
terreno neles integrados ou contíguos a eles,
de marinha, marginal, acrescidos ou acreso.··.
III - na hipótese do inciSo III. docaput,
cidos de acrescidos, naturais, formados após
alvará, expedido pela municipalidade, autori21 de dezembro de 1987, interior ou outros,zação a edifiCação;
desde que os mesmos não possam constituir
IV - na hipótese do inciso IV docaput,
título ou documento de concessão de aforaunidade autónoma, por falta de acesso ou
por-ínSuficíêiici8 de área para ser aprovada,
mente outorgado pelo estado, município ou
como lote autonômo pela municipalidade ou
pelo antigo Distrito Federal.
pelo poder público competente.
Parágrafo único. Na concessão de afora· § 79 Após exame do formulário e sua
aprovação pela SPU, será expedido pelo Ser~ mefito na forma prevista no inciso II deSte
pro o documento de aforamento, que consis- artigo será observado o disposto nos §§ 4?
tirá na ficha cadaStral a- Ser enviada para o e 59 do art. 3~.
Art. s~ Ao tornar-se foreiro, o enfiteuta
endereço que tiver sido fornecido pelo foreiro, no formulário de cadastrO referido no § adquire o domínio úti_l do terreno da União,
_que corresponde a 83% (oitenta e três por
&.
cento_) do domínio pleno, permanecendo com
§ 89 A SPU editara- atas-normativos, que
disporão sobre o proce-dimento de formali- - a União o domínio de 17%_ (dezessete por
cento) do mesmo.
zação do aforamento previsto neste artigo.
Art. 6? Tomam-se inexigíveis os laudê~-"'"
Art. 49 A concessão de aforamento de
mios não re-colhidos incidentes sobre transfeterreno da união pela SPU nas demais situarências onerosas de dorilínio-útil ou de direições previstas nos diversos textos legais, fica
tos benfeitorlais em ociipãções de terrenos
cons_olidada por esta lei e obedecerá às seda União, realizados até 31 de d~zembro de
guintes· condições:
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1987, igu·almente inexigfveis os foros; taxas_

e multas, inclusive de transferências, incidentes até aquela data.
Parágrafo único. Torna-se, também, inexigíveis, a partir do exercício de 1989, os foros
e taxas lilcidentes s-obre terrerios da União,
situados dentro do perímetro de áreas tomba~
das por órgão oficial competentes, ou sobre
terrenos que contenham edificã.ções- sujeitàs
ao mesmo gravame.
Art. 7o As traitsferêOcias anteriores a esta le{ do domínio útil de terreno da União
ou de direitos sobre benfe'itorias nele com;truídas, Qem como a cessão.de direitos a ele
:relativos que :ipreSeritém cãdeias dominiais
ou possessórias com mais de um alienante
e adquirente, poderão ser regularizadas, desde que:
I - seja recolhido, previamente, nas transferéncias onerosas entre vivos, posteriores a
31 de dezembro de 1987, o laudêmio de 5%
(cinco por c~nto), incident~ _sobre o valor de __
cada negócio jurídico, monetariamente atualizado, de acordo com o índice de variaÇão
do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, Õu
unidade de referência que venha a substituí-lo; e
II -os últimos outorgantes e outorgados
façam constar da escritura pública as alienações anteiiormerite realizadas, fazendo referência aos bARF de iecolhimento âos \audêmios, posteriOres à data mencionada no inciso I, com os valores pagos, as datas dos recolhimentos, os bancos e as agéncias arreca-" .
dadoras.
§ l·.J O ú!Úmo detentor de documentos
translativos de domínio útir ou de direitos
sobre benfeitorias deverá requerer as transferências à SPU, sujeitando-se ao cumprimento
dos demais preceitos, relativamente a todas
as transferência:$, Inclusive inult;:ts, posteriores a 31 de dezembro de 1987.
§ z~ Na Co"niOrinidade da_Iei, a obJ:iga_ç~o
de recolher o la-udêmio é'do-veilà.e.dof, maS,
não o-tendo este feito, 'poderá efetuar o paga~
roemo quaiquer-iri~eressado, sem p~ejuízo do
direito de regressO. .
- · ·
Art. go Fica, na forma do § 3" do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal, facultada a remição dos aforamentos de terrenos
da União, inclusive de marinha, de acres·
çidos, acrescidos- de acrescidos, marginais e
interiores que estejam situados fora da faixa
de segurança ·da orla marítima, mediante o
prêviO pagametliõ-dci-i:lom:IO.io direto, na for·
ma do que vier ser disposto em decreto,
-Art. -9'.- Para.os efeitos do inciso IV do
art. 20 e do inciso II do art. 26 da Coll.Stituiçclõ-Federal, são de propriedade dos Estados,
municípios ou de terceiros, as áreas, nas ilhas
oceânicas, costeiras e marítimas, que tenham
título aquisitivo de propriedade, de qualquer
origem, registrado no Registro de Imóveis
até 5 çle Ol,!.tubro de 1988, .não _se aplícando
tal preceito aos terrenos de marinha e seus
acrescidos, nela situados, tornando-se fareiros, neste· caso, os seus- titulares, na forma
do art. 3~ desta lei" oU, tendo preferência ao
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aforamento, quando preenche-rem os requisitos do art. 4~·.
Art. 10. Todos os procedimentos previstos nesta lei obedecerão ao que dispõem, sobre a preservação do meio ambiente, o art.
225 da Constituição Federal, e Lei n" 6.938,
de 23 de agosto-de 1981 e o Decreto-Lei n~
2.398, de 21 de dezembro de 1987.
Art. 11. Os atos. normativos da. SPU disM
porão sobre os procedimentos de identificação, demarcação, cadastramento, avaliação,
inscrição de ocupação, aforamento, arrendamento, aquisição e registro de imóveis de propriedade da União.
Art. 12. O Poder E:;.::ecutivo, no prazo de
90 (noventa) dias, contados da vigência desta
lei, adotará as providências necessárias à fiel
execução desta lei.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se os ihCisóS I, IL TIT,
IV, VI, VII, Vlll e IX do art. 105 do Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946,
o art. 49 do Decreto-Lei n~ 1..561 ~ de 13 de
julho de 1977, os arts, 1" e su do Decreto· Lei
nY 2.398, de 21 de de.zembro de 19B7, e demais
disposições ·em contrário. ·

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TITULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO I!
Da União
Art. 20. São bens da União:
IV- as ilhas fluviais e lacustres nas zonas
limítrofes com outrOs países;· as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, eXcluídas, destas, as áreas referidas no art, 26, TI;
··········--···~~cA.Pl:rui:õili··················

Dos Estados Federados
Art. 26.
tad_os:

Incluem-se entre os bens doses-

..........................~~~~·-·~·~·"····.,_,. • ...,....r........____

II -as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que_estiverem no seU domínio, exchifdas
aquelas _sob do.mínio da União, mUnicípios
ou terceiros;
··········--·~-------·~u··~-~t~·~·~--~-----·7"'·-·-.-~~

TÍTULO VII!
Da Ordem Soc1al

··············································~-~·~
CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente
Art. 225. -Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder públíco

e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ _19 Para assegurar a efetividade desse
direito, incumbe ao poder público:
I -preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecoló-

gico das espécies e ecossiStemas;
·
II- preservar a diversidade e a integridade do património genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipUlação de material genético;
III- definir, em todas as unidades da Fe_deração, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,

sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV- exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambien·
tal, a que se dará publicidade;
V....:.... controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente;
-_VI - promover a _educação ambiental em
todos os níveis de: ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente·
·'vu -pÍ"Ôtéier ~ fa.umi. e a flOra, Vêciadas,
na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função e.cológica, provoquem
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
§ 29 Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica
exigida pelo órgão público competente, na
fórma da lei.
· § 39 As condutas e .atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 49 A Floresta Amazónica brasileira, a
Mata Atlântica, a serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são património nacional e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preserVação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais._
§ _5~ São-indisponíveis as terras devolutas
ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.·
· § 6~ As usinas que operem com reatar
nuclear deverão ter sua localização definida
em lei federal, sem o que não poderão ser
instaladas.

õ;;:s·oisi>osíÇóíiii .. ,.......

··-·
ATo
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Dezembro de 1990

Art. 49. A lei disporá sobre o instituto
da enfiteuse em imóveis_urb_anos, sendo facultada aos foreiros, no cas-o de s_u_a extinção,
a remição dos aforamentos mediante aquisição do domfnio direto, na conformidade do
que dispuserem os respeCtivos contratos.
·
·······--·····~··········

§ 3~

..

·····~···~·····,

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

A enfiteuse. continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança, a partir
da orla marítima.

LEI N" 6.766, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o parcelamento do solo
urbano e dá outras providências.

LEI N" 6.938, DE 31 DE
AGOSTO DE 1981
- Dispõe sobre. a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus rms e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá out~;as
providências.

DECRETO-LEI N' 2.398,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas
de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União e dá outras providên~.

-

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item II,
da Constituição, decreta:
Ãit:~p;---A taxa de ocupaÇã:o de terienos
da União, calculada sobre o valor do dom_ín_iQ
pleno dos terrenos, anualmente atualizado
pelo Serviço do Património da União (SPU),
será," a"partir do exercício de 1988, de:
l - 2% (dois por cento) para as ocupações
já inscritas e para aquelas cuja inscrição seja
requerida, ao SPU, até 31 de março de 1988;.
11-5% (cinco por·cento) para as ocupações cuja inscrição seja requerida ou promovida ex officio, a partir de 1~ de abril de 1988.
Art. 59 Ressalvados os terrenos da
União que, a critério do Poder Executivo,
venhcim a ser necessários ao serviço público,
conceder-se-á aforamento:
I - independentemente do pagamento do
preço correspondente ao valor do domínio
útil, nos casos previstos nos arts. 105 -~ .215
do Decreto-Lei n? 9.760, de 5 de setembro
de 1946;
l i - mediante o pagamento do preço ref&rido no item anterior, os casos previstos no
arL4~ do Decreto-Lei n" 1.561, de 13 de julho
de 1977; e,

Dezembro de 1990-

III- mediante leilão püblico, nas hipótemens-ais e conSeCutivas de valor igual, acres·
ses do art. 99 do_ Decreto-Lei n~ 9.760, de _ cidas de juros e correção monetária; neste
5 de setembro de 1946.
- caso, __o ~foramento s,9 será constituído após
a integralização _do pagamento~

.... .,..._........................._, ............ ; ......

--

DECRETO-L_EI N" 9.760,
DE 5 J)E SETEMIIRO DE 194{

SETEMIIRO DE 1850
Dispõe sobre as t~rras del•olutas do lm·
pérío, e acerca_ das qué são pOSsuídas por

..

···p;;~_ i.65."""J:ê;;:-·p~:;;;;~;;~;--~~ afo?a"'~

to:
19) os que tiveiem título de propriedade
devidamente transcrito no Registro de fmóveis·
· ~) OS que estejànl na pOSse dos terrenos,
com fundamento énl título outorgado pelos
estados ou muuicípios;
3~) os que, necessariamente utilizam terrenos para acesso às. suas propriedades;
4~>) os ocupantes inscritos até o ano de 1940
e que estejam quites com o pagamento das
devidas taxas, quanto aos terrenos de marinha e seus acrescidos;
·~

~.·····

LEi N' 601, DE 18 DE

Dispõe sobre os bens imóveis da União
e dá outras providências.

........

.. ---- ..

···-~-
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6~>) os concessionários de terrenos de marinha, quanto aos· seus acrescidos, desde que
estes não possam constituir unidades autõnomas;
79) os que no terreno possuam benfeitorias,
anteriores ao ano de 1940, de valor_apreciável
em relação ao daquele;
St>) os concessionários de setviÇós públicos,
quanto aos terrenos julgados necessários a
~~es serviços, a critério .do Governo;
9~) os pescadores ou colónias de pescadores
que se obrigarem a manter estabelecimento
de pesca correlata, ou.indústria correlata
quanto aos terrenos julgados apropriados;

títulõ de seslilária sem preenchimento das
condições legais, bem como por simples
titulo de posse mansa e pacífica; e detei::'·
mina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a titulo onero·
- _so, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias
____ ge na~ionais e ii e estrangeiros, autorizado
· : o Goveffio ã promover-~ colonizaç_ão estrangeira na forma que se declare.
(A comlSsdq de Assuntas Económicos)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO,
Nt 146, DE 1990
(N• 76/89, na Câmara dosDeputado_s}

ApiOVa õ teXto -d·a ·coRvenção destina· da á eVitai- a dUPlã-tirblltaçàO e prevenir
· a 'eVásãó fiScal em 'niatéria' de ImpostoSsobre a Renda firmada entre o Governo
' d8. RePúbliCa Fede'rativ'a ·do· Brasil e o
COVernO da RePóbUcã da Índia, em Nova
' Delbi, 8 ~6 éle ábril de 't988. .
.
0 Congresso--=NaciOnal decreta:
Art. 1o FiCa aproVado 0 texto da Coovenção destinada a eyitar_ a dupla tributação
e prevenir a evasão .fiscal em matéria de 1mposto sobre a Rendaiirmadaentre 0 Govem(!:
--.·~~"'''"'''''''"''"'"""'-•"u·~~-··· • ··!-----~--- ·da República Federativa do Brasil e o Go.:; ~ .·.. :·;_._... ···· ·····~···· ·····~~-··----:·--.-----=vem:p- da República da Índia, em Nova Delhi,
a26.de ;:~.btil de.1988.
1
Art. 29 Este decreto legislativo entra e~
DECRETO-LEI N' 1.561,
vigc;>r na data de sua publicação.
DE 13 DE JUl.HO DE 1977

3. Por outro lado, a convenção proporcionará condições mais vantajosas ao deseJJ.volvimento da navegação q13rítima e aérea,
ao intercâmbio de serviços de profissionais
liberais e de atividades de ad:isüt.s- e d~sP<)J:..;
tis tas, beffi cOrilo. à- expansão daS atividades
culturais, atraVés de lnter~âmbio de professores e estudantes.
Brasília, 30 de junho de 1988.- José Sarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS W DPF/DAI/
DAOC:1/!'87/EFIN'L00-D08, DÉ 27
DE JUNHO DE 1988; DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
. . . .

A Sua Excelência o Se.nhor
José Sarney
Presidente da Repúblíc"a
Senbor.PresiQente,
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa.Ex.celência o Texto da Convenção destina.dft a evitar a .dupla tributação e
prevenir a evasão fiscal em matéria de Imposto sobre a Renda, firmada_ em Nova Delhi,.
a26 de abril de 1988, entre o Brasil e a Índia.
2. O texto obedece, em linhas gerais, à
orientação adotada em acordos semelhantes 1
e nele se estabelecem na covençãq cláusulas
que; mediante alívios fiscais, visarn·a estiinular as transferênCias recíprocas· de dividendos, juros em royalties, incentivando os fluxos de investimentos nos territ6ríos de ambos

os pafses.

.

.. _

3. Por outro· lado, a convençã_o proporcionará condições mais vantajosas ao desenvolvimento da navegação inarítima e .a~rea,
ao intercâmbio de serviços de profissionais
liberais e da atividades dç artistas e desportistas, bem como _á expansão das atividade:s
culturais, através do intercâmbio de profes·
sores e esJudantes.
.
4. Em vista das razões acima expástas,
Senhor Presidente, considero a Convenção
em apreço merecedora da aprovação do P_oder Legislativo e,- para tal, junto à presente
um projeto de mensagem, a fim de que Vossa
Dispõe sobre a ocupação de terrenos
MENSAGEM N9 263, DE 1988
Excelência, se assim houver por bem, se digda União, e dá outras providências.
ne encaminhá-la ao Congresso Na'cional, nos
·····~···-.,...·········--····-···---..,~----I;xce1entíssimos Seilhores Membros do
termos do art. 44, inciso I, da Constituição
Art: 4~' Obséi-Vadas as :d!sposiÇÕés do eon·gressd"Nacional.
Decreto-Lei n~ 9.760, de 5 _de _setembro de
Em conformidade com o di_sposto no art: Federal.
- Aproveíto a oportunidade para renovar ·a
1946, poderá ser concedido o aforamento, 44, inciso r;- da Constituição Federal, tenho1
mediante o pagamento do preço correspona honra de submeter à elevada consideraç_ãO· - Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Rodente ao valor do domínio útil, aos ocupantes
de Vossas "Excelências, acompanhada de Exde terrenos da União que, à data deste decre-- posição de Motivos do Senhor Ministro de· berto Abreu Sodré.
to-lei, tenham exercido posse contínua:
EStado das Relações Exteriores, o texto da
a) há mais de 5 (cinco) anos e realizado Convenção destinada a ev-itar a dupla tributacoNVENÇÃo ENTRE o GOvERNo DA
construção de valor apreciável;
ção e preve;nir- a evasão fisCal em matéria
REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRAb) há mais de 10 (dez) anos e realizado
de Imposto sobre a Renda, finUda em.<N"ova
SIL
.
construção de valor inferíor àõ-feferldo na
Delhi 1 a 26 de abdf de 1988, entre o Brasil
E O GOVERNO DA REEÚBLICA DA
alínea a;
e a fndia.
·
~ ,
ÍNDIA, DESTINADA A EVITAR A
c) há mais de 15 (quinze) anos e realiütdo
2. A Convenção obedece, em linhas geDUPLA TRIBUTAÇÃO E PREVENIR
benfeitofías dequalquer valor.
rais, à orientação adotãda em acordos seme~
A EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA
§ 19 Para os efeitos deste artigo, considelhantes, e nela se _estabelecé cláusulas_ que,
DE IMPOSTO SOBRE A RENDA
ra-se valor apreciável o que corresponder a mediante alívios fiscaiS, visam a estimular as
o GoVernO d·a· :República Federativa do
pelo menos metade do valor do domínio útil transferências recíprocas de dividendos, judo terr~no.
_ ros_ e royafties, incéiltivados os flUxos de in- Brasil e o Governo da República da Índia,
Desejando concluir uma convenção desti§ 2o O preço do domíiJ:iO útil poderá sei o-:-- ve-stimelttos nos territóriOS d"e ~bos· os· paf~ nã.dá a·evitar- a dupla tributação e preverilr
recolhido em até 24 (vinte e quatro) parcelas ses.
4

..
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a evasão fiscal em matéria de Imposto~ sobre
navio ou aeronave explorado por uma emprea Renda.
sa cuja sede de direção efetiva esteja situada
Acordaram o seg~inte:
em um Estado Contratante, exceto quando
o navio ou aeronave seja explorado apenas
ARTIGO 1
entre lugares situados no outro Estado ConPessoa.~ Visadas
. tratante;
A presente Convenção aplica-se às pessoas
g) o termo "imposto'' designa o imposto
residentes de um ou de ambos os Estados brasileiro oti imposto indiano, consoante o
Contratantes.
.contexto;
h) a expressão "autoridade _competente"
ART!GOZ
designa:
Impostos Visados
I - no caso do Brasil: O Ministério da
1. Os impostos' aOs quais se-aplica a Con- Fazenda, o Secretário da Ree.eita Federal,
venção são:·
o_u__seu representante autorizado;
a) no caso do Brasil:
I I - no caso da fndia:.O Gov_em6 Cent_ral
-o imposto federal sobre a renda, com no Ministério da Fazenda (Departamento da
exclusão do imposto suplementar de renda Receita) ou seu representante autorizado.
e do imposto sobre a atividades de menor
3_. Para aplicaçâo da Convenção por- um
importância; (doravante referido como imEstado Contratante, _qualquer expressão que
posto brasileiro);
não se encontre nela definida tem o sentido
b) no caso da Índia:
que lhe é atribuído pela legislação Desse Esta(i) a·imposto sobre a renda, inclusive seus
do relatiVo aos impotos que no objeto da
adicionais;
Convenção, a não ser que o contexto impo(ii) a sobretaxa (doravante referidos com()
ilha uma interpretação diferente.
imposto indiano).
2~·- A ConveriÇão aplica-se também a
quaisquer impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos
após a data da sua assinatura, seja em adição
aos impostos acima mencionados, seja em
sua substituição. As autOiidades competentes
dos Estados Contratantes notificar-se-ão mu, tuamente de quaisquex modific.ãções significativas que tenham oc-orrido em suas respectivas legislações tributárias.

ARTIG03
Definições terais
L Para os fins da presente convençã•,
a não ser que o contexto imponha interpretação diferente:
a) o termo "nacionais" designa:
I - todas as pessoas físicaS que- poS!luam
a nacionalidade de um Estado Contratante;
I I - todas as pessoas juridicas, sociedades
de pessoas e associações constituídas de acordo com a legislação em vigor num Estado
Contratante;b) as expressões '"um Estado Contratante" c "o outro Estado Contratante'' designam
o Brasil ou a Índia, consoante o contexto;
c) o termo "pessoa" abrange uma pessoa
fís1c<i,'umã sOCiedade e qualquer outra entidad_e que, em virtude da legislação tributária
·em vigor nos respectivos Estados Contratantes, seja considerada como uma unidade tributária;
•
d) o termo "sociedade" designa qualquer
pessoa jurídica ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja ·considerada como
uma pessoa jurídica;
e) as expressões "empreSa de um Estado
Contratante" e ·~empresa do outro Estádo
Contratante" designam, respectivamente,
uma empresa exploradora por um residente
de um Estado Contratante e ·uma empresa
exploradora por um residente do outro Estado Contratante;
f) a expressão "tráfego internacional" designa qualquer transporte efetuado por Um.
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ARTIGOS
Permanente

Estabel~cimento

1. Para os fins da presente convenção,
a expressão "estabelecimento pennanente"
designa uma instalação fixa de negócios e_m
que a empresa exerce toda ou parte de sua
atividade.
2. A expressão «estabelecimento permanente" abrange especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sucursal;
c) u·m escritóriO;
d) uma fábrica;
e) uma Oficina;
-f) uma mina, um poço de_ petróleo ou de
gás, uma pedreifa ou Outro local de extra~ão
de recursos naturais;
g) um canteiro de constroçãp QU montagem cuja duração ex.ceda_seis_mese;s;
h) uma instalação, sonda de perfuração ou
navio, usados para a exploração ou utilização
de recursos naturais, mas unicaineil:te se desta
forma usados por um período que exceda seis
meses .. -·
....
·3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo, a expressão "estabelecimento permanente" não compreende:
ARTIG04
a) a Utiliza9ão de_ instalações unicamente
Domicflio Fiscal
para fins de annazenagem ou exposição de
1. Para os fins da presente convenção, bens ou mercadorias pertencentes à empresa;
a expressão "residente de um Estado Contrab) a manutenção de um estoque de bens
tante" designa qualquer pessoa que, em virou mercadorias pertencentes à empresa unitude da legislação desse Estado, está af sujeicamente para fins de armazenagem ou expota a-Im-posto" e-m faí:ãci do seu domicJ1io, resi- sição;
.
dência, sede de direção- ou qualquer outro
c) a manutenção de um estoque- de hens
critério_ d~ natureza análoga.
ou mercadorias pertencentes à empresa uni2. Quando, por força do disposto no pa.· camente para fins de transformação por outra
emp~sa;
·
rágrafo 1, uma pessoa física for residente de
d) a manute:nção de uma in-stalação fóci. _
ambos os Estados Contratantes, a situação
de negóciQs unicamente para fíns de -comprai--será resolvida como segue: ,
bens ou_mercad_orias ou de obter informação ·
a) será consil;lerada residente _do EsU,t.do
· . ·
pará. a émPresa;
em que disponha de uma habitação permae) a manutenção de uma instalação fixa
nente; se dispuser de uma _habitação permade negócios unicamente para fins de reâlizar
nente em ambos os Estados, será çansider_ada
para a empreSa qualquer outra atividade d~
residente do Estado com o qual suas relações
caráter preparatório ou auxiliar.
pessoas e económicas sejam mais !!~_treitas
(centro de interesses_ vitais);
4. ]'Jãõ obstante o disposto nos parágrab) se o Estado em que tenha o centro de
fos 1 e 2. quando uma pessoa.;- que não
seus iritCresses vitais não puder ser determiseja um agente independente ao qual se aplinado, ou se não dispuser de uma habitâção
que o parágrafo 5 - atue por conta de uma
permanente em nenhum dos :Estados. será
empresa e tenha, e habitualmente exerça,
num Estado Contratante poderes para conconsiderado residente do Estado em que permanecer de forma habitual;
cluir contratos em nome da empresa, esta,
c) se permanecer de- forma. habitual em
empresa será considerada como tendo um esambos os Estados ou senão permanecer de
tabelecimento permanente nesse Estado relaforma habitual em nenhum deles, será consi~
tivamente a quaisquer atividades que essa
derada residente do Estado de que for naciopessoa exerça para a empresa, a não ser que
as atividades de tal pessoa se limitem às men~
nal;
d) se for nacional de ambos os ,Estados .cionadas no Piirágrafo 3, às quais, se exerou se não for nacional de nenhum deles, as
cidas por intermédio de uma instalação fixa
autoridades competentes dos Estados Conde negócios. não fariam desta instalação fixa
tratantes resolverão a questão de comum
de_ negócios um estabelecimento permanente, nos termos desse parágrafo ..
acordo.
3·. _ Quando, por força do disPosto no pa5. Não se considera que uma empresa de_
rágrafo 1, uma pessoa que não seja uma pesum Estado éontratante tem um estabelecisoa física for residente d.e ambos os Estados - mento permanente no outro Estado Contra~
tante pelo simples fato de exercer a sua atiViContratantes, será considerada residente do
Esütdo em que estiver situada sua sede de
dade nesse outro Estado por intermédio de
um corretor, de um comissário geral ou de
direção efet~va.
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qualquer outro ag-ente· independente desde

que essas pessoas atucm no âmbito normal
de suas atividades. Todavia, quando as atividades desse agente são total ou quase totalmente exercidas por-conta dessa mesma empresa ou porcontadessa e de outras empresas
que controlem, sejam controladas ou estejam
sujeitas ao mesmo·conttole comum, tal como
essa ·empresa, ele não será considerado um
agente independente, nos termos deste parágrafo.
- -, - 6. O fato de uma soCiedade residente de
um Estado Contratante controlar ou ser con~
traJada por uma sociedade residente do outrO
Estado Contratante _ali qile exe·rça: sufta ativi~
dade nesse outro Estado (quer seja por iiúermédio de um estabelecimento permanente,
quer de ,outro modo) não é, por si só, ba5tante
para fazer de qualquer dessas sociedades estab_elecimento permanente da outra.
ARTIGO 6
Rendimentos de Bens
Imobiliários
1.

Os rendimentos que um residente de

um Estado Contratante aufira de bc:ns imobi~

tratante exercer sua atividade no outro Esta·
do Contratante por meio de um estabelecimeiito permanente aí"situado, serão atnDuídos em cada Estado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se fosse uma empres-a distinta e separada
exercendo atividades idênticas ou· similares
em condições idênticas ou similares e transanciohándo com absoluta independência com
a em'presa· de que é estabelecimento perma~
Ae.D;te_.,~ __ ~ _
_
3. Na determinação dos lucros de um estabeleç_imentO permanente é permitido deduzir as despesas que tiverem sido feitas para
a ·consecuçãO dos objetivos do estabelecimento- o perma!J-ente, incluindo as despesas de
direção e as despesas gerais de administração
assim realizadas, em conformídade com as
disposições da legislação tributária do Estado
Contratante considerado e sujeitas às limitações nela previstas.
<L Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento permanente pelo fato da simples compra, por esse estabelecimento permanente., de.bens_ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros compreenderem
rendimentos tratados separadamente em outros artigos da presente Convenção, as respec_tivas.disposiçdes não serão afetadas pelas
disposiÇões. deste artigO.

liários (incluídos os rendimentos de explorações agrícolas ou florestais) situados no outro
Estado Contratante são tributávies nesse outro EStado.
·
2.- A e:iq)reSsãó "'benS imobiliários" é deflUida- de acordo corh a legislação dO EstadO
ARTIGOS'
Cofltiatante-em que-o-s bens em queStão esti- Navtgação Marítima e Aérea
verem situados. A expressão compreeilde,
'
.
'
em qualquer caso, os acessórios da proprie~
1. Os lu_cros provenientes da exploração
dade imobiliária;-ogado e o equipamento
de navios ou aeronaves notráfego internautilizados nas explorações--agrícolas e flores~
ciOnal só são tributáveis no Estado Contratais, oS direitos--a· qüe Se aplicam as dispotante erri que estiver situada a sede de direção
sições do direito privado relativas à proprie~
eíeti v a da empresa.
z:--- Se a sede de direção efetiva _de uma
dade territorial, o usufruto de bens imobiliáriOs e os direitos aos pagamentos variáveis
empresa de navegação marítima se situar a·
ou fixos pela exploração ou' conCessãO da ex- - bordo de um navio, essa· sede. considera-SI!
ploração de jazidas minerais. fontes e Outiós- situada no Esta~o Çon_tratante em que se enrecursos naturais·; os navios e aerónaves não
contra o porto de registro ·desse navio ou,
na-ãU:Séncia de porto de registro, no Estado
são consiserados bens imobiliâiíos. Coritrataiite- em que resida a pessoa que ex3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos
rendimentos provenientes da exploração diplora o naviO.
reta, da locação ou do arrendamento, assim
3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se
também aos lucros provenientes da participacomo de qualquer outra forma de exploração
de bens imobiliários.
çãO ilum consórcio, numa exploração em 00"
4. O disposto nos parágrafo 1 e 3 aplica~se
mum ou num-organismo internacional de ex-igualmente aos rendimentos provenientes de
ploração.
bens imobiliários de uma empresa e aos ren~
4. A expressão "exploração de navios ou
dimentos de bens imobiliái'ioS que sirvam pa~ aeronaves" designa o negócio de transporte
ra o exercício de profissões independentes.
de pessoas, correio, gado ou mercadorias efetuada pelos proprietários ou arrendatários ou
ARTIG07
fretadores dos navios ou aeronaves, inclusive
Lucros das Empresa<;
a venda de bilhetes para esse transporte por·
1. Os lucros de uma empresa de um Esta- conta de outras empresas.
do Contratante s6 são tributáveis nesse EstaARTIG09
do, a não ser que a empresa exerça sua ativiEmpresas Associadas
dade no outro Estado Contratante por meio
Quán.do:
de um estabelecimento permanente aí situa·
do. Se a empresa exercer sua atividade na
a) urir.a empresa de um Estado Contratante
forma indicada, seus lucros são tributáveis
participar, direta ou indiretamente, da direno outro Estado, mas unicamente na medida
ção, do controle o do capital de uma empresa
em que forem atribuíveis a esse estabeleci- do outro Estãdo Contratante; ou,
mento permanente.
b) as mesmas pessoas participarem, direta
2-. Com ressalva do disposto no parágrao ou indiretamente, da direção, do controle ou
3, quando uma empresa de um Estado Con· do capital de uma empresa de um Estado
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Contratante e de uma empresa do outro Estado Contratante, e, em ambos os casos, as
duas empresas estiverem lig'adas, nas suas relaçõe_J comerciais ou fin-anceiras, pór condições aceitas ou -imposta<> que difiram das f:.Jue
seriam estabelecidas entre empresas. independentes, os lucros que, sem- essas condições,
teriam sido obtidos por uma das empresas,
mas não o foram por causa dessas condições,
podem ser incluídos nos lucros dessa empresa
e tributados como _tai~_.

ARTIGO !O
DiYidendos
1. Os ~iyidendos pagos_ por uma ~c_ie
dade residente de um Estad,o Çont~:atante. a
um residente do outro Estado Contratante
são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses dividendos podem tam~
bém ser tributados no Estado Contratante
de que é residente a socieçlade _que os paga
e _de acordo com a legislação desse Estado,.
mas se a pessoa que os r_eceber for uma soç•edade que seja o beneficiário ef~tivo dos dividendos, o imposto assim estabelecido não po~
der.á exceder 15% dõ- mOrl.fante bruto dos_.
dividendos.
Este parágrafo não afeta a tributação da
sociedade pelos luciõs dos quais os dividendos são pagos.
3. O termõ f'dividendos", usado neste artigo, designa'o"s ren-dimentos provenientes de
ações, ações ou direitos de fruição, ações de
empresas mineradoras, artes de fundador ou
outros direitos de participação em lucros,
com exceção de créditos, bem como os rendimentos piCiVe-ri"ieriteS de outras partidpaçõe~
de capital que estão sUjeitos ao mesmo tratamento tributários dos rendimentos de_ açÇies
pela legislação do Estado de que é residente__
- a sociedade que os distribui.
4. O dispOsto nos parágrafos 1 ·e 2 -nâó
se aplica se o beneficiário efetívo dos divid.endos, residente-âe Um Estado Conirafari.te, desenvolver ativídade no outro Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga
- os dividendos por meio de um estabelecimento permanente aí situado, e a participação
em relação à qual os dividendos são pagos
estiver efetivamente ligada a esse estabelecimento permanente. Nesse caso,_aplica-se
o disposto no artigo 7.
5. QuandQ ur;n residente da Índia tiver
um estabeleci~ento permanente no Brasil,
este estabelecimento permanente poderá af
estar sujeito a um imposto retido na fonte
de acordo com legislação brasileira. Todavia,
esse imposto não poderá exceder 15% do
montante bruto dos lucros desse estabeleciw
mento permanente determinado após o pagamento do imposto de sociedade referente a
esses lucros.
6. - Quando uma sociedade residente de
um Estado Coritratarife receber lucros ou
rendimentos provenientes do outro Estado
Contratante, esse outro Estado nao poderá
cobrar nenhum impostO sobre os dividendos
pagos pela sociedade, exceto na medida em
que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado ou à medida e que

8408 Sábado 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçâo II)

a participação geradora dos divid.endos estiver efetivamente ligada a um estabelecimento

visão política, uma autoridade local ou um

residente desse Estado. No entanto, quando

permanente situado nesse outr.Q .Estado, nem

o d_evedor dos juros, resiçJente ou nãq de um

sujeitar os lucros n'ã.o cli~tribJ..!ídos da socie~
dade a um imposto sobre_lucrgs otl,Q distribuídos, mesmo se os dividendos pagos ou
os lucros não distribuídoS: _consistirem, torta!
o parcialmente, em lucros ou rendimentos
provenientes desse outro Estado.

Estado Contratante, tíver num Estado Contratante um estabelecimento permanente em

ARTIGO 11
Juros
1. Os juros piOVenieilfes de um Estado.
C9ntratante ~ eagos a um r~sidente do outro
Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem também
ser tributados no Estado Contratante de que
provém, e de acordo com a legislação desse
Estado, mas se a pessoa que os re_ceber for
o beneficiário efetivo dos juros o imposto
assiin estabelecido não poderá exceder 15%
do montante bruto_ dos juros.
3. Não obstante _o disposto nos parágrafos1e2:-a) _os juros provenientes de um Estado
Contratante e pagos ao Govem:o do outro
EStado Contratante, a uma sua subdivisão
política ou a qualquer agência (inclusive uma
instituição financeira) de prOpriedade exclusiva desse Governo ou subdivisão política são
isentos de impoSto no primeiro Estado meu:clonado, a não ser que s_e apli"que.o_ subparágrafo b;
b) os juros de obrigações, ~ítulo~ ou debênM
tures. emitidos. peJo Govenio -.de um Estado
Contratante, uma sua subdivisão. política ou
por qualqúer agência (inclusiv.e uma instituição financeira) de "propriedade exclusiva desse Governo ou subdivi~ã9 política só são tributáveis nesse Estado.
4. O tenno "juros'", usado neste artigo,
designa os rendimentos da dívi~ p6blica, de
títulos ou-debêntures, acompanhados ou não
de garantia hipotecária ou de cláusula de parM
ticipação nos lucro~ e de créditos de qualquer
natureza, bem como outros rendimentos que,
pela legislação tributária do Estado Contratan.te de que provém, sejam assemelhadOs
aos rendimentos de importâncias emprestadas.
5. O disposto nos §§ 1 e 2 não se aplica
se o_ beneficiário efetivo dos juros, residente
de um Estado Contratante, desenvolver atividades no .outro Estado Contratante de que
provém os jU:ros por meio de um estabelecimento per~anente ar situados, e o crédito
·em relação ao qual os juros são pagos estiver
efetivamente ligado a esse estabelecimento
pennanente. Neste caso, aplicam-se o dispasto no art. 7.
.
6. A limitação da alíquota do imposto esw
tabelecida no § 2 não se aplica aos juros provenientes de um Estado Contratante e pagos
a um estabelecimento permanente de uma
~mpresa do outro Estado Contratante_ situa-_
<lo em um t~rceiro Estado.
_
7. Os juros sáo considerados provenientesde um Estado Contratante quando o devedC?r for esse próprio estado, uma sua subdi-

relação com o qual haja sido contraída a obri-

gação que dá origem aos juros e caiba a esse
estabelecinlento permanente o pagamento
de.ssesjuros. tais juros serão considerados
provenientes do Estado em que o estabelecimento permanente estiver situado.
8. Qqando, em conseqüência de relações
especiais exiStentes entre o devedor e o beneficiário efetiv.o Ou .entre am])os e qualquer
outra pt$soa, o montante dos juros, terido
em conta.o_crédito pelo qual são pagos, exceder aquele que seria acordado entre o devedor e o beneficiário efetivo na aus~ilcla· de
tais relações, o disposto neste artigo aplicamse apenas a este último. montante mencionado. Neste cas.o. a parte excedente dos pagamentos será tributável de acordo com ;llegi~
lação de cada Estado Cntratante, tendo em
conta as outras disposições da presente Convenção.
ARTIGO 12
Royalties

1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante e pagos a um residente do

outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses royalties podem tarobém ser tributados no Estado Contratante
de que provêm, e de acordo com a legislação
desse Estado, mas se_ a pessoa que os receber
for o beriefidário efetiv·o dos royalties o imposto assim estabelecido nãO poderá exceder:
a) 25% cio mo.ntante bruto dos royalties
provenintes do uso ou da concessão do uso
de marcas de indústria ou comércio;
_b) 15 do montante bruto dos royalties em
todos os demais casos.
3. O terino royalties, usado neste artigo,
designa as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou pelas concessão do
uso de um direito de autor sobre uma obra
líterária, artística ou cJentífica (inclusive os
filmes cinematográficos, filmes ou fitas de
gravação de programas ·de televisão ou radiodifusão), de uma patente, marca de indústria
ou comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secretos, bem como pelo
uso ou pela concessão do uso de um equipaw
mente industrial, comercial ou científico .ou
por informações correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, comercial
ou cientffico.
4. O disposto nos·§§ 1 e 2 não se aplica
se o beneficiário efetivo dos royalties, residente de um Estado Co:Q.tratant~, desenvolver atividade no outro Estado Contratante
de que_ provem os royalties por meio de um
estabelecimento permanente aí situados, e o
direito ou o bem em relação ao qual os royalw
ties são pagos, estiver efetiVamente ligado a
esse estabelecimento permanente. Neste caw
sõ, aplica-se o disposto no art. 7.
5. _ Os royalti_es s"ão considerados provenientes de_ um Estado Contratante quando
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o devedor for esse próprio Estado. uma sua
subdivisão política, uma autoridade local ou
um residente desse Estado. No entanto,
quando o _devedor-dos 1-oyaJdeS, residente oU
não de um Estado Contratante, tiver num
Estado Contrat9-nte um estabelecimen_to permanente em relação COJll o qual haja sido
contraída a· obrigação que dá origem aos
ro:yalties e caiba a ~sse_estabelecimento permanente do pagamento desses royalties, tais
royalties serão considerados provenientes do
Estado Contratante em que o" estabelecimento permanete estiver situado.
6. Quando, em conseqüência de relações
especiaís existentes entre o devedor e o beneficiário efetiv.o ou entre_aJllbOs e qualquer
outra pessoa, o montante dos royalties tendo
em con~a 0: us_o, direi~o ou informaç-ão pelo
qual são .pagos, exceder aquele que seria
acordado entre o devedor e .o beneficiário
efetivo a ausência de tais telações, o disposto
neste artigo aplic.a-se ci.penas a este último
montánte" mencionado. Neste_ caso, a parte
excedente dos pagamentos será tributável de
acordo com a legislação de cada~Estado Contratante, tendo em conta as outras disposições da presente Cõnvertção.
ARTIGO 13
Ganhos. de Capital
1. Os ganhos_ que um residente de um
Estado Contratante aufira da alienação de
bens imobiliários referidos no art. 6, situado
no outro ES;tado Contratante, são tributáveis
nesse outro Estado.
2. Os ganhos provenientes da alienação
de bens mobiliários que façam parte do ativo
de um estabelecimento permanente que uma
empresa de um Estado Contratante tenha no
_outro Estado CoD.tratante; ·incluill.do os ganhos provenientes da alienação desse estabelecimentQ permanente (isolado ou com o conjunto de _ empresa), são tributávies nesse "outro Estado. No entanto, os ganhos provenientes da alienação de navios ou aeronaves
utilizados no tráfego internacional ou de bens
mobiliários pertinentes à exploração de tais
navios ou aerop.aves~ só são_ tributáveis no
Estado Contratante em que estiver situada
a sede de direção efetíva da empresa,
3. Os ganhos provenientes da alienação
de quaisquer outros bens diferentes dos mencionados nos §§ 1~ e 2" são tributáveis em
ambos os Estados Contratantes.
ARTIGO 14
-Profissões iiadependentes
1. Os rendimentos obtidos por um residente de um Estado ....... , ............ atividades de caráter independente só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a remuneração_ por esses serviços ou at1vidades seja
paga por um residente do outro Estado Cori~
tratante ou o encargo caiba a um estabelecimento permanente aí situado. Neste caso,
os -rendimentos são tributáveis nesse outro
Estado.
_ 2_._ A- eXpressão .. profissão liberal'' abrange, em especial as atividades independentes
de caráter científico, técnico, literário, artís-
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tico, educativo ou pedagógico, bem como as
atividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, deritistas e
contadores.
ARTIGO 15
Profissões Dependentes
1. Com ressalva_do disposto nos arts. 16,
18, 19 e 20, os salários, ordenados ou outras
remunerações sit'nilares recebidos de qm emprego por um residente de um Estado Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não

ser que o emprego seja_ ex~rcido no outro
Estado Contratante. Se_ o emprego for aí

3. O disposto nos·§§ 1 e 2 de!'.te artigo
não_se ·aplica aos rendimentos obtidos por
um profissional de espe1áculos ou por um
desportista de atividades desempenhadas em
um Estado Contratante. se a visita a _esse
Estado for patrocinada pelo outro Estado
Corihã1ante ou substancialmente custeada
por fundos públicos desse outro Estado. induindp__Qs de uma sua subdivisão política ou
autoridade iocal.
ARTIGO 18
Pensões e Pagamentos da
Previdência Social

As remunerações de direção e outras remunerações similares recebidas pQr um_ residente d~ _um Estªdo Cqntralaíite::-rra- qUalidade
de membro da diretoria ou de qualquer conselho de um sociedade residente do outro
Estado Contratan_te São tributáVeis nesse Outro Estado.
-

1. Com ressalva do disposto no § 2 do
art. 19-;as pensões alimentícias e anuidades
pagas a um· residente de um Estado Contratante são tributáveis nesse Estado.
2-; Todavia, essas pensões e outras remunerações similares, pensões e outras remune·
rações similafes, pensões â.limentícias e an'uidade~podem também sertributadas_no oufro
Estado Contratãõte
o pagamento for efetuado por um residente desse outro Estado
ou pOr um estabelectmentb permanente a'situado.
_3- Não obstante o dispoRto nos§§ 1 e
2, as pensões e outros pagamentos efetuados
e-m-virtude de um programa oficial que integra a- sistema de preVidência social de um
Estado Contratante ou de uma sua subdivisão
política ou autoridade local só são t.iibutáveis
nessa: Estado.
4. No presente artigo:
a) a expressão pensões e outras remune·
rações similares designa pagamentos periódicos efe;tuados em conseqüêhcia de emprego
anterior ou a ti1Uio de compensação por da·
nos sofridos em çonseqüência de emprego
anterior;
b) o termo "anuidade" designa uma quantia determinada, ·paga periodicamente em
prazos determinados durante a vida ou dtl·
rante um período de te_mpo determinado ou
determinável, em decorrência de um compromisso de efetuar os pagamentos como retribuição de um pleno e adequado contravalor
em dinheiro ou avaliável em dinheiro.

ARTIGO 17
Artistas e Desportistas

ARTIGO 19
Pagalnentos Governamentais

1. Não obstante o disposto nos arts. 14
e 15, os rendimentos obtidos· por um residente de um Estado Contratante de suas atividades pessoais exercidas no- outro Estado
Contratante na qualidade de profissiorial de
espetáculos, tal como artista de teatro, çinema, rádio ou televisão, ou como músico, ou
na qualidade de desportista, s?o tributáveis
nesse outro EstaQQ.
2. Quando os rendimentos de atividades
pessoais exercidas, nessa qualidade, por um
profissional de- espetáculos 9U um desportista
forem atnõuídos não ao próprio profissional
de espetáculos ou desportista mas a outra
pess_oa, esses rendi.trumtos_._ _pã_o obstante o
disposto nos arts. 7, 14 e 15,. são tributáveis
no Estado Contratante em que são exercidas
as atividades do profissional de espetáculos
ou do desportista.

1. As remunerações, excluindo as pen·
sões, pagas por um Estado Contratante, uma
sua subdivisão política ou autoridade local
e uma· pess~a física, em raZão de serviços
pn.tstados a esse Estado, subdivisão pOlítica
ou autoridade local só são tributáveis nesse
Estado.
Todavia, essas remunerações- só são tribo·
tá veis no Estado Contratante de que o beneficiáriO-é resíâeilte se os serviços- forem prestados nesse Estado e se o berie1iciári0 das remunerações for um residente desse Estado que:
a) seja um nacional desse Estado; ou _
b) não tenha se tornado um reSidente desse Estado unica'mente com a finalidade de
prestar os serviços.
-- 2.- As pensões pagas por um Estado Cootratante, uma sua subdivisão política ou autoridade local, quer diretarilt!nte quér através

exercido, as "remunerações correspondentes
são tributáveis nesse outro EStado:
2~ Não obstante o disposto no§ 1, as remunerações recebidas por urh. residente de
um Estado Contratante de um emprego exercido no outro Estado Contratante só são tributáveis no primeiro Estado mencionado se:
a) "o beneficiário permaneCer no outro Estado "durante um período ou períodos que
não e>:c_edam_ no total 183 dias no ano fiscal
__
-- considerado;
b) as remunerações forem pagas por um
empregador ou em nome de um empregador
que não seja residente do outro Estad<;t; e
c) o encargo das remunerações não coube{
a um estabelecimento permanente qUe o empregado tenha no outro Estado.
3. Não obstante as dispqsiÇões precedentes deste artigo, as remunerações recebidas
em razão de um einprego exercido a -bordo
de um navio ou de uma aeronave explorados
no tráfego internacional são tributáveis no
Estado Contratante em que estiver sitllada
a sede de direção efetiva "da empresa.
ARTIGO 16
Remuneração de Direção

se
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de fundo<> por eles constituídos. e uma pe!'sqa
física. em ra.zões de serviços pre!'tados a es~e
Estado. subdivisão política ou autoridade lo·
cai. só são tributáveis nesse EStado.
3. O disPo~-to nos arts: I5. 16 e 18 apli·
ca-se ~ remunerações e pensões pagas em
razão de serviços prestadó!> no âmbito de uma
atividade comercial ou industrial exercido
por um Estado Contratante. com S!l~ ~u-bdi·
visão política ou autoridade local.
ARTIGO 20
Professores e Pesquisadores
1. Uma pessoa física que _é, ou foi _e1ll
yerfodo imediatamente anterior à sua_visita
a um Estado Contratante. residente de outro
Estado Conti'atãnte e que, a convite do Governo do Estado primeiramente mericfo'nado
ou de llm? universidade, estabelecirriel:ltci de
ensino superior; escola, museu ou autfª- 'irisfituição- cultural desse primefro Estado.. ou
que, cUmprindo um .programa ofidalâe intercâmbio cultural. permanecer nesse. Estado
por um período não superior a dois anoS co"n- secutivos com o único fim de lecionar ._proferir conferência ou realizar pesquisas érh tais
instituições será isenta de imposto nesse Esta·
do pela remuneração dessa atividade, desde
que o pagamento de t?l remuneração pwvenha de fora de:>~eEstado.
_
2. J;.ste artigo nãq se.aplica aos rendimen-tos pioveriien(es de Pésquisas que foreftúe:ilizadas primordialmente em benefíçio_ particular de_ pessoa ou pessoas determinadas.
ARTIGO 21
Estudantes e Aprendizes
1. As impOrtâncias· que um esti.id'ante-Ou
aprendiz qUe é ou foi ~m período imediata·
mente anterior à sua visita a um·Estado Contratante, residente do outro Estado Contratante e que permanecer no primeir-o- EstaâO
mencionado com o único fim de prOssegqir
sua educação ou treinamento, i:ece.ber.par·a
sua manutenção, educação ou treina_Ôlento,
não são tributáveis nesse Estado, des<_ie que
provenham de fontes situadas fora desse Estado.
-!. Em relação a doações, bolsas de estudo e remunerações por emprego não abrangidas pelo § 1, o estudante ou aprendiz de
que trata o § 1 tem direito, adícfon:ãtmente,
durante essa educação ou tçeiname:nto, ãS:
mesmas isenções, abatimentos ou reduções
em relação a impostos concedidos aos residentes do Estado de que é visitante.
3.- Os benefícios. deste artigq estendem-se·
unicamente pelo perfodo de tempo que seja
razoável ou costumeiramente necessário para
completar a educação ou treinamento pro~
postos, mas em caso algum nenhuma peSsoa
física gozará- dos benefícios deste artigo por
mais de cinco anos consecutivos, a contar da
data de sua primeira chegada nesse Estado.
ARTIGO 22
Outros Rendimentos
O~ rendimentos_ <le um residente de um
Estado Contratante provenientes do outro
Estado COntratahte e não tratados nos artigos
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a nenhuma tributação bu 'obrigação COrres- ·
pendente difereOte ou mais onerosa do que
aquelas a que estejam ou possam estar sujei~
---.-------ya_s outr~s empresas_ similares desse primeiro
Estado cujo capit<!l seja possu(do ou controlado, total ou parcialmente, direta ou indiretaroente, por um ou mais residentes de um
1. Ressalvado o disposto nos §§ 3 e 4,
quando 1,1m residente de um Estado Contraterceiro Estado.
Neste artigo, o termo "tributação" designa
tante receber rendimentos que, de acordo
os· impostoS visados pela presente Convencom as disposições da presente Convençao.
ção.
· ·
sejam tributáveis no outro Estado Contrâtante. o primeiro Estado mencíonado permi. ' • ' ARTIGQ ?5 .
tirá que seja deduZido -do imposto incidente
, froc~dim~D:t~? ~igável
sobre os ·rendimentos desse· ..residente um 1. ---Quando u'ni resid"ellte de _um 'Estado
montante igual ao imposro pago no outro .fuf-Contratante cOnside.rãr que aS riledidas tOmatado.
das por um ou ainbos os ESfados ContraTodavia, o montante dedhzido não poderá
tantes conduzem ou poderão conduzir., em
exceder a fraçãp do imposto, calculado antes
relação a s_i, a uma tributação em desacordo
da dedução, correspondeOte aos rendimentos
com a pres.ente _Convenção, poderá indepenque podem ser tributados.ho. outro Estado~
· 2. Para a dedução -mencionada no § 1,. dentemente_do~ recursos previstos pelo direi-_
to 'interríO desses Estados, submeter o seu
o imposto pago neste_ o.utro Estado será sem~
caso à autoridade competente do Estado
pre considerado como tendo ,sido pago à- alíContratante de que.é residente. O caso devequot'a de 25% do montante" bruto dos juros
rá ser apresentado dentro de cincQ ano:; _a.
referidos no § 2 do art. 11 e dosfoyaltiesjre•
contar da data do recebimento.da notificação
feridos no § 2- b do art, 12, desde que, no
entanto, o imposto assitn considerado como - da medida que conduzir a uma tributação
em desacordo com a Convenção.
tendo sido pago não exceder o imposto exigí2, A autoridade competente se a reclavel sobre esses rendimentos no primeiro Esta•
mação se lhe afigurar justificada e não estivet
do mencionado.
em condições de lhe dar uma solução adequa3. QuandO unia sociedade residente de
um' Estado Contratante receber dividendos
da, esforçar-se-á por resolver a questão através de acordo amigável com a autoridad~
que, de acordo com. o' disposto no § 2 do
competente do outro Estado Contratante, "a.
art. 10, são tributáveis no outro Estado Confim de evitar uma tributação em discotdânci;1
tratante, o primeíro E!:~iado mencionado isentará de imposto esses. dividendos.
- com.a Convenção. O a~rdo s.e aplica iode·
4. Quando um residente da Índia aufetii pendentemente dos prazos previstos pelo dilucros que, de acordo com o disposto no § reito interno dos Estados Contr~tantes.
5 do art. 10, sejam tributáveis no Brasil, a
3. As autoridades competerites-dos EStaíndia is.entará de iinposto esses lucros.
dos Contratantes esforçar-se-áo por resolver,
através de acordo amigável, as dificuldades
ARTIGO 24
ou as dúvidas a que possa dar lugar a interpretação ou a aplicação da Convenção. Poderão
Não~discriminação
também consultar-se mutuamente com Yistas
1. Os ·n-acionaiS de 'um Estado Contraa e1iminar a dupla tdbutação nos casos não
previstos na COnvenção:.
tante não ficarã-o- suJéiros -no outro Estado
Contratante a nenhuma tributação ou obriga-·
4. As autoridades competentes dos EStação correspondente diferente ou mais one-' dos Contratantes poderão comunicar-se direrosa do_ que aquelas a estejam ou possam
tamente a fim de chegar a um acordo nos
estar sujeitos os mtci6nais desse outro Estado
termos indicados nos parágrafos anteriores.
que se_ encontrem na mesma situação.
Quando, para chegar a esse acordo, parecer
2: A'tributação· de um estabdecimento· aconselliável uma troca verbal de opíniões,
permanente que uma empresa de um Estado
essa troca poderá efetuar-se no âmbito de
Cdntratante tenha no outro Estado Contra·· uma comissão c-omposta por repreSentantes
tante não será menos favorável nesse outro· das autoridades competentes dos EStados
Estado do que a das empresas desse outro
Contratantes.
Estado que exerçam as mesmas atividades.
ARTIGO 26
Esta disposição não poderá ser interpretada
Troca de informações
no sentido de obrigar um Estado Contratante
1. As autoridades competentes dos Estaa conceder aos residentes do outro Estado
dos Contratantes trocarão entre si as informaContratante as deduçõ.es pessoais, abatimenções nec:essárias (inclusive documentos) para
tos e reduções para_ fihs de tributação em
aplicar as disposições da Convenção Otl da
função do estado civil ou encargos familiares
concedidos aos seus próprios residentes__.
legislação interna dos Estados Contratantes
relativa aos impostos abrangidos pela con3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital seja possuído ou controvenção, na medida em que a tributação nela
lado, total ou parcialmente, direta ou indireprevista não seja contrária à Convenção, particularmente em relação à prevenção da fnlu·
tamente, por um ou mais residentes do outra
Estado Contratante, não ficarão sujeitas no· de ou Sonegação desses, impostos. Todas as
informações recebidas por um Estado Conprimeiro Estado primeiramente ri:tencionado
pre'cedenteS 'da presente ConVenção são tri-

butáveis nesse outro Estado.
ARTIGO zj
Métodos para eliminar a
dupla tribut3ç~~
-
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tratante serão consideradas secretas da mesma forma que as informações obtidas em virtude dá legislação interna desse Estado. Entretanto; se as informações forem consideradas originalmente secretas no Estado que
as transmitir, só Serão Cottiú.nicadas às pessoas ou autoridades (incluindo os tribunais
e órgãos administrativos), enc~rregados do
lançamento ou cobrança. da execução ou instauração de processos, ou da decisão de recurso-s em relação aos impostos visados pela
Convenção. Essas pessoas oU autoridades utilizarãO as informações exclusivamente para
esses fins, mas poderão revelá-las em audiências públicas de tribunais ou em decisões judiciais. As-autoridades c_ompetenteS, mediante
consultas, determinarão as condições, mé_to-.
dos e técnicas apropriados em relação aos
assuntos sobre os quais tal troca de informações será feita, inclusive, quando procedente,
troca de informações sobre a evasãO fisCal. _
2. O disposto no § 1 não Poderá, em caso
algum; ser interpretado no sentido de impor
a um Estado Contratante a obrigaçãb:
a) de tomar medidas administrativas contrãriâs à sila legislação ou 'à sua prática administrativa ou às do outro Estado Contratante;
b) de fornecer infotmações ou documentos_
que não possam ser obtidos com base na sua
legislação ou no âmbito de sua prática administrativa normal ou das do outro Estado
Contratante;
c) de fornecer informações ou documentos
reveladores de segredos_ comerciais, industriais oU profissionais ou de processos comerciais ou industriais, ou informações cUja comunicação seja contrária à ordem pública.
ARTIGO 27
Agentes diplomáticos e
funcionários consulares
Nada na presente Convenção_·prejudic;ará
os privilégioS fiScais de que se benef~ciem: os
agentes diplom~Wcos ou funcioná_rió$ .Consulares em virtude de regras gerais d~ ~it~ito
internacional OU-de disposições de. acordo especiais.
ARTIGO 28
Entrada em vigor
1. A presente Convenção será ratifisada
e os inStrumentos de ratificação serão trocados em o maís cé:do poss(vel.
2. A Convenção entrará em vigor na data
da troca dos instrumentos de ratificação e
as suas disposições serão aplicadas pela primeira vez:
a) no Brasil:
1 - no que conceme aos impostos retidos
na fonte, ãs importâncias pagas ou credhadas
no ou depois do primeiro dia de janeiro do
ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar em vigor;11- no que concerne aos demais impostos
abrangidos pela convençáo, ao período-f!a,se
que_ comece no ou depois do primeiro dia
de janeiro do ano- calendário iplediatamente
seguinte àquele _em que a Convenção entrar
em vigor;
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b) na Índia:

Em relação aos rendimentos provenientes_
de qualquer período-base que comece no ou
depois do primeiro dia de abríl imediatamente seguinte ao ano-.calendário em que a Convenção entrar em vigor.
ARTIGO 29
Denúncia

Qualquer dos Estados Contratantes pode
denunciar a presente Convenção- depois de
decorrido um período de_cinco anos a contar
da data de s_u_a entrada em _vigor, mediante
um aviso escrito _c;ie denúo.cia_ entregue ao_ outro Estado Contratante_atrãvé,s çlos canais di·
plomáticõs, desde que tal aviso seja dado no
ou antes do trigésimo dia ,de junh.o _de_ qualquer ano -calendário.
Nesse caso, a Convenção cessará de_ ter
efeito:
---a) no Brasil:
I - no que concc:;rne aos impostos retidos
na fonte, às importâncias pagas_ ou creditadas
no ou depois do primeiro dia de janeiro do
ano--calendário imediatamente seguinte_
àquele em que o aviso de denúncia tenha
sido dado;
U-no que concerne aos demais impostos,
aos períodos-base que comecem no ou depois
do primeiro dia de janeiro, do ano-calendário
imediatamente seguinte àquele em que o aviso de denúncia tenha sido dado.
b) na Índia:
__ _
Em relação aos rendimentos provenientes
de qualquer período-base que comece no ou
depois do primeiro dia de abril imediatamente segu\nte ao ano -calendário em que o aviso
tenha sido dado.
Em testemunha do que, os_ abaixo assinados, para'isso devidamente autorizados, assi·
naram a presente COnvenção.
Feita em duplicata em Nova Delhi, no dia
26 Qe,. abril de 1988, nas línguas portuguesa,
hindi. e -iriglesa; sendO os-dois_ _textos igu_almentç autênticos. Em 'càsQ de..qualquer diVergência de interpretaÇão, prevalecerá o -teXto
em língua inglesa.- Pelo Governõ da Repü:.
blica Federativa do Brasil-20ctáVio Rainhõ
da Silva Neves -iPelo Governo da República da fndia:2P.K. Appachoc.
(À Comissão de_ Relações Exteriores
e Defesa Nacionql.)

PARECER

P,ARECER N• 486, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n' 161, de 1989 - Comple.mentar.
A Comissão Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno suplementar do Subs~
titutivo ao Projeto de Lei do Senado nç 161,
de 1989 ~Complementar,' de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que defi~
· ne os serviços de qualquer natureza sujeitos
.ao imposto de competência dos Municípios,

previsto no inciSQ IV do art. 156. da Constituiçã9.
Sala de Reuniões .da Comissão, 15 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente; Pompeu de Sousa, Relator; Louremberg Nunes Rocba- Nabor Junior.
ANEXO AO PARECER
N' 486, DE 1990
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei .
do Senado n~ 161, de 1989 - Complementar, que define Os servtçoS de qual·
quer naturezà sujeitoS ao 'irilposto de
co,mpe~ncia dos municípios, previsto no
: fnciso IV do art. U6 da ConstituiçãO,
e estabeleçe suas_alíquotas máximas.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ O imposto, de competência dos
muiiic!pios, sobre serviços de qualquer natureza íncide sobre os serviços de:
1 - médicos, dentistas, fonoaudlólogos,
terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas;
·
2-- hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros, sanatórios, manicómios, casa ·
de saúde, de repouso, de recuperação, e congéneres;
3 - bancos de sangue, leite, pele, olhos
e congéneres;
4- análises clínicas e laboratoriais, eletri- ·
cidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congéneres
·
-.5 - assistência médica e serviços congéneres previstos nos itens anteriores, presta-·
dos mediante planos de medicina de grupo·
ou convênios, inclusive com empresas para
assistência a empregados;
6 --:enfermeiros, obstetras, ortóptic..'Os e
protéticos (prótese dentária);
7·- psicólogos, psicanalistas e assistentes
sociais;
· ·
8 - médicos veterinários;
9- hospitais-e clínicas veterinárias e con~
gêneres;
.
10- tratamento, amestramento; adestramento, embelezamento, inseminação, guarda, alojamento e congêneres, relativos a animais·
11 '::_advogados;
12 - engenheiros, arquitetos, urbanistas
e agrónomos;
13 - sociOlogõS e economistas;
li~- --contadores, auditores, guardaslivros, técnicos em contabilidade e congéneres;
15- tradutores e intérpretes;
16- relações públicas;
17 - ensino, instrução, treinamento,
orientação. educacional e a\'aliação de _conhecimentos, de qualquer grau ou natureza;
18 -avaliação de bens, perícias, exames
e análises técnicas';
19 - regulação de sinistros cobertos por
contratos de seguros; inspeção e avaliação
de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis, prestados por quem não seja o próprio
segurado ou companhia de seguro;
20- projetas, cálculos e desenhos técnicos
de qualquer natureza;
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21 - aerofotogrametría (indusiy~ !nt~r~
pretação), mapeamento e topografia;
22 - análises de sistemas, programação
e fornecimento sob qualquer forma de sort~
ware, coleta e processamento de dados de
qualquer natureza;
23 ~assistência técnica, assessoria, consultaria, organização, coordenação, programação e planejamento, não objeto de outros
itens desta lista;
2A .-administração de bens e negócios de
terceiros e _de consórcios (exceto a realizada
por instituições ou sociedades_autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou
pela Comissão de Valores Mobiliários);
25 - planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e
congéneres;
26- organização de festas e recepção; bu-.
fê (exceto o fornecimento de alimentação e
bebidas, que fica sujeito ao ICMS);
27.- hospedagem em hotéis, motéis, serviços de hotelaria, pensões e _congêneres ( exce~
to alimentação, não incluída no preço da diá~,
ria);
28 -agendamento, organização; premo~
ção e execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo e c_ongêneres;
29- agenciamento, corretagem e intermediação de títulos, câmbio, seguros, planos de
previdência privada, direitos da propriedade
industrial, artística. ou literária, e de qualquer
outra- natureza (êxceto os serviços prestados
por instituições autorizadas a funcionar pelo .
Banco Central do Brasil);
30 -representação cometcial de qualquer
natureza;
31 - distribuição e venda de bilhete de
loteria, cartões, pules ou cupons de apostas
e sorteios;
32- despachantes;
33 - leiloeiros;
34 ~ cobrança e recebimentos por conta
de terceiros, inclusive de direitos autorais,
protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pagos, manutenção
de títulos vencidos, fornecimento de posição
de cobrança ou _recebimento e outros serviços
correlatas da cobrança o~ recebimento;
35 - instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Ce-ntral do Brasil, além dos previstos- no- item anterior, transferência de fun~
dos; ordens de pagamento e de crédito; pagamento por conta de terceiros, iiiclusive os
feitos fora do estabelecimento; aluguel de co~
fres; emissão de carnês (o imposto não incide
sobre o ressarclmento de gastos ~ instituições
financeiras, inclusive, com portes de correio,
·telegramas, telex, telefone, teleprocessamento, necessário à prestação dos serviços);
36 ~ execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras obras semelhantes e respectiva engenharia consultiva,
inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecímento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos serviços, fora
do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS);
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mento de ~gua, e sCrviços acessório~, e movimentação de mercadorias fora do cais-;
- ·
60 . :. . . . propaganda e publicídade, ·inclusive
promoção de veridas, planejamento de camparih3s ou sisterria de publicidade, elaboração ·
de desenhos, texto e demais materiais fiublici~
38- demolição;
tários (eXceto sua impressão,. reprodução ou
---"' 39 - pesquisa;· perfuráção, dffientação~ fabriCação);
perfilagem, estimulação e outros serviços re61 - veiculação e divulgação de textos,
desenhos_ e outros m_ateriais de publicidade,
lacionados com a exploração e exportação
de 'petróleo e gáS natural~.
por qualquer meio (exceto em jornais, perió40- florestamento e feflorestamento;
dicoS~ rádio e televisão);
·
41- escoramento e contenção de encostas
62 - grà.va'çãO e ·distribuiÇãO de fllmês' e
e setvfços congêneres;
vídeo-tapes;
·
42 - controle e tratamento de efluentes
63 :...._ fonografia Ou grav-ação ·de SonS Ou
de qualquer natureza e de agentes físicoS e nlídoS~-llicfuSiVi irUCagem,· dublagem e tníxagem -sonora;'
- - · ·
'-_ biológicos;
43 -saneamento ambiêntal e congêner'eS;
64- fOtografia e cineritatogrãfia, indusiVe
44- paisagiSmo, jardinagem e decoração
reVelaçãO, amplia~ão, cópia, reprodução e
trucagem;
(exceto o fornecimento de mercadorias, que
fica sujeito áo ICMS);
-65 -cópia ou reprodução, por-quaisquer
45 - varrição, coleta, remoção e incine- processos, de documentos e outros papéis,
ração de lixo e de resfduos quaisquer;
plantas ou desenhos;
66- composição gráfica, fotocomposição,
46 - liinpeza' e dragagem de portos, rios,
clicheria, zínCOgrafia, litografia e fótolitogracanais, lagos e lagoas;
fia;
47 -·limpeza e manutenção de imóveis,
67 -colocação de moldura e afin~. encainclusive vias públicas, parques e jardins;
48 - desinfecção,- í:fu.uiliZação, higieniza- dernação, gravação e douração de livros, revistas e congéneres;
ção, desratização -e·c;_ongêneres;
_
68 -diversões públic<ls: cinemas~ taxidan49 ·- lubrificaç!o,_ limpeza, revisão, con- cings
e congêneres; bilhares, boliche~; corriserto, restauração, ~econdid~namento e mã.- das de animais e dutro's jogos; exposições,
nutenç_ão de máquinas, Veféulos, motores,
aparelhos, equipamelltoS é quaisquer objetos- bailes, shows, festivais, recitais· e Congéneres;
(exceto o fornecii:nento· de peças e partes,_ jogos eletrônicos;·competições e~portivas ou
que fica sujeito ao ICMSJ; - de destreza fí~a oti iütelectu~; execução de
música, individualmente ou por conjuntos~
50 - recauchutage_m ou regeneração de
fornecimento de músicã;- mediante transmispneus para o usuáriO fin3l;
·
são por qualquer processo, para viàs públlcas
51 - recondicionamerito, acoridicionaou ambientes fechados (exceto transmissões
mento, pintura, lustração, beneficiamento, radiofônicas ou de televisão);
·
' ·
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplas69- produção, para terceiros, de espetátia, _anodização, cort,e, recorte, polimento, colos, entrevistas e congéneres;
plastificação e congêneres, de objetos não
70~ barbeiros, _cabeleireiros, manicures,
destinados à ind_ustrialização ou comerciaH- pedicuros, tratamento da pele, depilação e
zação;
.
cõ.iigenetes; -·
~
52 - instalação _e _montagem de aparelhos,
71 - banhos, duchas, sauna, rriassagens,
máquinas e equipamentos, inclusive monta- giiiástícas e congéneres;
~
-•·gem industrial, prestados ao usuário final,
72 - alfaiataria e costura, quando o- mateexclusivamente com material por ele fornerial for fornecido pelo usuário final, exceto
cido;
aviamento;
53 - raspagem, calafetação, polimento,
73- tinturaria e lavanderia;
lustração de pisos, paredes e divisórias;
74 - datilografia, estenografia, expediente, secretaria e congéneres;
54- colocação de tapetes e cortinas, com
75 - funerais;
material fornecido pelo usuário final do ser-·
76 - taxidermia;
viçO;
77 - recrutamento, agendamento, sele55 -:- armaze·n-amefito, depósito, carga,
ção, colocação e fornecimento de mão-dedescarga, arrumação e guarda de ben~ de
obra, mesmo em cãráter -temporário, inCluqualquer espé~e (exceto- depósitos feitos em
instituições autorizadas a funcionar pelo Ban- sive de empregado do prestador do serviço
ou de trabalhadores avulsos por ele con-traco-Central do BraSH);
tados;
56 -guarda e estacionamento de veículos;
78 -locação, inclusive arrendamento mer57 - vigilância· ou segurança de pessoas
cantil, de bens móveis, assim entendidos os
e bens;
passíveis de contratos de penhor (Código Ci58 ___:_ transporte~- coleta, remessa de bens
vil, art. 178).
ou valores, e transporte de pessoas, dentro
Art. 29 Os serviços de gênero ou espécie
do território do municípío;
idêntica a dos incluídos na relação do artigo
59 - utilização de portos e aeroportos,
anterior, mas nela Uão abrangidos à vista das
atracação, capatazia, serviços prestados pela
especificações dos seus itens, bem como os
adminístração dos portos, estivagem, armade gênero ou espécie diferente, não estão
zenagem interna, externa e especial, supri37 - reparação, c'onSerVa'çãà e reforma·
de edifícios, estradas, portos e congéneres
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do
local da prestação dos serviços, que fica sujei~
to ao ICMS);
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compreendidos na competência dos municípios., para Heító da éObrançà do imposto' sObre seiviçoS. _
' _
.
. ·.
Ait. 3~ · Os serviços -definidos nesta Lei
estãO sujeitOS-apenas ao impostó'SObre Serviçõs de 'qualquer natureza, airttra qUe a respe-ctiva prestação envolva utilização ou fornecimento de bens materiais.
§ 19 Ressalv.adas as exceções __expressas
na lista do art. lo e na alíitea a do parágrafo
segUinte, õ '\talo r dos bens utilizados _ou fornecidos seàhComputado na base -de cálCulo do
imposto sobre serviçOs-de qualquer natureza.
§ z~ N ã~ se ~~\ll:em_- na base P!l _c4Iculo
d.o_imposto sobre sen-iços,de qualque,r n,atureza: _
. . .
, -.
. 1 •
a) o valor dos materiais fornecidos __pelo
prestador dos serviçoS prevfsloS- :O.as· itenS 36
e 37 da lista do art. 19 desta lei;
b)o valor_de subempreitadas sujeitas ao imposto sobre serviços de qualquer nafureza.
Art. 49 O ·fornecin1ent0--de mercadorias
r:Qlll a. prestação de_ serviços nã9 .inclufdós
na lista do art. 19 desta }~i, COQfigura_, imsc;u tÇ)qq,ppen1ção ,suj~i~a unicam~J).t.e _a9 !mposto sobre ,circulação. de Mercadorias, de
CQ_IQ.peténcia estadual:
Art._ 59 As alíquotas máximas do imposto
sobre serviços de qualquer natureza são as
seguintes:
I jogos e diversões públicas, .ex.ceto
cinen;ta, dez por cento;,
,
-II ·-_ arrendamento mercantil. ou ,lea~
siDg, dois por éenio.; ·'
.
·ni exécuÇãO de obras de oonstrqção
civil, obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive' os serviçOs a'uxilíares e complementares, dOis 'pot cento;
IV
cinema, um por cento; ..
V transporte coletivo, um por cento;
VI "- demais serviços, cinco por cento.
§ 19 Qiiai:ido se tratar de seryiçQ~ ~ob a
forn:r.a· de trat:,alho pessoã.l do própJ;:iQ ~ntri
buinte, o imposto será .calculado,, po~ {lleio
de alfquotas.fixas ou variáveis, _em. 'u]lçãõda natureza do serviço ou de outros, (ateres
pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a- tftulo de remunetaçãp do
próprio trabalho.
§ 2~ Quando ·os serviços a que se· iefei"efu
os itens 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15
forém ·prestados por profissionais o~g"ãpiza:.
dos em sociedade, uniprofissionais ·ou· piUriprofissionais, o imposto será devido p.ela.s sociedades e calculado, na forma do parágr?fO
anterior, em relação a cada profissi6nat·habilitado, sócio ou não.
·. ..
Art. 6° Permanecem eni' vigOr -as--atsposiçóes relativas ao imposto sobre servi·ços de
qualquer natureza, previstas no DecretQ-Lei
n9 406._ de 31 de dezembro de 1968, e_ legislação posterior, não modificitdas por esta lei.
Art. _7_o Es.ta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
, , ,, ,
Art. 8? Revogam-se as disposições em
contrário._

.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
Expediente lido vai à publicação.
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Do Expediente lido consta o Frojeto de
Decreto Legislativo n~_l46, de 1990, que por
se tratar de matéria referente a ato .interna-:
clonai, em obediência aoart. 376, c, do Regimento Interno, temi._ perante a ComjssãQ d~

Relações Exterj,Qr~s ~ Pefesa_Nacio_nal_, _o
prazo de cinco di~s para recebim~nto de,
emendas, após o que a referida comissão terá
quinze dias, prorrogáveis por igual período,
para opinar sobre a matéria. Findo esse pra~
zo, sem parecer, a proposição entrará na Or~

dem do Dia nos tei'm.os da art. 1'7;?:, II, c,
do Regimento Iiitemo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - So·
bre a mesa iedação final que, nos termos
do art . .323 do Regimento Interno, se não
houver objeção do PlenãrlO; VarseiJida pelo
Sr. 1' Secretário. (Pausa.)
É lido o seguinte:
PARECER N' 487, DE 1990
~Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do DF
nt 59, de 1990.
·
A Comissão Direfoni apresenta -a rêdação
final do Projeto de Lei n~ do DF ri~ 59, de
1990, que aprova a pauta-de valores iinobiliáiiós do Distrito Federal, para efeito de lan~
çamento do IPTU no exercício de 1991, altera
dispositivOs da legislação tributária e dá outras providências.
Sala de Reuniões da· Comíss-ão; 14 de dezembro de 1990. -Nelson Cariteiro- Presidente - Pompeu de Sousa; Relator .....:.... Alexandre ·costa,__ Antônio Luiz Maya.

. ANEXO AO ~ARECER
N' 487, DE 1990
Redação rmai do Projeto de Lei do DF
n' 59, de 1990, que aprova a pauta de
valores imobiliários do Distrito Federal,
para_ efeito de lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTL) no
exercício de 1991, altera dispositivos da
, legislação tributária e dá Ot~tras provi~
dências.
O Senado Federal decreta:
Art. -1 9 É aprovada a pauta de valores
venais dos terrenos e edificações do DistritoFederal, na forma do anexo desta lei, para
efeito_ de l-ançamento do Imposto Predial e
Territp:rial Urbano (lPTU) no exercício de
1991.
Art.- .2? Esta lei entra e.m vigor na data
de sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em
contrtírio..

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
redação final lida vai à publicação. Sobre a
mesa requerimento"que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 530, lll> !990
Nos termos do art. 321 do Regimento lntemo, requeiro dispensa de publicação para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do DF n~> 59, de 1990,
de iniciativa do Goveinador do Distrito Fede-

ral, que aprova a pauta de ,valores imobiliários do Distrito Federal, para efeito de lançamento do IPTU do exercício de.1991, altera
dispositivos da legislação tributáiia-e dá ou-tras providências_.
St!la, das_Sessões, 14 de dezembro de 1990.
--::"'Pompeu de Sousa.

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, passa-se à ime-diata apreciação da redação finaL
Em discussão a redação final. _(P;J.usa.)
Nã'? h<J:vendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
. ,
Os Srs. Senadores que, o aprova_m queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, requerimento que-será lido pelo".
Sr. 1~ Secretário.

É lido e ~p_n:wado ~ _se&ulnte:
N• 531, DE 1990

REQUERIME~O

Nos termos do art. 281 do Regimento lntemo, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o substitutivO
ao Projeto de Lei do Senado n~ 161, de 1989.
~Complementar, de autoria do Senador
Fe_ma,ndo _Henrique Cardoso, que define- oSserviço::; de qualqUer Iiatuteia ·sujeítós ao im~
posto de competência. dos _municípios, previsto no inciso IV Qo art.).:;6 da Con_stituição,_ ·
a fim ~e que figure na Ordem do Dia da
se~ão :segUinte.- _
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 199(L ·
- Pompeu de Sonsa.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, a matéria constará da Ordem do Di:f da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -"
Concedo a palavra ao nobre Senador M_ário ·
Bere"zóski.
O SR. MÁRCIO BEREZOSKI (PSDB SC._ Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, para um poVo
que sempre teve no bom humor a marca de
seu carãter, o brasíleiro não tem tido motivos
para dar vazão à sua descontração. Como_·
se não bastassem as preocupações presentes
e as incertezas relativas ao futuro, outra razão, não menos grave, vem concorrendo para
acentuar sua circunSpecção: é que metade da
população chega aos 55 anos sem um único
dente na boca, como conseqüência de um
crescente processo de consentida mutílação,
que dá ao Brasil o triste epíteto de o" País
dos Desdentados."Não está em questão a estética desse vasto
contingente humano, mas os prejuízos à saú~
-de que esse desfalque dentário naturalmente
proporciona e a lamentável constatação de
que-os problemas não param por af. Eriquanto a Organização Mundial de Saúde coordena
os esforços mundiais para que a população
de até 12 anos chegue ao ano 2000 com um
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mínimo de três flentes.c_ariados, o Brasil re-gis-

tra quase o dobrp des~e número, um dos tnais
elevados do planeta, demonstrando a fragilidade da assistência bucal no País.
O parâmet~o dos.12 anos é adotado pelo
OMS por constituir-se numa variáVel que favorece a coleta de informaçõe;s jqn_to à rede
escolar, e num ponto intermediário da vida
em que a inciQ.ência da cárie costuma s_!!r ~le
vada+ Por esse indicador, pode-se inferir que
as condições das demais faixas etá(ias não
são melhores, visto que somente 32% da Po-pulação brasileira têm torlos os de_ntes_ ao
completar 18 anos, quando, para a OMS, esse
percentual deveria ser, no mínimo~ de 85%.
A situação toma-se mais grave quando se
observa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que
83% da população brasileira nunca foram ao
dentista e do universo global s6 5% têm acesso regular à assistência privada, uma vez que
os serviços públicos são insuficientes paraatender à amplitude- da demanda. Perante
tais circunstâncias, não há como não reco-nhecer que as patologias da cavidade oral
-particularmente a·caiie e ãs -doeriç-as pérlodontais - configuram uni sério prOblema de
saúde pública no Brilsil.
~ fato que a cárie dental, nos seus atuais
níveis de prevalência, é uma doença dos tempos modernos, que evoluiu de forma expressiva com a industri~liza!rão e o des~nv9lvi
mento económicO daS nações. Tanto assirit
que apenas 4% dos dentes dos homens ,que
vivei:am antes da Idade, do. Ferr~ eram atingidos por essa doença, o que permite concluir
que sua incidência está -estreitamente associada aos padrões da" civilização, particularmente no que concerne aos hábitos alimentares.
A prova maior eStá nós estudos efetuados
por pesquisadores, :relatando o caso particular da Grécia onde, no ·ano 2300 a.C., a cárie
dental não ocorria ·noS 'adultos, em contrapOsição a 1900 d.C.; qu:indo o número ·de
dentes cariados chegava a 48%. O incremen-to -d_a cárie coincidiu
·a iinplantação das
primeiras indústrias açucareiras e a popularização do consumo do_ açúcar, np s_écUio
·XIX; especialmente eril pãfses como o Brasil
onde, durante muitas décadas, foi uma das
principais fontes de produção.
A ·história permite SitUar o ponto dé partida
Qa evolução da cárie no Brasil, e ainda hoje
sua ocorrência está fortemente vinculada ao
consumo do açúcar, em· torno de 49 quilos
per capita ao ano. _Em 1987, essa ingestão
equivalia a 130 gramas/dia, que correspondia
ao 189 maior consumo do mundo, entre 127
nações de todos os cºntin.entes, menor apenas do que o registrado em Cuba, Costa Rica,
República Dominicana, .entre outras que se
situam em igual ou menor patamar de desenvolvimento.
Mas se há açúcar em excesso à mesa -do
brasíleiro, faltam definições urgentes para
atacar o problema com a severidade que ele
requer. A criSe económica tem sido o principal obstáculo à adoção de medidas concre~ .
tas, eficienteS--e permanentes da redução e
controle da- cárie~ mas- a população não pode
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aguardar a conquista de um padrão econó-

mico satisfatório para ver seus problemas resolvidos, até porque ·nenhum país pode aspirar- à modernidade sem solucionar questões
básicaS cOmo essas!
Dentistas não faltam no País, Sr. Presi-"
dente e· Srs. Senadores. Por ano, 83 escolas
graduam 5.600 dentistas, que vão se somar
aos mais de 100 mil existentes, e representam
11% dos profissionais disponíveis em todo
o mundo, garantindo uma relação de um para
1.513 habitantes -'uma das mais altas do
mundo. Por deformação do sistema educaciOnal e ausência de pot(ticas públicas adequadas, os dentistas, que se dividem entre
o emprego público e privado, praticamente
não têm como assegurar substancial contribuição à solução e encaminhamento de tão
prementes questões.
A começar pelo fato de que em torno de
80% das matérias curriculares são voltadas
para a cura e a restauração oral, sendo insig~
nificante --a preocupação com a prevenç§o.A odontologia de mercado volta-se, portanto
e naturalmeq.te, para um modelo essencialmente curativos semelhante ao adotado pela
nossa medicina, que trata os efeitos sem ocu-_
par-se, ou ocupar-se na medida necessáría,
com as causás. Em função disso, recorre à
extrema especialização e lança mão de materiais e técnicas eitremam:ente sofisticadas,
tomando os tratamentos inacessíveis para a
maioria -da população._
A propósito, neste anuo Conselho Federal_
de Odontologia reconheceu ~ Implantologia
Oral como mais uma especialidade odontológica, que teria bom curso no País, não fosse
seu custo extremamente seletivo. É óbvio _que_
há uma demanda potencial por serviços de
implante, particularmente no "País dos desdentados", mas sua difusão_ explícita o caráter
contraditório de · t:Jma ·economia capitalista,
que valoriza o supérfulo em detrimento das
questões essenciais..
Se não faltam técnicas, nem profissioriais,
o que-é necessário para iniciar um consistente
trabalho de rêversão da crOnica assisténcia
dentária no Brasil? O Governo já formulou
sua Política Nacional de Saúde bucàl, calcada
num amplo levantamento feito em conjunto
pelo Ministério da Saúde, a Fundação Sesp,
o lpea e o Inamps. A amostragem cobriu
cinco macrbrregiões e confirmou as suposições a respeito da matéria, dando-lhe uma
configuração real e atualizada.
Mais de 25 mil pessoas, integrantes dos
diferentes grupos etários e faixas de renda
familiar, foram entrevistadas em 16 capitais
de _estados, possibilitando uma amostragem
.estatística válida apenas para as zonas urbanas. As necessidades de tratamento, da ordem de 72%, concentram-se na faixa etária
dos 6 anos aos 9 anos, declinam ligeiramente
dos 10 aos 12anos(62%) e encurtam drastica~
mente para 8% dos 50 aos 90 anos, por uma
razão muit<>simples: a maioria já extraiu boa
parte dos dentes.
No grupo dos 12 anos, apenas 19,5% dOs
entrevistados apresentaram índice ,máximo
~..d~ ~ çl~ntes ~ri~dps~_9?_~atív~l com as me-

'

LaS Cla OMS; 35% acusavam um CPD (Cariados/Perdidos/Obturados) superior a 8,0 e o
restante intermediou os dois limites. Em relação à prótese total, os piores resultados situa- .
vam-se entre os 50 e 59 anos, cdm 27% das
pessoas necessitando de algum tipo de apare~o. 56% dispondo de alguma prótese e 40%
·inteiramente edêntulas. Considerando que
em países como a Espanha o número de desdentados é, no máximo, de 1%, dá para estimar a extenção .do débito social que, nesse
particular, o Brasil vem acumulando para
com .seu povo;
Existem, no· entanto, ·os bons exemplos de
como outros·pafses venceram esses desafios.
Há 20 anos, a situação da Suécia não era
muito melhor do ·que a que experimentamos
hoje. Decidido a reverter o quadro, o-governo sueco investiu maciçamente na prevenção,
mediante o recurso aos bochechos de flúor,
visitas domiciliares de_ higienistas para instruli a população e campanhas públicas. Os
resultados foram melhorando progressivamente até o índice de cárieS descer a zero,
bem.como o de doenças da gengiva.
Aliás, tal progresso, à exceção da Islândia,
foi alcançado por todos os países escandinavoS, Que apelaram basicamente para o
flúor nas pastas dentais, a lotação de enfermeiros nas escolas e campanhas intensivas
de mudanças dos hábitos alimentares. Em
10 anos, a cárie havia sido reduzida em até
68% e, em 1984, a população de até 20 anos
não_ ti_qh~ ~m úni® dente cariado.
É óbvio, sr. Presidente e Sts. Senadores,
que tal resultado tem um PreçO:' esses países
investem de 4 a 9,5% do seu orçamento de
saúde em atenção odontológica, o que garante a cobertura integral do grupo epidemiologicamente prioritáriO, eiif caráter gratuito, e
o subsídio ao atendimento dos adultos. Somese a isso a política de descentralização e temos
um bom exemplo de como as coisas fundoriam quando há interesse em·que isso aconteça.
Muito embora o Ministro Alceni Guerra
tenha anunciado recentemente a adoção de
métodos "revolucionários" para priorizar a
saúde bucal, mediante a utilização do flúor
na água e no sal, desde 1983 o Brasil vem-se
empenhando em emplia:r a cobertura da população servida pela água fluoretada. Trata-se de cumprir a Lei 6.050, de 1964, regulamentada pelo Decreto 76.872, de 22-12-75,
que determina a inclusão "nos projetos destinados à construção ou à ampliação de sistemas públicos de abastecimento de água, de
previsões e planos relativos à fluoretação da
água".
O início de um amplo programa nacional
de _fiuoretação - dando seqüência às iniciativas pioneiras dos anos 60- elevou a cobertura de 26 milhões de habitantes, registrada
em 1982, para -60 -milhões e:m 1988. No ano
passado o Ministério da Saúde agregou ao
sistema outros 15 milhões de pessoas, alcançando praticamente a metade da população.
GraÇas a esse trabalho, o Brasil tomou-se
um dos líderes mundiais do seto r, muito em-
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bora se constitua num esforço isolado para
deter o avanço da cárie.
A despeito das recentes divergências entre
os_especialistas, quanto aos riscos.que a adição 'do fl(íor à água pode acarretar, porpotencializar ingestões por outras vias, o método
é um dos mais eficientes sistemas preventivos
disponíveis, pelo seu largo alcance e a relação
custo/benefício, que não ultrapassa meio
BTN por habitante, ao ano. É adotado também_ por países desenvolvidos como os Estados Unidos, graças à sua eficácia e custo.
O Brasil conseguiu erradicar o bócio no
País, uma moléstia endêmica, determinando
a inclusão do iodo no sal, agora, Com o carátf:r
"revolucionário" proposto pelo Ministro da
Saúde, a utilizaçã_o do sal como veículo do
flúor nas regiões onde não existem redes de
abastecimento de água pode constituif-Se
num instrumento para universalizar a cobertura da poj)ulação brasileira.
Contudo, apenas esse esforço não basta
se não for complementado por açóes que contemplem as grandes carências detectadas pelo
inquérito epidemiológico, retirando o cunho
indiVidual das prevenções e_dando~lhe_um caráter comunitário e um- objetivo nacional.
Entre planejar a redução dil cárie dental em
50%, nos próximos 10 anos, como deseja o
miriistério, e caminhar nesse sentidO, há mUito espaço.
Até porque, embora o setor público_ seja
responsável por 41% do total de: gastQS _em
saúde bucal no País, como relata o Sr. Victor
Gomes Pinto em seu livr.o "Saúde_ Bucal Panorama InternaQOnal", os recursos são rateados por um grande número de instituições
federais, estaduais, municípais e paraofíciais,
não coordenadas entre si, que lhes retira a
força e a capacidade de se orientarem numa
mesma direção.
A criação, em 1989, da Divisão Nacional
de Saúde Bucal, no âmbito do Ministério da
Saúde, já representa Um avanço, porque sinaliza o rumo que o País. deverá. seguir para
implantar a Política Nacional de Saúde Bucal,
que_ se_ apóiã em cinco grandes prillcípicís:
universalização do atendimento, participação
da comunidade, descentralização, hierarquização das ações e integração institucional.
As prioridades, definidas em conjunto com
os _órgãos de representação profisSional, voltam-se _em primeiro lugar para o grupo de
6 a 12 anos. de 13 a 19, de 2 a 5e, por
último, para os adultos. A cárie dental é o
objeto maior -desse trabalho, seguido das
. doenças periodontais, problemas dento-maxila-faciais e ortodônticos, câncer bucal e infecções viróticas.
Esse pode ser o começo __ de uma grande
virada para que a população brasileira seja
convenientemente assistida no tocante à saúde bucal, corroborando um slogam muito difundido pela OMS: a saúde começa pela boca. Entre tantas carências e vicicissit.ude por
que passa o povo, ter a certeza de que sua
saúde e bem - estar representam, de fato,
uma prioridade governamental, já é alguma
coisa. Não uma -prioridade retórica, mas traduzida por decisões e recursos e, principal-.
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mente, pela convicção de: que está passando

o dilema "estatal X privado", que ela considera até falacioSQ... A questã,o_ não se resume
a devolver.ao setor privado,_à livre iniciativa,
porções do_ Estado~ Nem_tampouco a solução
Senhor. Presidente, Srs. Senadores·, ao findar do exercíciO da suplênCia que a:ssu:mitnoS, está em esfatiiar ca.da _vez. mais a economia
substituindo o nobre Senador Dirceu Car- e. p_or conseqüência, a so_ciedade.. Rançoso
e vetusto, o modelo estatizante, caracteriza-"
neiro, e que sobremodo· nos honrou, queredo pela crença na superioridade ética e fun»
mos deixar para a cónsideraçâo dos ilustres
pares, bem como da Nação brasileira, algu- _ clonai do Estado, perdeu sua importância,
que o levava a intervir na ordem económica,
mas reflexões que julgamos oportunas e que
impor normas a seus processos e,,se julgasse
se impõem, como imperativo de consciência,
necessário, subs.tituía .a i.nicia,tíva .da sacie-,
d~~do o momento de difilculdade crucial por
dade pela sua. O mega Estado nasceu impregCfMe passa nosso País.
_ - •_
nado de um nacionali~mo exalt~Q.o, precon~
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos preocupados e mesmo assusta- ceituos_o e x_enófobo, que acabop resultando
dos com indagações, cuja resposta nos cobra na estruturação _de um sistema de_ privilégios ·
económicos, em favor de empresas indistintauma postura de responsabilidade para com
mente eficientes ou ineficientes: Também foi '
o futuro daqueles que nos sucederão: que
marcado Por um cartorialismo abominável e
tipo de sociedade estamos construindo para
conduziu à adoçâo de soluções paternalistas,
a geração vindoura, a geração dos nossos filhos e netos? E a participação dos políticos, em razão_ da pressão social dos marginaliza:
dos dos benefícios do progresso económico.
como suJeitos agentes-de uma sociedade mais
A estatização da produção, somada ao privijusta, -nesse futuro jâ vizinho do 3G milênio
légio cartorial, provocou o descrédito da e fi.-·
- nós nos perguntamos ...,...... de que fonn-a po~
ciência do super-estado, que. distanciou aso_de ria contribuir, mais eficazmente, para o
ciedade do Estado e provocou _pernicioso hiaaprimoramerito da sociedade, -como um todo,
to inibidor do desenvolvimento. e para efetiva crístalização do primado da
Depreendemos, ipso facto,que outro res__, _
liberdade, paz e justiç<;~. social?
qufcio do passado é o chamado Estado ''pro-_
A nós não restam dúvidas, senhores, de
videncial", que assim foi gerado pelo cresci-.
que o caminho certo, a via adequada, o insmenta exacerbado_da máquina estatal, como'
trumento hábil, é, efetivamente, o PSDB.
o foram igulmente o Estado colonialista e
A social-democracia, com vigorosa certeza,
o Estado militarista, que são, em última análiapresenta-se-nos -como a opção viável e a reta
se, variedades do totalitarismo. O PSDB.
segUra· que cotnbate,.por um lado, o liberaquestiona a essência do modelo estatizante
lismo --:que condena a gestão pública ~
e, por outro, o (nacional) - estatismo ____:, e a sua característiCa proVidencial, a que se
opôe, asSiril. ·comó questiórfa os iumoS da pró.que des-serve os interesSes do Pa(s, coril a
pria -demOCrã.cia, qllé deferide, mas que, exige'
manutenção-de empresas nas mãos do E$tado, mesmo quando ineficientes, onerosas ·e -evolua de representatiVa- a· piüticipativa. Não
basta,_afirma·a-palaVra competente de Jean'
sustentadas pelo Tesouro, vale dizer, por toRiverO (''A.)!oPOS des métainóiphoses de_
dos os que pagamos impostos.
ladministratlóri d'aujourd'hlli~ démocratie et ·
A social:démocracía,· e·m resumo, funciOna
com-o· o tertius que possibilita deslocar O- administràtioD.") .• paia ~ social~democracia,~
que se escolham os iepiesintãptes ·qite devem
eixo de fjpção-, entre estatal ou privado; do
governar a nação; é mister que se escolha
plano Ideológico pa:ra'o plano objetivo.
também o modo pelo qual se quer ser goverAquele prevê que o "privado" seria sempre
nado. E as carãcterfsticas desse novo modelo
bom e o Estado sempre tnau em termos eco;.
nômicos,-enquanto este preceitua que impor- -Sào o primado da sociedade, a democraciaparticipativa-e a retomada da eficiência pelà
tantes são as condições que devem ser criadas
competição e -pela--complementação interna~.
para O funcionamento da êconomia. Ora, a
cional.
·
corrupção tanto pode existir no Setor estatal
O primado da soCiedade Sob[epÕe·se comocomo n·o privado, e, em ambos, é condenável.
A social-democracia dirime tal controvérsia fenôme:no antropo-social, em relação ao Es:~
e sobrepõe-se, como terceira força, precei- tado, fenômeno polftico~social, e faz triunfar
tuando que o mercado competitivo é a solu- o conceito da sociedade livre, que cria e com-·
ção parti esses males. A modernidade da polí- pete, e, competindo, supera-se substituindO"
tica sOcial-democrática sugere a defesa da o Estado fechado e protecionista. que nos lecompetitividade: o interesse público requer gou o mercantilismo.
A democracia participativa determina a es~.
que a economia _s_e baseie em e_rnpresas competitivas, capaze'S de absorver tecnologia mo- colha de "como" ser governado e, assim, de·
derna, de modo a estender seus efeitos positi- creta o fim do Estado cartorialista, gerado
vos para toda a sociedade. A concorrência de privilégios e desigualdades; no :PSDB, o
estimula e força a absorção dos resultados governo é o instrumenro legítimo para a
do processo técnico na produção, com isso transformação da sociedaàe, peJa credibiliaumentando a produtividade. Aliás, é real- dade, pela confiança e pela criativid<rde.
mente esse o ingrediente que caracteriza a
A retomada da eficiência através da com·
luta entre investimento e constJ.mo, capital petição é o fator que torna absoluto o Estado
paternalista distribuidor de benesses, favores
e trabalho.
Resulta claro, Srs. Senadores, pelo expos- e vantagens a alguns. A pol(tica deve gerirto, que a polftica social-democrata extrapola a coisa pública e não se presta para substida hora de dar aos brasileiros melhor condição até para sorrirem.
·· ·
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tuir-se à economia. Não cabe ao Estado dar.,.
mas propiciar, por todos os modos, que sejam
produzidos e acessíveis a todos ·os frutos do
progresso. Enquanto ao Estado_ cabe somente proporcionar, à sociedade cabe criar o progresso. Isto posto, temos que um governo
de social-democracia é um governo que não
faz; oferece coridição para a sociedade fazer,
"não dá o peixe, ensina- a pescar". Com tal
comportamento, dá especial enfoque a suporte à sociedade e a redireciona a se autodescobrir, a se autotransformar, a se autovalorizar, a desabrochar suas próprias potenéialidades.
A complementação internacional vem a ser
transnacionalização da cooperação económica, que visa a melh-or aproveitar as no~as
escalas da pe$quisa científico-tecnológica e
dos mercados internacionais.
Srs. Senadores, a social-democracia é esseiicialmente desenvolvimentista, porque está ciente de que, sem crescimento económico,
sem a incorporação do avanço tecnológico
à produção e à- organização da sociedade,
não haverá maiô r igUaldade de oportunidade,
mais bem~estar, nem maior segurança para
o cidadão, como bem preconiza o documento. "Os desafios do Brasil e o PSDB''. O_
crescimento económico é o instrumento para
atender as necessidades básicas da popula.ção
e melhorar a distribuição de renda. Mas, não
há de ser qualquer crescimento económico,
assim considerado aleatoriamente. Se. esse
não possibilita uma efetiva melhoria de con~
. dições de vida do pova; se a economia cresce,
com:o um dado unitáriO- 'e ísolado, enquanto
a sociedade permanece imune a seus benef(cios, mergulhada no atraso, o PSDB consi- ·
dera esse crescimento económicO unilateial
como mero processo- de modernização perversa". O crescimeitto da economia, portan:
to-;· deve, intrinseca e dicototriiCamente) propiciar o crescimento também da própria sociedade como um todo, a aceleração da pr'Õduçâo, sem o que os- investimentos ficam
comprometidos, os salários se minimizam, os
empregos rareiam e os programas sociais ficam prejudicadoS, fato que traz como conSeqüência a estagnação e a inquietação social
que todos estamos viVendo. Portanto, o crescimento económico n_ão melhora, de per si,
o padrão de vida da população, mas cria- a
condição necessária para que essa melhoria
se concretize.
Pela abrangência do conceito de des~nvol
vimento que adota, Srs. Senadores, a socialdemocracia vai de encontro aos valores que
nortearão o :no 2.000, ao reconhecer que
o desenvolvimento é muito mais·que um fato
económicO e, lla concepÇão de TOrloní, "con-figura um processo que convulciona todo o
universo social, arrebentando velhas estruturas e forjando novos padrões". O processo
de desenvolvimento l:epresenta muito IDãis,
pois é multifacetado e vafalém do seu aspecto
económico, abrangendo e englobando todos
os demais componentes sociais e espirituais
do ser humano.
É interessante observar, senhores que a
social-democracia desponta, no Brasil e na
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América Latina, precisamente no momento
em que constatamos o triunfo do liberalismo
e do mercado. A década de 80, com Reagan
e Thatcher, consolidou a supremacia do interesse privado como móvel do progresso e a
crença no "evangelho do mercado". Isso em
função do declínio do Estado totalitário, da

idéia de que '"quanto menos Estado, melhor". É dentro, pois, de um contexto que
aponta para a sup-remacia do liberalismo e
do mercado livre como regulador da economia que a social-democracia surge entre nós.
A política social-democrata contemporânea
representa hoje a resposta eficiente às seqüe~
las nefastas do prestígio do capitalismo liberal, bem como não pode ficar alheia aos efeitos traduzidos petas transformações ocorridas
no Leste Europeu, Ela se auto-afirma porque
é crftica do liberalismo, que endeusa o mercado, bem como o ê-do planejamento estatal.
personificado pelo regime soviético. Urge
uma prática democrática nova, que o PSDB
sugere e assume, dentro desse contexto de
estagnação econômica e de desigualdade social, desumana e crescente.
Não basta a democracia em si, como valor
purista. para que se quebre· a ordem soci<~l
existente em nosso País, reduzindo as desigualdades entre os seus diversos segmentos.
Impõe-se uma democracia pluralista, que
prestigie e dê espaço à valorização da participação-do povo no controle da gestão pública.
Os mecanismos institucionais, preconizados
por essa democracia abrangente, há de permitir a pressão regular das demandas sociais,
ampliando as suas formas participatórias, Tal
processo, que vai permitir a transformação
da sociedade brasileira, instalar-se-á paulatinamente, sem traumas, sem cho_ques, de modo que esse novo estágio seja incorporado
sutilmente à nossa realidade. Com isso manter-se-á o equilibrio de todos os setores, de
sorte que a otimização de um segmento não
implicará a perda de qualidade de outro, essa
transformação ritimada da nossa sociedade,
que não é utópica, mas, plenamente factível,
caberá ao PSDB, que concretir.ará tal proposta inovadora e propiciará, para o eleitor
brasileiro, uma opção de real mudança do
"status quo" vigente.
E como opção de governo, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, especificamente quanto à
sua forma, a social-democracia se define pelo
parlamentarismo. O presidencialismo se encontra, atualmente, corroído pela fragilidade
dos partidos e do_ próprio Poder Legislativo,
bem como pela inesistência de um Judiciário
independente do Executivo, capaz de contrapor-se ao Presidente da República e de ser,
além do guardião da Constituição, seu iiltérprete independente._ A ditadura militar acabou por descaracterizar o regime presidencialista, dificultando o retorno do País à nor~
malidade democrática.
Sr. Presidente e Srs. Seriadores, dando fecho à nossa palavra de despedida da tribuna
do_Senado Federal, reconhecemos que a social-democracia contemporânea enfrenta duplo desafio: o de saber como aumentar a competitividade (que leva ao incremento da pro-

dutividade e à racionalização das atividades
econômicas), e, o de tornar cada vez mais
públicas as decisões de investimento e as que
afetam o consumo, de modo a torná-las transparentes e controláveis por toda a sociedade
- consumidores, produtores, trabalhadores
- e não somente pela burocracia do Estado
ou das empresas. A social-democracia há de
se firmar como uma força moral e coercitiva,
em favor da redistribuição da renda e das
políticas de bem-estar social, o que a diferenciará do populismo, Uo nacional-estatismo e
do neoliberalismo~
Cremos na democracia social.
Cremos no PSDB.
Essa a nossa palavra de ordem, a nossa
última mensagem, de otimismo e fé no Brasdi!, que resgatará sua dívida social quando
esse partido, profundamente comprometido
com o futuro, tomar assento nos cargos maiores da Nação: é o nosso credo.
O SR. PRESIDENTE (IramSaraiva) -Es·
gotado o tempo destinado ao Expediente
Passa-se_ à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em_ turno único, do substitutivo da. Câm<ira dós Deputados, do
Projeto de Lei do Senado n9 176, de
1990, (4.086/89 naquela Casa) de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dispõe
sobre a Política Agrícola. (Dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos
Econôrhlcos.)
A matéria foi incluída em Ordem do Dia
nos termos do disposto no art. 169, parágrafo
único, do Regimento Interno.
Solicito ao- n·obre Senador Leite Chaves
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos sobr~ o substitutivo Qa Câmara dos
Deputados.
O SR. LEITE CHAVES (PMN- PR. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto de lei dispõe sobre
a Política Agrícola, em atendimento ao disposto no art. 187, combinado com o art. 50,
do AtO-das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal, de 1988.
Estruturado em 23 capítulos, o referido
projeto trata dos aspectos mais substantivos
das atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e florestais para o País, tais
como a pesquisa tecnológica; a assístência
técnica e extensão rural; a proteção do meio
ambiente; conservação e recuperação dos recursos naturais; a defesa da agropecuária; a
produção, comercialização, abastecimento e
armazenamento; o associativismo e_ cooperativismo; a formação profissional e cooperativismo; os investimentos públicos e privados;
o crédito rural, o seguro e a garantia da atividade agropecuária; a tributação e incentivos
fiscais; a irrigação e drenagem.
Esta matéria, tão intensamente debatida
durante a Assembléia Nacional Constituinte,
mereceu, pela primeira vez, lugar de destaque em nossa Carta Magna e representou

conquista dos mais diferentes setores, públicoS e privados, da nossa atividade produtora
rural. Tão logo promulgada a nova Constituição, o Parlamento deu início ao trabalho
estafante de_ regulamentá-la, da forma mais
aberta e transparente. Somadas, as iniciativas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal se elevaram a mais de trinta ao longo
de dois anos. A estas foram aditadas dezenas
de propostas e sugestões da sociedade civil,
por meio de suas entidades de representação
de iiiteresse. NenhUm dos setores direta e
indiretamente interessados deixou de aportar
seus pontos de vista.
Para que V. Ex~ 5 aquilatem a importância
da matéria em pauta, destaco:
a) todo o Capítulo VI que integra a produção agropecuária à proteção e conservação
dos recursos naturais em inédito esforço de
criar as condições para uma agricultura autosustentada e auto-sustentável;
b) o Capítulo IX que estabelece prioridade
para o abastecimento do mercado interno;
c) a preocupação social com a produção
de alimentos básicos que redundará em benefícios para a grari.de massa de consumidores;
d) a ênfase para o pequeno_ agricultor, com
a cobertura integral de suas demandas de crédito rural; e, ainda,
e) o arcabouço legal para levarmos ao campo o instrumento clássico de proteção da atividade agropecuária, representado pelo seguro agrícola, até então privilégio de pouquíssimos agricultores do País.
Devo registrar, por justiça, que a versão
do julgamento do Senado Federal deriva, de
forma direta, do projeto então apresentado
nesta Casa pelo nobre Senador Nelson Carneiro, que teve sua estrutura básica mantida,
trazendo, ademais, inúmeros aperfeiçoamentos que .contribuíram para sua presente forma.
É certo que novos aperfeiçoamentos poderão seraportados ao projeto em exame. Argumento, entretanto, _que ele representa um
esforço enorme da sociedade nacional e do
Congresso em momento tão importante _da
reconstrução de nossa Pátria. Milhares, senão milhões de agricultores estão na dependência de s_ua aprovação para, a partir do
ponto até aqui alcançado, experimentar suas
determinações inovadoras. Assim, seria extremamente penoso e desgastante reabri-lo
para novas discussões, sabendo que isso colocaria em risco sua aprovação na atual Legislatliiil.
- Por estas razões, somos peta aprOvação da
matéria na forma do substitutivo aprovado
na Câmara dos Deputados.
Este é o parecer, Sr.-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer conclui fãvoravelmente à matéria.
Passa-Se à discussão do substitutivo, em
turno único. (Pausa.)
O Sr. Cfd Sã.bófa de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Siibóia de Carvalho,

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlio ll)

O SR. CID SABÓIA DE CARVA!:HO

protcção ao meio a~_l;Jie_nte,e da cpnservaçãp
dos reçursos naturais. Diria que e-sse é um
ponte)" CUlminante da nova lei, o momento
res, no momento em que diScuto esta maté:em q_ue o legislador, plenamente sintonizado
ria, quero apenas lamentar que ela, com tanta
com a realidade nacional, J;Láo permitirá que
importância, deva chegar nesse regime de ura_ agricultura seja um ~ater de destruição das
gência e nas reuniões finais do Senado, no
nossas florestas, nem permitirá -atentados ao
ano de 1990.
nosso meio· ambiente. Num País em que a
A matéria originou-se aqui na Casa PQr
Affiazõnia é atacada diariamente, a pretexto
uma propositura do nobre Senador Nelson de se implantar a agricultura, num País onde
Carneiro· e teve na _Çámara dos Deputados
se d~struju a Mata Atlântica, num País onde
um notável aperfeiçoàiriento, que, inclusive,
as cidades perdú<inl o verde e on_de as conmais se valoriza pelas informações que foram
centrações rurais ressentem-se da falta das
obtidas, tanto aqui no Senado como na Câmatas originárias de cada região, num País
mara, junto aos setores competentes dessa como este, J;J,ã_o poderia haver um planejaparte da economia nacional.
me-nto agrfcola que não determinasse uma
Sei de informáções- que ·recebi que os Srs.
proteção ao meio ambiente, e não determiSecretários estaduais do setor foram ouviâos,
nasse ·o-s meios, os modos para conservação
opinaram e trabalharam em conjunto com
dos reCursõs -naturais. Essa parte, no meu
a Relataria da Câmara dos Deputados, de
modo de entender.• Sr. Priside:D.te, é de grantal sorte que o projeto deve estar múito adede vitalidade.
quado à realidade nacional.
Mas há ãdefesa agroi)ecuári8.- E nÓs que
No entanto, Sr. Presidente, uma melhor
somos do Nordeste sabemOs o quanto é imrevisão da CaSa nos iria possibilitar, como
portante defender a agroindústria. No NorCâmara revisora, o aperfeiçoamento desse
~~te brasileiro, Sr. Presidente, o clima que
texto e o aperfeiçoamento do seu mérito.
é tão difícil, a seca, que é tão freqüente, ConÉ muito interessante que a nossa Comissão
segue desõr:ganiZãr, desestimular, por inteide Assuntos Económicos pudesse haver se
ro, a agropecuária _em toda uma região. De
detido sobre essa matéria e estudar em âmtal sorte que a agiopecuária tem períodos
bito de .Comissão, cada um dos seus detalhes
bons quando chove, períodos terríveis quane até o problema da liteiatti!ã legal.
do a _seca -~hega, ou outros desequibbrios
Eu digo literatura legal porque aqui há
quando chove exageradamente nesse-pedaço
realmente um texto literário que poderia ser
infeliz do Bras_il, onde o clima é, realmente,
substancialmente reduzido, para Q.ue a lei_ s~
o grande obstáculo, a grande pedra no camitornasse mais direta e compreensível, de vez
n!Jo do setor agropecuário e de todas as ouque se destina basicamente fião apenas: ao - tra"s_ atividade_s da região.
Governo dos Estados, às súas- Secretarias,
também, ~ informaÇão ainCola, aqUi
mas uma lei que deve ser lida pelo Povo,
prevista, que é um capítulo da maior ímpordeve se.r entendic;l.a notadamente pelos sinditân9.a nessa lei. E, ainda, perspectiva sobre
catos rurais, deve ~er compreendida no âma produção, comercializaÇ,ã0 1 abastecimento
bito das cooperativas.
e armazenagem. 'E_sse item da ann~enagem
Não havia, por exemplo, Sr. Presidente,
é outro setor de grande impOrtância para o
necessidade da repetição do texto constituBraSil de hoje. Porque sabemos como fomos
cional. Mas, de qualquer maneira, temos aqui
fracos na política de armazenagem no Brasil,
princípios fundamentais, como já se fiZera
como produtos apodreceram, como safras se
no Estatuto da Terra~ traçando as linhas tecperderam, porque não foram utilizadas de
nológicas desse importante estatuto naciôriã.l.
imediato. _A perfeita armazenagem é de granTemos a organização institucional que está
de importância, Sr. Presidente, e outras parmuito bem feita.
Temos também a parte de definição do pla- tes fundamentais que estão nessa Ieí, e que
nesse simples encaminhamento não me é pernejamento agrícola, quando diz o art. s~ que
o planej8.mento agrícola será feito em conso- mitido abordar.
Mas eu quero louvar, Sr. Presidente, neste
nância com o que dispõe o art. 147 da Constituição Federal, de forma democrática e parti- -momento, a futura lei agrícola, absolutamencipativa, através de planos nacionais de de- te necessária para regulamentar princípios
senvolvimento agrícola plurianuais, planos -q-ue já traçamos-na Constituição pátria. Mas
de safras e planos operativos anuáis, obser- quero lamentar que não pudesse eu, no âmvadas as definições que são constantes dessa bito da Comissão de Assuntos Econômicos
ou no âmbito deste Plenário, amiudar-me
futura lei.
Sr. Presidente, há uma parte que k:ilivó nesses temas fascinantes, mas, ao discutir,
muito, que é a pesquisa agrícola. Estamos quero, do mesmo modo, Sr._Presidente, com
num País onde a pesquisa deve se_ dese_nvot- que falo a respeito desse assunto, solicitar
ver, e nenhum se to r nacion:al pode se dar aos meus companheiros que, incontinenti,
ao luxo de dispensar a pesquisa para novOs aprovem o texto da lei agrícola nacional.
conhecimentos, através dos experimentos
Louvo o Senador Nelson Carneiro pela inique sempre são necessários e que, infeliz- ciativa e a Câma-ra dos Deputados por nos
mente, sempre foram escassos aqui em nosSo oferecer um- Substitutivo digno de merecer
País.
aprovação esta noite aqui no Senado da ReHá também um capítulo dedicado à assis- p601ica. tência técnica e à extensão rural, e outro da
Era o que-eu tinha a dize~, Sr. Presidente.

(PMDB - CE. Para discutir. Sem r~visã.o
do orador.)- Sr,_Presidente, Srs. Senado~

Há,
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O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes_ Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, este substitutivo ao Projeto de Lei n~ 176,__do Senado,
é uma espécie de coroamento, é OgriuülDafe
de toda a ação_ le,&islativa deste -ano de 199{(
Por ele, Sr. Presidente, Õ6S resgatamoS uma
dívida das instituições para com 13 milhões
de agricultores brasileiros, que esperavam
um instrumento hábil para consolidar e proteger suas atividades, dar-lhes, sobretudo, confiança na labuta, no campo, no trabalho de
criar meios e modos para garantir o abastecimento deste País.
Sr. Presidente, este docwnento que agora
vamos aprovar estabelece os meios para que
este País possa promOver a demarragem definitiva que lhe dê auto-sustentação no programa agrícola.
Não se compreende, Sr. Presidente, que
um País desta dimensão ainda se sinta dependente do forn~cimento externo i10 abastecimento de inúmeros prOdutos agrícolas_e continue patinando na casa dos SQ mi!Q_ões de
toneladas_ de grãos, quando a população cresce de um Uruguai a cada ano, ou seja, de
mais de três milhões de habitantes.
Não se__ pode compreender que este Pa(s
ainda utilize práticas agrícolas antiquadas,
que não utilize insumos- modernos, que não
utilize ~ mecanizaçãç_ agrícola em toda a extensão e que á.inda teilliá menos- áreá irrigada
do que um país como a Romêni<i., por exemplo, com uma superfície menor do que o Estado de São Paulo.
St. Presidente, interessa saber que este
programa cobre praticamente todas as áreas
de preocupaÇão do agricultor, mas chamo a
atenção para a explicitação que se faz sobre
o programa da irrigação, do qual neste momento a minha Região, o Nordeste, é extremamente dependente e carente.
Estamos iniciando -neste nlon'lento, por
conta da iniciativa privada e de uma tfmida
ação dos govern-os locais, um programa de
irrígação crue pretendemos extrémamen_te
aq~.bj~ioso a1~9.fl.IJl_º-o século. _____ ~É importante, Sr. Presidente, que haja
uma cobertura adequada, para que a confiança dos agricultores faça com que apliquem
recursos, energias, disposição e determinação nesse trabalho para, afinal de contas,
criar a chuva artificial, criar o fornecimento
de água permanente ao solo ressequido do
Nordeste.
Estamos também, Sr. Presidente, louvando as iniciativas que· se fazem na área do
crédito ruraf, sempre insuficientes em termos
de um discipliname"iitO adequado.
O projeto trata minuciosamente estaques~
tão, que é o calcanhar de Aquiles de ioda
a atividade agrt'cola n-este País.
Enfini, Sr. Presidente; é um docu_me_nto
de extraord_inária valia, que honra esta Casa,
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este Senado Fe-dei31, pois fOf áqui, foi da

lavra deste Senado da República, foi da iniciativa do nobre Senador Nelson Carneiro,
com o apoio de toda a Casa, que se iniciou
a montagem deste texto, agora enriquecido
com a contribuição de inúmeros setores responsáveis deste País, e com participação também de representações dos agricultores do
Brasil.
Temos um texto, Sr. Presidente, respeitabilíssimo, um teXto que merece aprovação
imediata, aprovação incontinente e sem- ressalvas desta Casa.
Sr. Presidente, manifesto, então, o meu
apoio incondicional e irrestrito a essa lei de
política agrícola.

O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE '(hàm S3raiva) -::..:..._
Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MÁRIO CO'\'AS{PSDB -SP. Pela
ordem. Sein revisão do oradof.)- Sr. Presidente, antes do término da votação desta matéria, levantaria uma queStão de ordem.
O art. 57 da ConstituiçãO diz:
"Art. 57. -O Congresso-Nacional
reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho
e de 19 de agosto a 15 de dezembro.
§ 19 As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro -dia útil subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados."
Sr. Presidente, neste"ano, o dia 15 de dezembro cai num sábado. O que a Constituição
determina não é que a Sessão Legislativ~ fique prorrogada até o dia 17, é que a sessão
marcada para o dia 15 fica transferida para
o dia 17.
Sr._ Presidente, contrario senso, se não fosse assim, se podemos realizar- outra sessão
no_ sábado, por que não fazer a sessão de
encerramento no sábado?
O pressuposto-da ConStitUiÇão, ao colõeir
essa transferência, é que o sábado, o domingo
e os feriados não são datas de realização de
reuniões, portanto, no instan-te em que, seja
no início ou no fin-al da sessão, houVer coincidência com o sábildo, domingo ou feriado,
transfere-se - é o termo exato que diz a
Constituição - a reunião marcada para essa
data. Ora, transferir a reunião marcada para
essa ·data não sig.nifica dilatar o prazo.
Isso é tão verdadeiro que o § 29 do mesmo
··
artigo diz:
"§ 29 A Sessão L~gislativa não será
interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias."
'·

Aí, sim, não há interrUpÇã-o. Mas, a rigor,
de duas uma: ou a sessão não pode ser feita
no sábado e será transferid~ para segundafeira; ou, se se pode fazer uma sessão no
sábado, ela seria de encerramento.
Quando a ConstituiÇão díz que essa fica
transferida, evidentemente ela não abre um
vácuo, para, no lugar da que não foi reali~

iada, por ser sábado e domingo, poder-se
incluir outra.
Portanto, minha questão de ordem está baseada nesses termos, nos termos do art. 57,
§ 1?, da Coristituiçãó. ·
Eu gostaria de saber, Sr. Presidente, s_e
8 siS:São, que eVelituare teoricamen-te deveria
ocorrer amanhã, último dia, 15 de dezembro,
não é apenas essa e tão-somente transferível
para o dia 17, segunda-feira, ficando vedadas,
põr via de conseqüência, até pelo fato de
teniws transferido as datas do dia 15 e do
dia 16 para realizaçãO de sessões exttao!dinárias. Se fosse possível realizar sesSão extraordinári? _nesse dia, muito roais lógico seria
que se fize~se a ordinária de encerramento.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência esCI3i-eCe, pois V. Ex' se baseou
em_fundamentos importantes do texto constitucional.
)\Tobre Seri"adoi"; no entendimento da Mesa
-_e isso também V. Ex~ vai observar que
é a própria interpretação dO texto da Constituição - a questão de o dia 17 de dezembro
e dia _15 de. fevereiro caírem no domingo,
trata-se de reuniões ordináfias. A sessá:Õ convocada para o sábado e a que poderá acontecer no domingo são sessões extraordinárias.
Então, automaticamente, nada há a obstar,
porque- o ·petfodo transfere o seu encerra.i:nerito para o dia 17, que acontf:_cerá na seguilda-feira, "e_stando autorilaticã.mente prorrogado, segundo determina a própria Constituição. E ainda temos dois dias de Sessão
Legislativa, sendO o sábado e o domingo utili·zados.,.. porque dispositivo algum do texto
constitucional impede que isso aconteça de
maneira extraordinária. Portanto, náo se está
convocando nenhuma sessão ordinária e,
sim, extJ;aorifiiiáría. O SR. MÁRIO COVAS- Sr. Presidente,
se fosse este o entendimento, a redação do
§ 19 seria igual à do § 2~, pois a redaÇão- do
§ 29 diz:
"A Sessão Legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de
lei de diretrizes orçamentárias."
:É neste caso _que ela não- é interrompida;
mas, para efeito da transferência da data fi. na], não se diz que não se interrompe a sessão, apenas se transfere a reunião do sábado
e do domingo para o primeiro dia útil.

O SR. PRESIDI§NTE (Iram Saraiva)- V.
está correto. E isso que preceitua o texto
constitucional, mas não se vai marcar sessão
ordinária, ·no sábado e no domingo, portanto,
está prorrogado para o dia 17. Não encerrou
·o perfodo, portanto, nada impede que se convoque sessão extraordinária. Este é o entendimento da Mesa. Por isso se convocou sessão
extraordinária para sábado, por isso se pode
convocar sessão para o domingo.
O SR._MÁRIO COVAS- Sr. Presidente,
a ·oonSeqüência lÓgiCa do iãciocínio de V. Ex~
é (rue, se o dia 15 de fevereiro cair num sábado, ã "Sessão Legislativa vai começar J!O dia
E;;.::~

Dezembro de 1990

17. Podemos, então, marcar sessão extraordinária no sábado?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V.
está falando com relação ao início.

Ex~

O SR. MÁRIO COVAS - Porque o fim
é diferente do início? O dispositivo é um só
para a data de início e de final.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Aí
V. Ex~ terá que analisar que, na fealidade,
não se iniciou; já estam~ com o processo
em andamento __e não se encerrou. Há uma
diferença, Senador, o início é uma coiSa e
nada estava acontecendo antes .do início.
Agora estamos coin uma sessão em andamento, e, em respeitO aá teXto constitucional.
a Mesa não marcou sessão ordinária, "mas
extraordinária pode ac_ontecer. No dia 17, encerraremos, cumprido o que preceitua o §
29, e neste sentido, estaremos agora mesmo
no plenário da Câmara.
Este é o entendimento, Se V. Ex' quiser
recorrer, a Presidência respeitará os argumentos expedidos por V. E~. mas, infelizmente, a Mesa tem que cuidar de cumprir
o que preceitua o texto constitucional através
desse _entendimento, porque há uma larga
pauta a ser apreciada e. pOr esta razão, já
estamos, desde as 9 horas de hoje, em sessões
extraordinárias.
O SR. MÁRIÓ COVAS - Não é por esta
razão. V. E~ está em sessão extraordin3ria
hoje porque o Regimento deter:miita que a
sessão ordinária seja pela manh-ã,_-àS 9 hõi:"as.
Portanto, em qualquer horário que não ..este,
a sessão necessariamente é extraordinária.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Sim, lógico. Este não é oJ:aso da sexta-feiia.
V. E~ me perdoe. Eu estava confundindo,
como se estivéssemos no sábado. No sábado
e ho domingo, sim; as sessões seriam extraordináriás, ein rizãd dis'so. Na sexta~ feira é da
fornia corii.()V. -Ex• colocou.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. -p-RESIDENTE (Iram Sariiva) Concedo a palavra ao nobre Se,nador.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, diante da fala de V. Er; indago da
Mesa se agora encerraremos esta sessão e
iremos para a sessão do Congresso; tam_bém
se há, por parte da Mesa, a decisão de; amanhã - pelo que ouvi dizer - às 10 horas,
se fazer uma sessão do Congresso, e, às 14
horas, uma do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Exato, nobre Senador.
O SR. JAMIL HADDAD - Então, não
voltaremos hoje ao Senado, ãpós a sessão
do Congresso?_
O S:R~ ~RESIDENTE (Iram Saraiva) ..-Não. É por isso que temos que encerrar êsta
sessão e ir para o plenário da Câmara, onde
os Srs. Deputados nos aguardam.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)"Continua em discussão. (Pa1,1sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
.
Nos termos do Regimento Interno, ·o substitutivo da Câmara: a ·pr6ji!ftiâe lei do Senado
deverá ser votado separadamente dos artigos,
parágrafos, incisos; alíneas e-itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo

Atendendo a e$s_e chan;uu:nento, _o PMDB
encaminha favoravelmente ao. substitutivo_
oriuitdo d_a_Çâmara.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sob_re- a·fhesa, requerimento que será lído pelo
Sr. 1'-' Secretário.

- É lido e aprovado o seguinte

aprovação de requerimento para votação em
globo ou por grupos de dispositivoS:.
Neste sentido; foram enci!.rifinhados à Me·
sa requerimentos que serãO lidos pelo Sr. 1"'
Secretário.
- o-'"'

REQUEIUl\'IENTO N• 535, DE 1990
Requeiro vÓtação i:m globp do s~bstitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei
do Senado n'-' 176/90.
-Sala das sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Po_mpeu de Sousa.
'
·

São lidos os .seguintes:

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
votação o substitutivo, com ressalva dos destaques requeridos.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

REQUERIMENTO N• 532, DE 1990

Nos termos do.art ...3P •. alíne_a c, do Regimento Interno, reque_iro destaque para rejeiçãp _do item I do _a_rt_, St do Substi!utivo da
Câmara ao PLS n~> 17.6, de 1989.
-Sala das SessõeS, 14 de dezembro de 1990.
-Roberto Campos ---O.ziel Carne~ro.

REQUERIMENTO N• 533, DE 1990
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, requeiro destaque para rejeição do item JJI d_o art.._78 do Sub1>titutivo
da Câmara ao Projeto de te_i do .Senado n~

176189.

.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Robe_rto Campos.
REQUERIMENTO N• 534, DE 1990
Nos termos do art. 312, alínea c, do Regimento Interno, requeiro destaque para rejeição do art. 51 e sws parágrafos.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1990.
- Roberto Campos.
·
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa)- Os
re_querimentos lidos se_ráQ :votados oporiuilamente.
Em vofação o substitutivo, com a re·ssalva
dos destaques requeridos.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
ep.çaminhar votação. Seni revisão do orador.)
- Sr._ Presidente e Srs. Senadores, embora
seja.bom projeto de lei apresentado acju-i nO
Senado, de autoria do nobre Senador Nelson
Carneiro, entendo que o projeto fOi-aperfeiçoado na Câmara; mas, _entendo, também,_
que, dada a complexidade do assunto, principalmente nesse território imenso de 8 milhões
e SOO mil quilómetros quadrados, quanto a
nossa agricultura, esse projeto pretende muito, inclusive do preço mínimo, e é aí, principalmente, o projeto claudica.
No entanto, mais grave, neste instante, do
que não apoiar um projeto que contém imperfeições é não apoiá-lo, porque, aí, ficamos
na vacatio legis.
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O SR. AI,.FREDO CAMPOS (MG)- Sr.
Presidente, meu voto será favorável, esperando que o Presidente da República não vete
9 projeto.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência solicita aos Srs. Senadores um
pouco de atep.ção. Se V. Ex's observarem,
os trabalhos da Presidência não estão rápí·
dos._ É necessário que, observando o momento oportuno, a Presidência conceda a palavra
a cada um__ dos Srs. Senadores, para depois
não ter que fazer -qualquer tipo de observação.
__
Votação do reqUerimento de destaque para
_ a rejeição do item I do art. 81.
Os Srs. Senadores que votarem "sim" estarão rejeitando a parte destacada.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos, que vai encamil).har a votação
dos destaques.
-

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS- MT.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o- Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, é solicitei destaque para uma emenda suprespossível manifestar o meu voto?
·
siva no to-cante ao i11ciso III, do art. 78, que
contém uma cláusula que implica uma re-duO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ção de 10% nas importâncias arrecadadas,
Sim.
a título de taxas_ de juros, pelas· instituições
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP) financeiras. Estariam, assim, sendo reduzidas
O meu voto é abstenção, Sr. Presidente.
as taxas de juros·efetivas aplicadas às operaO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) .:_. ções de crédito rural, que já são, em si, subsi.
diadas.. __
Com a abstenção do nobre Senador Mário
O dispositivo equiyal~. também, a um imcovas.
posto adicional discriminatório sobre a renda
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ) das instituições financeiras que já são, em
Sr. Presidente, como não tive tempo de analisi, tributadas pelo Imposto de Renda.
zar o projeto, meu voto é também pela absDificulta-se desse modo a ação das autori.te_nção•.
dades e o pr9prio adequado funcíonamento
do crédito ruraL $~ ~ss~s bancos tiverem que
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) enfrentar essa posição, serão de.sestimulados,
Também com a abstenção do nobre Senador
certamente, a pra:ticar operações de crédito
Jamil Haddad.
rural, quando o nosso objetivo deve se:rencoO SR. SEVERO GOMES (PMDB - SP)
rajá-los a participar ·ativamente desses finan-'-Sr. Presidente, com a minha abstenção ..
ciamentos.
A segunda emenda supressiva se refere ao
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Com a abstenção do il.oDre senador Severo Jnciso I, do art. 81. O dispositivo· original,
constante d.o Projeto de Leni"-176, de 1989,
Gomes.
do Senado Federal, deixava a critério das auO SR. AMIR LANDO (PSB - RO) toridades monetárias a fixaçào da proporção
Si:Pr.e:Sídente, com a miqha abstenção.
dos recursos das instituições financeiras, que
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) constituiriam fontes de recursos para o créCom a ab~tenção do nobre Senador Amir
dito rural. Essa red_ação era muito mais _conLando.
forme a boa técnica. Com efeito, cabe às autoridades monetárias a regulação da liquidez
O SR. ALMffi GABRIEL (PSDB -~PA)
da economia,
_ _
. - Sr. Presidente, com a minha abstenção.
Além disso, as instituições de crédito, tanto
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) privadas quanto públicas, possuem caracteCom a abstenção do nobre Senador Almir
rísticas muito diversas e são muito distintaGabriel.
mente afetadªs pela cÕnjuntura e pelas medidas de política económica do País.
O SR. MAURÍCIOCORRÊA (PDT --'-bF)
A fixação de uma rígida e elevada propor-Sr. Presidente, :vou votar favoravelmeti.Ú'!
ção de recursOs põe em risco o bom funcionaaO-Projeto, mas espero que o Presidente-da
mento e até a estabilidade do sistema.
República não o vete.
A redaçãQ do art._ 82, inciso I, em epígrafe,
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN) ao referir-se a depósitos de qualquer natureza
-Sr. Presidente, meu voto é pela abstenção.
das·instituiçóes financeiras, introduZ uni fato r
de excessiva amplitude e imprecisão técnica
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Vai
em conseqüência dos quais poderão surgir
constar a abstenção do nobre Senador LavoiambigUidades prejudiciais aó funcionamento
sier Maia.
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dessas instituições e da política monetária do
Governo.
A expressão "depósitos de qualquer natureza" poderia ser interpretada como abrangendo não só depósitos ã vista, nos quais se
baseiam as diretrizes do BanCo Central de
alocação -de crédito ao setor iural, mas também aos depósitos a prazo. Ora, nos depósitos a prazo os bancos têm de pagar os juros
e a.correção monetária do mercado e, certa-

mente, enfrentariam prejuízos se fossem
obrigados a alocar uma parcela de recursos,
oriundos de depósitos a piazo para operações
subsidiadas de crédito rural.
A conseqüênCia líquida de um dispositivo
dessa natureza -será, meramente, transfe-rir
para outros setores da economia uma elevação da taxa de juros. Todos já nos queixamos
das elevadas taxas de juros.
Adotado esse dispositivO, certamente ha~
veria uma transferência de encargos para que
os bancos pudessem remunerar os depósitos
a prazo para as taxas de juros aplicáveis a
outros setores da economia.
Não existe risco de que a expressão do incí~
so I do art. 82, do Projeto de Lei n~ 4.086,
da Câmara dos Deputados, venha criar um
vácuo normativo, já que o inciso X do artigo
em causa dá suficientes poderes ao EXecutivo
para alocar ao créd_ito rural outros recursos.
Em realidade, o ifeiii 10 do art. 81 estatui:
''São fontes de n!curso"s financeiros
para o crédito rural outros recursos que
venham a ser alocados pelo poder públi~
co."
Há, portanto, uma ampla cláusula contestatória em favor das autoridades monetárias
para destiriar recursos ao crédito rural.
O terceiro destaque, Sr. Presidente, refe~
re~se ao art. 51, que introduz uma nova moe~
da, o que consagraria, definitivamente, ades~
moralização do padrão monetário; cria-se a
moeda~produto. Teríamos, ao_ invés de cruzeiro, a moeda-feijão, a mo"eda~arroz, a moe~
da~milho. Voltaríamos, assim, à fase do es~
cambo, coisa indesejável numa moderna economia monetária. Problemas sérios podem
surgir. Se o pagamento for feito eni produtos
a instituições financeiras, e a multiplicação
da quantidade de produtos pelo preço mfni~
mo for inferior ao· valor do_ financiamento
expresso em cruzeiro, transferir-se-ia o ónus
ao Tesou-ro Nacional, que é o que diz o parágrafo 3~" do art. 51:
"Na hipótes.e de ocorrer déficit entre
o valor do fiõandamento principal, em
moeda côrrente, e o -valor do financiamento principal em equivalência do produto, sua cobertura ocorrerá com recursos a serem consignados no orçamento
da União."
-...eria, então, um ónus incerto e desconhecido sobre o_ orçamento da União e, mesmo que fossem providos recursos no orça~_
mento, surgiriam problemas técnicos. Se me-cfiaram um intervalo entre a liquidação do
crédito em produtos e a concessão da compensação pelo Tesouro Nacional, as institui-

ções financeiras sofreriam um prejuízo, havería-- cõrreção monetária para essa diferença
ou não, criar-se-ia uma área de grande imprecisão.
Sr. Presidente, acredito que esse disposi~
tivo liquidaria de vez com as nossas pretensões de ter um padrão monetário que possa
ser considerado moeda forte. Todos nós espe~
ramos que venha o fim da inflação e tenhamos
um padrão monetário confiável. Por este artigo, voltaríamos à era medieval do escambo
d~_produtos.

O Sr. Ronan Tito -

Sr. Presidente, peço

a palavra para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE -(Iram Saraiva) COncedo a palavra ao nobre Senador.
OSR. RONANTITO (PMDB- MG. Para
C"iicaminhar votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, em primeiro lugar, ouviM
mos a vóz abalizada do Senador Roberto
CairipoS qtie,- Setli dúvida nenhuma, é grande
~butarista, monetarista, e faz colocações como autoridade economista para este País. Seria importante também, que se colocasse a
vo:z; do agricultor, pois o projeto diz respeito
à agricultura.
Todos os anos, Sr. Presidente, é a mesma
novela! Esse "disco quebrado". esse "repeteCO", esse "video tape", com toda a sinceridade, fustiga a cútis de todo trabalhador rural
e de todo agricultor do Brasil. Todo ano é
o· seguinte: o Governo irá-liberar tantos milhões para a agricultura! A agricultura, então,
apareCe diante de toda a_pC!pulaç~áo com uma
atividade que, eu diria, consumidora de recursos. No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se verificarmos, ila prática, o que acoiÍtece_é que a agricultura, todo ano, retorna
o capital com 20% de acréscimo médio dos
óltimos vinte anos para o País. Mas ficamos
sobre o apetite ou sobre o bom humor das
autoridades monetárias e financeiras todo
ano, para saber se temos reCursos oU se--não
o_temos. A verdade nua e crua é essa! Querem uma prova? Precisam de uma prova?
Alguém aqui desconhece esse fato? Quero
cifãr um fato, o que está acontecendo hoje
com a agricultura brasileira. O Banco doBrasil que antigamente era um banco de fomento
transformou-se num banco especulador! Falo
isso com a autoridade de quem defe_ndeu esse
banco durante doze anos no Plenário da Câmara e, depois, no Plenário do Senado Fe_deral, por determinação das autoridades financeiras e económicas deste País. E o que ocorre? Não temos dinheiro para o custeio da
ag~icultura. Já fiz, aqui, um discurso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, perguntando o que
vamos comer no ano que vem. Vamos comer
moedas? Ou vamos, talvez, repetir a façanha
do passado de importar arroz, milho, para,
depois, o Congresso Nacional ocupar-se com
uma CPI para apurar os escândalos que aconteceram na importação dos produtos agrícofas? O que se quer nesse projeto de lei? O
que se pretende? O que se pret~nde é tão-so~
mente colocar recursos para a agricultura,
que não fazem da agricultura um sorvedouro
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de recursos, mas que retomam seis, oito meses depois com acréscimoS e juros desconhecidos em todo mundo.
Não conheço país do mundo, Sr..Presidente, -estudo agricultura, verifiquei agricultura praticada em todos os países que visitei,
não só nos países de economia capitalista
mas, inclusive, nos de economia marxista,
como a China, estive lá e estudei tudo isso
- , que tenha a agricultura mais penalizada
quanto a do Brasil.
E, agora-, o que se pretende é guardar,
é reServar recursos para serem aplicados na
agricultura. Recursos esses que retornarão
aos bancos- pasmem os Srs. -com correção monetária e 12%. Sabe o que significa
isto, Sr. Presidente? Significa plantar, colher,
cem sacos de arroz e entregar ao Banco _do
Brasil ou !l-gente financeirO~- ilo final à a colheita, doze sacos. Entrega-se mais dezoito
sacos ao Estado, através do ICMS; depois
o transporte. E ru"'? E o agricultor aqui também é um fato inédito em toda a agricultura
mundial. Não existe seguro agrícola, existe
aqui seguro de b3.nquf:i!o, porque-o Proagro
s6 assegura a parte financiada. Ê seguro de
banqueiro, não- é seguro· de agricultor. Por
isso, Sr, Presidente, não aprovo o primeiro
destaque do Senador Roberto Campos. No
entanto, o segundo destaque feito pelo Senador Roberto Campos, acho perfeito, porque,
sem dúvida nenhuma, está-se embutindo aí
uma espécie de imposto daqueles juros que
se arrecadam do agricultor. E uma forma de
tributar disfarçada.
Vamos voltar ao texto iD.icial. VaffiOS aceitar o segundo destaque.
Quanto ao terceiro, eu gostaria de caminhai para a Idade Média, porque, em termos
de agricultura neste País, nós ainda não chegamos à Idade Média, porque aqui o produto
agrícola, c>"agricultor luta contra tudo, inclusive contra as intempéries. No mundo todo,
capitalista ou socialista,-o encargo é repartido
com a sociedade, porque existe um s_eguro
agrícola. O Brasil se obstina em não ter seguro agrícola. Temos aqui seguro para nariz
quebrado. Temos aqui seguro para a voz,
se o cantor perde a voz ele é segurado, não
temos aqui seguro contra intempérie. Se não
chove, quem paga é o agricuJtor. E a sociedade? Será qu_e intempérie é culpado agricultor? Estamos aqui criando a possibilidade do
pagamento em espécie. É um avanço muito
grande, porque a agricultura aqui está antes
da Idade Média. E, por isso mesmo o agricultor, quando vai plantar, sabe quanto é que
custa e aí vamos ter a possibilidade de aumentar a produção.
Devo avisar os Srs. Senadores- não sou
profeta, mas e_u, como agricultor, tenho sobrevoado diversas regiões, não tenho pejo
nenhum de dizer: este País, que já quebrou
a barreira das 70 milhões de toneladas, não
produzirá este ano - garanto ao·s-·senhores
-50 milhões de toneladas. Não produzirá.
Por quê? Porque temos sempre uma preocUpação com a monetarização deste País, com
a política económica deste País. E a agricultura? A agricultura que se dane.
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Sr. Presid_ente_, v.am--º-~• pelo menos, estruturar a Idade Média_ deste_ País, e depois va--

mos avançar.

__

Sou favorável, inclusive, ao terce_ir·a it;em,

para que o agricultor, neste Pafs, tenha um
pouco. Não precisa te.r.o~_.S\lbsídio_s que~~~
a agricultura norte-americana. É muito. Uma

prio banco é contra esse dispositivo, nem por
isso eu~ adm_itifia q:ue esse_ dispositivo fosse
eXcluído._
AsS:íril.~-sr. Presià_t:::nfe, no que tange aó art.
5f, espero que· a Casa reíeite· ó destaque do
S~_~aQgr ~º-J;!erto Campos.

vaca_ nos Estados Unido:} cus_ta 1.400 dólareS

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

para o produtor agrícola que se_ obstin_ª em

Co?c~do

para o contribuinte. t muito. Mas precisamos, no mínimo de um pouco de garantia
plantar, que se

o.b~tina~ew ~rabalij_ar ~irrigar

a terra_corn _o suor do _seu rosto, E que nós,
muitas vezes; co~ndo o arroz ·com f~ijão
e o _bife que eles produze_m, estamos m_al.di-

zendo o agricultor, na medida em que r~tira
mos dele o nosso apoio.
Por isso mesmo, como agricultor- e padeço dessa doença quase que--de maneira congênita: meu avô o era:, o meu pai o é, e eu
contih.uo t~imoso; e_o·pior, Srs. Senadores,
que m,e:us filhos estão ç_om a mesma mania.
Ell) ftom11nagem ã_minh:<\_ fa!lu1i<l:_e_ ~família
de agric_ult(:tres, eu, não éomo Lfder,w~s como Sen_ador do PMDB, como agricv.ltor, re:
jeito o tC:J;'ceirO çle~;a,q!l~ do Senador Rq_be:r!.ç
Campos, e deixo a minha Bancada lfv:re para
votar de acordo com a sua consciência.
O Sr. Leite Chaves -Sr. Presidente, peço
a pala,'Ta.

9:$ilc.
Cojtc~Q.p

Chaves.-

PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

a palavra ao _n_o~ne Senador

~~íte

·

O SR. LEITE CHAVES (PMN -PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, ,Srs. S~nadores, Qeço
a atenção da Casa parã Um- dos destaques,
que visa à supressão do art. 51. Este artigo
é um dos mais importantes para o lavrador,
sobretudo o de pequeno e o de médio porte.
Q,que é_ que ele objetiva? Assegurar ao lavrador o direito de pagar o crédito com a produçãO' obtida.
. Q que~ que ocorre· atuaJ_mente? O sujeito
obtém a produção, um financiamento, e, na
épOca do pagamento, ele não encontra quem
compre a sua produção. O preço m(nirilo não
funciona. Ele tem que vender a mercadoria
de forma aviltada para pagar ao banco, quan~
do não tem que vender a própria fazenda.
Há 12 anos, apresentei um projeto nesta
Casa, que fOi aprovado inicialmente e parece
que caiu na Câm;;tra, que assçgura ao l_avra_~or
o dil:eito de pagar o crédito com o preço míni~
mo, isto é, com o produto. obtido.
Sr. Presidente, nada mais justo. Forque
o financiamento visa o quê? A produção.
Or_a, se o lavrador produziu, obteve a produção, ninguém compra a produção acima
do preço mínimo, se o Governo não compra
nem sequer pelo preço mínimo, por que não
entregar a própria produção ao banco _em
pagamento? O banco repa'>sa ao Gover11o.
A .CFP - Companhia de Financiamento
da Produção-não compra; então, Sr. Presi~
dente, acho que o único aspecto saciar fiais
detestado_ é esse.
Sou Jlin de(enSOr do Bà.nco da B'rasil,_porque sou funcionário e o co_nheço, mas o pró-

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarai-va) a pa~av~a a V :__Ex• . _

O SR. CI:IAGAS RODRIGUES (PSDB PI. Para encaminhar a vot~_ção. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Si-s. Senadores, vou~m~ pronuncíar sobre os destaques,
mas eu gostaria, ligeiramente, d.e fazer refe~
-rência, de um modo geral, ao substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado,
n~ 176~ de 1'989, de autoria do nqbre Senador
NelsOn Carneiro que- dísPõe sobre a Política
_
Agrícola.
Sr._ Presidente, pediria a atenção dos no~
bres colegas. Este projeto da maior importância, ~amentavelmente, chega aqui não só
no fim de Uma SeSSão legislativa, mas no.._firn
de uma legislat~ra.
No entanto, entre outras coisas, gostari~
de pedir a aterição para o art. 31, que diz
o segUinte:
"Art. 31. O poder público formará,
. ~ocalizará adequadamente _e manterá e_s:
toques reguladOres e estratégicos, visan 7
do garantir a compra do produtor, na
forma dã. lei, _assegurar o abastecimento
e regular o preço do mercado interno."
Pediria a ateD.ção também para o art. 97,
que díz o segUinte:
·
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pediria igualmente a atenção dos Srs. Sena~
dores para o art. 87 referente à habitaçao
rur~l. que diz:
..Art. 87. Fica criada a politica de
hal;litação rl!ral._ cabendo à União destinar recursos_ financeiros para a coflstrução e/ou recuperação _da habitação rural.
§ 1" Parcela dos depósítos da·Cader~
neta de Poupança Rural será destinada
ao financiame-nto da habitação rural.
§ 29 Serão beneficiário~- da· política
da habitação rural produtores e traba[hadores rurais,- nã forma que dispuser o
Conselho Nacional de Politíca Agrícola
-CNPA.
Art. 88. A Política Nacional de Habitação Rural será dé:fíriid"a pelO Conselho Nacional de Política Agr~c()la-:- CNPA."".
Sr. Presidente,_esclareço gue não tenho o
privilégio de ser prOprietário rural, nunca fUi
proprietário rurat_ e também nunca fui traba~
lhador rural, mas entendo que esta._lej será
útil, benéfica, se víer a ter o apoio do Congressõ e -a sanção do Senhor Presidente da
Repúblíca. E quanto aos detaques_, requeridos pelo ilustre Relator, eu peço pennissão
para não aceitá-los, entretanto, os ilustres
componentes da B~cada do PSDB, ficam
com irlteira liberdade para aprovar ou não
cada um desses destaques.
O SR. ·PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
votação o primeiro Requerimento de Destaque, de n<> 532190.-- _
.
_ - .. _.. _
A Presidência esclai-ece o que significa. É
a·rejeição do item I do. art. 81 do su.bstitutivo
da Câmara dos Depu~dos:
Etn votação.
·
.
Os Srs. Senadores que o ãprovaln· queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
__
.
~A matéiia a que se refe~e o destaque -çermãrieCe ilti te;tto do substitutivo da Câmara.

"Art. 97. No prazo de 90 (noventa)
diãs ··aa ·promulgação desta lei o Poder
-- Executivo encaminhará ao Congresso
Nacional proJetO de lei dispondo sobre:
produção, comercialização e uso de produtos biológicos de uso em imunologia
-e de uso veterinário, corretivos, fertifiO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -:-Em
-- zantes e inoculantes, sementes e mudas, votação_ o segundo requerimento de desta·
alimentos__de _origem animal e vegetai,
qüe.
código e uso de solo e da água, e reforO
Sr.
Ronan
Tito- Sr. Presidente, peço
mulando a legislação que regula as ativi--a-palavra para encaminhar a VÇ>ta;çâo.
dades dos armazéns gerais."
O SR. PRÉSII)ENTE (Iram Saraiva) Finalmente, Sr. Presidente, pediria atenConcedo_ a palavra ao nobre Senador Ronan ·
ção para o art. 99 do substitutivo que está
Tito.
em votação que <liz:
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para
"Art. 99. A partir do ano_ seguime
encaminhar a vota:ção. Sem revísão do ora~
-ao--de promulgação desta lei, obriga-se
dor.) - Sr. Presidente, expressei· a mlnha
o proprietário rural, quando for o caso,
a re'compor em_ sua propriedade a Reser- opiníão pessoal quando discuti essa matéria,
agora estou etl.caniifihando-a. A maiori?t dos
va Florestal Legal, prevista na Lei Il9
componentes da minha bancada pede, tam---4.771, de 1965, com a nova redação dada
bém, que seja rejeitado o segundo destaque
pela Lei n9 7.803, de 1989, mediante o
plantio, em cada ano, de pelo menos 1130 e mantido o texto original.
Faço este apelo agora como Lfder do
(um trinta avos) da área total para comPMDB, Sr. Presidente.
pletar a referida Reserva Florestal Legal

-RFL."
Assim, Sr. Presidente, em principio, estamOs de acordo com este substitutivo. Quero,
apenas, não abusando da paciêD.cia de V. Er,

O SR:: PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
vota.Çi:lo.
-

O Sr. José Ignácio Ferreira --Sr: Presidente, peço a palavra pela ordem,
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O SR. -PltESfDENTE (Iiaffi-Sã"TãiYa) -Tem a palavra V. Er
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREila
(PST-ES. Pela OrOeffi.}..:... Sr. Presidente,
estamos votando o segundo destaque, referente ao art. 78, inciso ITI?

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Exatamente. É a rejeição do inciso III do
art. 78, do substitutivo da Cámara dos Depu·
tados.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 'Neste caSo, Sr. Presidente,-·a Liderança do
Governo opina nõ' sentido
manuterição
do texto do projeto, rejeitandO o reQUerimento de destaque.-

-aa-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
votação o destaque constante do Requerimento ll 533/9(f.
Os Srs. Senadores que aprovam o segundO
destaque queiram -permanecer sentados-.
(Pausa.)
0

Reje"itã.do.

Fica mantido o texto do substitutivo da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIOENTETlram Saraiva) -ErU
votação o terceiro Requerimento de Destaque, de no 534/90. --- - Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria destaCada permanece no texto
do substitutivo da Câmara dos Deputados.
A matéria vai- à Com-isSão Diretoi'a, para
a redação finaL

O SR. PRESIDENTE (lrain Saraiv<i) _:_Sobre a mesa, redação final que será Uda pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER N' 488, DE 1990
(Da Co_mfSsãõ Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Se~
nado n"176, de 1989 fn?4.086/89, naquela
Casa).
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Piojeto de Lei do Senado n~ 116,
de 1989 (no 4.086/89, naquela Casa), de autoria do Senador Nelson Carneir_o, que dispõe
sobre a Política Agrícola.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - Mendes Canale- Antônio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER
N" 488, DE 1990
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do senado n~ 176, de 1989 (n" 4.086/89,
na Câmara dos Deputados), que dispõe
sobre a Política Agrícola.
O CongreSSo Nacional decreta:

CAPÍTULO 1
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1~ Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursOs-e estabelece as ações
e instrumentos da Política Agrícola, relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades
pesqueira e florestal.
Parágrafo único. Para os efeitos dj;;Sta lei,
-_entende-se por atividade agrícola a produção,
o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e derivados. serviços e
iOSUmos agifcOias, pecuários, pesqueiros e
florestaiS.
Art. za A Política Agrícola fundamentase nos seguintes pressupo~to~:
I - a atividade agrícola compreende processos físicOs, químicos e biológicos, onde os
retursoçnaturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios de_interesse público. de forma a que seja cumprida a função social e
econ6mfca da prãpr"it!dade;
I I - o setor agrícola é constituído por segmentos como: produção, insumos, agroindústria, comércio, abastecimento e afins. os
quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado;
I l l - comC? atividade econõmica, a agricultura deve proporcionar, aos que a ela se dediquem, rentabilidade compatível com a de outros se tores da economia;
IV -o-adequado abastecimento alimentar
é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a ordem pública e O processo
de_ desenvolvimento económico-social;
·-V- a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais heterogéneos quanto à estrutura fundiária, condições edafoclimáticas,
disponibilidade de infra-estrutura, capacida·
de empresarial, níveis tecnológicos e condições sociais, e_conómicas e ~Ulturais;
o processo de desenvolvimento" agrfi::ola deve proporcionar ao homem do campo
o acesso aos serviços essenciais: saúde, educáção, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento,
lazer e outros benefícios sociais:
· Art. 39 São Õbjetivos da Política Agrícola:
_J-na forma como dispõe o art. 174 da
ConstitUição Federal, o Estado e_xercerá fun·
ção de planejamento, que será determinante
para o Setor público e indicatiyo parã. o setor
privado, destinado a promove·r, regular, fiscalizar, controlar, avaliar atividades e suprir
necessidades, visando assegurar o incremento da prod~o e da produtividade agrícolas,
a regularidade do abastecimento interno, especialmente alimentar, e a redução das disparidades regionais;
I I - sistematizar a atuação do Estado para
que os diversos segmentos intervenientes da
agricultura possam planejar suas ações e investimentos numa perspectiva de médio e
longo prazos, reduzindo -ás incertezas do setoi-_;_
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III- eillnillar as distorções que afetam o
desempenho das funções econômicas e social
da agricultura;
IV -proteger o meio ambiente, garantir
o seu liso racional e estimular a re_cuperação
dos recursos naturais;
V -compatibilizar a perspectiva de exportação de excedentes agrícolas com a prioridade do abastecimento interno, salvaguardando os interesses dos consumidores e dos
produtores nacionais;
VI -promover a descentralização di execução dos serviços públicos de apoio ao setor
rural, visando à complementariedade de
ações com estados., .Distrito Federal, territórios e municípios, cabendo a estes assumir
suas responsabilidades na execução da Polítiça Agrícola, adequando os diversos instrumentos ~suas necessidades e realidades;
VII- compatibilizar as ações da Política
Agrícola com as de reforma agrária, assegu·
rando aos beneficiários o apoio à sua integração ao sistema produtivo;
VIII -promover e estimular o desenvolvimento da ciência e da tecnologiá agrícola
pública e privada, em especial àquelas volta·
das para a utilização dos fatores de produção
internos;
IX- possibilitar a participação efetiva de
todos os segmentos atuantes no setor rural
ria definição dos rumos da agricultura brasileira;
X.....,... prestar ajx>iO "institU:cíonal ao prOdu·
tor rural, com prioridade de atendimento ao
pequeno produtor e sua família;
- XI- estimular o processo de agroindustrialização j tinto às respectivas áreãs di;: -produção;
XII -liberar os mercados agrícolas apenas na medida em que assim não se penalize
o abastecimento interno, salvaguardando Os
interesses dos consumidores e dos produtores
nacioriaíS.
- ---·
Art. 4P As ações e instrumentos de Politica Agrícola referem-se a:
I - planejamento agrícola;
II -pesquisa agrícola tecnológica;
III- assistência técnica e extensão rural;.
IV- proteção do meio ambiente, conservação e recuperação dos recursos naturais;
V- defesa da agropecuária;
VI -informação agrícola;
.
VII- produção, comercialização, abastecimento e armazenagem;
VIII- -aSsociativismo e cooperativismo;
IX -formação profissional e educação rural;
X- investimentos públicos e privados;
XI- crédito rural;
XII- garantia da atividade agropecuária;
XIII- seguro agrícola;
XIV- tributação e incentivos fiscais;
XV -irrig<iÇãO e drenage.TD;
XVI- habitação rural;
XVII - eletrificãção rural;
XVUI- mecaniza-ção -a-gx:í~ola;
XIX- crédito fundiário.
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CAPITULO li
Da OrganizaçãQ Institucional
Art. 5" Fica institurdo o Conselho Nacional de Política Agrícola- CNPA, vinc_ulado
ao Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária- MARA, com as seguintes atribuições: __

I -supervisionar e controlar a execução
da Política Agrícola, especialmente no que
respeita ao fiel cumprimento de seus obje-_
ti vos e a adequada _ut_ili_zação dos recursos
pertinentes;

n -deliberar quanto às prioridades a serem estabelecida_s no Plano de Diretrizes
Agrícolas, tendo em_vi_sta o disposto no incísO
anterior;
III- orientar a elaboração do Plano de

Safra;
IV- propor ajustamentos ou alterações
na Política Agrícola;
V- estabelecer regras_ aplicáveis às operações das Bolsas de Merc:adoriªs e de Futuros,
concernentes às transaç6es que envolvam
produtos agropecuários;
VI- manter sistema de anã)is~: e informa-

ção sobre a conjuntura econômica e social
da atividade_agrícola.
§ 1q O Conselho Nacional de_ Política
Agrícola- CNPA, será constituído pelos seguintes membros:
I-1 (um) do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento;
Il-1 (um) do_Ba_uco_do.B_rasil S.A.;
111-2 (dois) d.a Con_federação Nacional
da Agricultura;
IV - 2- (dois_) representantes da COnfederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura- CQNT AG;
V -2 (dois) da Organização das Coope'rativas Brasileiras, ligados ao setor agropecuário;
VI-l (um) do Departamento Nacional
da Defesa do Consumidor;
Vll-1 {um) da Secretaria do Meio Ambiente;
VIII-1 (um) da Secretaria do De_senvolvimento Regional;
IX-3 (três) do Ministérío da Agricultura
e Reforma Agrária - Mara;
X -1 (um) do Ministério da Infra-Estrutura;

integrada por câmãrl:i.S Setoríais, especiaHzadas em produtos, insumos, comercialização,
armazenamento, transporte, crédito, seguro
e demais"componentes da atividade rural.
§ 4"' As câmara setoriais serão instaladas
por ato e a critério do Ministro da Agricultura
e Reforma Agrária, devendo o regimento inR
temo do Conselho Nacional de Política AgríR
cola- CNPA fixar o número de seus membros e respectivas atribuioções.
§ 5g O regimento interno do Conselho
Nacional de.Polítiç:a A_grícol<)._- CNPA, 1 seJ;á
elabD:Iado pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agriiria e sUbmetido à aprovação de
seu plenário.
§ 6~ O Conselho ~acional de Política
Agrária - CNPA, coordenará a organiZação
de Conselhos Estaduais e Munícípais de Política Agrícola, com as mesmas finalidades, no
âmbito de suas competências.
§ 79 Os representantes de que trata o inciso XI do § 1~ deste artigo serão nomeados
para cumprir mandato de 2 anos, vedada a
recondução e admitida_a Qispensa no interstício- do mandato, desde que previamente
aprovada pela maioria absoluta dos demaís
membros do Con&elho Nacional de Política
-Agrícola - CNP A.
§ 89 Os representantes de que trata o in~i~
do § 1" deste artigo cu~prirã~ Ifl_~n~
dato_ de_ dQis anos, vedada a recondução para
período subseqüente e será obedecido critério de rodízio entre as unidades federativas
de cada regíão.
Art. 6~ A ação govern,amental para o setO! a·gncola é organizada pela União, estados;
Distrito Federal, territórios e munícípios, cabendo;
I - ao Ministério da Agricultura e reforma
Agrária - MARA, conio unidade. central,
a orientação normativa, as diretrízes nacioiláls e oaporte e repasse da- parcela de recursos da União aos órgãos e entidades executores, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola- CNPA;
I I - às entidades de administração direta
e indireta dos estados, do Distrito Federal
e dos territórios o planejamento, a execuç30,
o acompanhamento, o controle e a avaliação
di_ atividades espeçmcas.
Art. 7~ A ação governamental para o-setor agrícola desenvolvida pela União, pelos
estados, ;Distrito Federal, territórios e municípioS~ respeitada a' autOriomia cónstitucio~
naL_é exercida em sintonia, evitando-se suR
perposições e paralelismos, conforme dispU·
SeJ;" lei complementar prevista no parágrafo
único do ~t. 23 da Consti'tuição _Federal,

xrr

XI -2 representantes de setores ec9nómicos privados abrangidos pela lei Agrfcola,
de livre nomeaçãO do Ministério da Agricultura e Reformá_ Agrária- MARA;
XII- 5 representantes das secr:etarias estaduais de agricultura, sendo lx de cada região- do País.
__ _ __
§ 2 9 O Con_s_~lho Nacional de Política
. CAPÍTULO III
Agrícola- CNPA, será presidido Pelo MiDo Planejantento Agrícola
nistro da Agricultura e Reforma Agrária e
Are 89 -_ O planej3mento agrícola sera feidele participarão, como representantes do
Poder Legislativo, os Presidente~ das Comis- to em consoriânda com o que dispõe o art.
sões de Agricultura e Política Rural da Câma_R _1}~, da Constituição Federal, de forma dera dos Deputados e de-AssUntos Econômicos ~o<::rática e participativa, através de planos
riãCiOiiaís ·ae desenvolvimento agrícola pludo Senado Federal.
§ 39 O Conselho Nacional de Polícia
rianuais, planos de safras e planos operativos
Agrícola- CNPA, contará com uma secie- - -ãiiUãis; -·abs_ervadas as definições constantes
- taria executiva e sua estrutura funcional será desta lei.
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§ 1~ Os Planos Nacionais Plurianuais
Agrícolas serão elaborados pelo Ministério
da Agricultura e Reforma Agrária - MARA, a partir da compatíbilização dos planos
estaduais, e submetidos ao Conselho .Nacional de Polít1cil Agrícola - CNPA, antes de
serem encaminhadOs ao Congresso NaciOnal.
§ 2? O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária -~ MARA, em articulação com
os estados, Distrito Federal, territórios e e
municípios será responsável pelo acompanhamento das ações dos planos plurianuais,
submetendo-os ao_Çonselho Nacioilã.l de PoR
lítica Agrícol~ -CNPA, para sua' avallâçãci.
§ 3~ Os Pianos de Safra e Pianos Plurianuais consi_derarã_o as especificidades regiOnais e estaduais:, de acordo com a vocação
agrícola e as necessidades diferenciadas de
abastecimento, formaçáo de estoque e exportação.
§ 4~ Os planos deverão prever a integração das atividades de produção e de transformação do setor agr(cola, e deste com os demais setores da economia.
Art. 9~ O Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária - MARA coordenará, a
nível naci0n81, as atividades de planejamento
agrícÕla, em artícui3ÇãO com õs estados, Distrito Feder_al, territórios e nüinicfpios.
Art. 10. O Poder Público deverá:.
.
I -proporcionar a integração dos instrumento de pfanejamento agrícola com os demais setores da economia;
II -·deSenvolve-r e irianter atua:Iizada uma
base de indicadores sobre o desempenho do
setor agrícola, a eficácia da ação governamental e os efeitos e impactos dos programas
dos pianos plurianuais.

CAPÍTULO IV
Da Pesquisa Agrícola
Att. 11. A pesquisa agrícola terá prOgramas plurianuais e planos operativos anuais
elaborados por órgãos de pesquisa, mantidos
oti não pelo Poder Púb[ico, sob a coordeR
nação da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuáriã ~ EMBRAP A e aprovados
pelo Conselho Nacional de Política Agrfcola
-CNPA.
Parágrafo único. Fica o _Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária - MARA,
autorizado- ã institUir o Sistema N acionaí de
Pesquisa Agropecuária- SNPA, sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agrqpecuária- EMBRAPA e em convênio
com os estados, Distrito Federal, territórios,
municíPios, entidades públicas e privadas,
universidades, COC?perativas, sindicatos, fundações e associações.
Art. 12. A pesquísa agricola deverá:I -estar integrada à assistência técnica e
extensão rural, aos produtores, comunidades
e agtõindústrias, devendo ser gerada ou
adaptada a partir do conhecimento biológico
da integração dos diversos ecmsistemas, observando as condiçõeS eConómicas é culturais
dos segmentos sociais do setor produtivo;
li - dar prioridade ao melhoramento dos
materiais ge:q.é,ticos produzidos pelo ambiente natural dos ecossistemas, objetivãD.do o

8424 Sábado 15

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

aumento de sua produtivíd~de, preservando
ao máximo a heterogeneidade genética;
Ill- dar prioridade à geração e à adaptação:de tecnologias agrícolas destinadas ao_de-

senvolvimento dos pequenos agricultores,
enfatizando os alimentos básicos, equipamentos e implementas agrfcolas voltados para esse público;

IV- observar as características regionaiS
e gerar tecnologias voltadas para a sanidade
animal_e vegetal, respeitando a preservação
da saúde e _do meio ambiente.
Art. 13. Fica aUtorizada a importação de
material genético para a agricultura desde
que não haja proibição legal.

Art. 14.

Os programas de desenvolvi-

mento científico e tecnológico, tendo em vista
a geração de tecnologia de ponta, merecerão
nível de prioridade que garanta a independência e os parâmentros de competitividade
internacional à agricultura brasileira.

CAPÍTULO V
Da Assistência Técnica e Extensão Rural
Art. 15. A assistência técnica e extens3o
rural terá programas plurianuais e planos
operativos anuais elaborados por entidades
de assistência técnica e exterisãO rural, rriãntidos ou não pelo Poder Público, sob a coordenação do Ministério da AgricUltura e Reforma Agrária - MARA e aprovados pelo
Conselho Nacionãf d-e Política Agifcola CNPA.
Art. _16. A assistência técnica e extensão
rural buscará viabilizar. com o produtor rural, proprietário Ou não, suas famílias_ e organizações, soluções adeqUadas a seus problemas de produção, gerência, beneficiamen~to,
armazenamento, comercialização, industria~
lização, eletrificação, consumo, bem-estar e
preservação do meio ambiente.
Art. 17. O Poder Público manterá serVí~
ço oficial de assistência -técnica e extensão
rural, sem paralelismo na área gove~amen
tal ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito aos pequenos
produtores e suas formas associativas, visando:
I - difundir tecnologias necessárias ao
aprimoramento da economia agrícola, à conse~ação dos recursos naturais -e à melhoria
das condições de vida do meio rural;
I I - estimular e apoiar a participação e a
organização da população rural, respeitando
a organização da unidade familiar, bem como
as entidades de representação dos produtores
rurais;
III -identificar tecnologias alternativas
juntamente com institUiÇOes de pesquísa e
produtores rurais;
IV- disseminar informações c_onjunturais
nas áreas de produção agrícola, comercialização, abastecimento e ag:roindústria.
Art. 18. A ação de assistência técnica e
extensão rural deverá estar integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas
entidades representativas e às comunidades
rurais.

CAPÍTULO VI
Da Proteção ao Meio Ambiente
e da Conservação dos Recursos
Naturais
Art. 19. O POàe!-}>úblico deverá:
I - integrar, a nível de Governo Federal,
os estados, o DistritO Federal, os territórios,
os municípios e as comunidades na -preServação do meio ambiente e conservação dos
recursOs naturais;
I I - disciplinar e fiscalizar o uso racional
do solo, da água, da-fauna e da flora;
III- realizar zoneamentos agroerológicos
que permitam estabelecer critérios para o disciplinamento e ordenamento da ocu-pação espacial pelas diversas atividades produtivas,
bem como para a instalação de novas hidreléticas;
IV- promover e/ou estimular a recuperação das áreas em processo de desertificação-;V- desenvolver programas de educação
ambiental, a nível formal e informal; dirigidos à população;
VI- fomentar a produção de sementes e
mudas de_essências nativas;
VII- coordenar programas de estimulo-e
incenJíVO- à pres~rv_ação das nascentes dos
cursos d'água e do meio ambiente, bem como
o aproveitamento de dejetos animais para
conversão e fertilizantes.
-Parágnifõ único. A fiscalização e o uso
:rncional dos recursos naturãis do meio ambiente é também de responsabilidade dos
pr()prietários de direito, dos beneficiários da
reforma agrária e dos ocUpantes temporários
dos imóveis rurais:
Art. 20. As bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da conservaçâo e da recuperação
dos recursos naturais.
~ Art. 21. O Poder Público deverá conceder incentivos para o florestamento e -reflorestamento programado com essencias nativas ou exóticas, na forma desta lei.
Art. 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos ,relo Poder Públic_o em ativi~
dades agrícolas devem ter por premissa básica
o uso tecnicamente indicado, o manejo racional dos recursos naturais e a pres-ervação do
meio ambiente.
Art. 23. As empresas que exploram eco~
nomicamente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão resporiSáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a rec.uperação do meio
ambiente na área de abragência de suas respedíVãS-bãcias hidrográficas. -Art. 24. As indústrias consumidoras de
carvão_vegetal~·lenha, madeira e celulose, são
responsáveiS peta reposição total das florestas
nativas utilizadas)"por florestas tecnicamente
recomendáveis, a·]Ufzo do órgão público gestor do assunto.
Earágrafo único. Os estados, o Disüito
Federal e os territórios poderão definir legislação específica sobre a matéria.
_ Art. 25. O Poder Público implementará
programas de estímulo às atividades criató-
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rias d~ peixes e outros produtos de vida fluvial, lacustre e marinha de interesse económico, visando ao incremento da oferta de
alimentos e a preservação das espécies.
Art. 26. A proteção do meio ambiente
e dos recursos naturais terá programas plurianuais e planos operativos anuais eleborados
pelos órgãos competentes, mantidos ou não
pelo Poder Público, sob a coordenação da
União e das Unidades da Fetieração.

CAPITULO VII
Da Defesa Agropecuáfia
Art. 27. Compete ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA, em
articulação com os estados, DiStrito Federal,
territórios e municípios, sob a orientação normativa do Conselho Nacional de Política
Agrícola - CNPA, coordenar e executar as
atividades de defesa agropecuária em todo
o território nacional, com as seguintes finalidades:
I - prevenir, controlai e erradicar os agentes patogénicos das enfermidades dos ani-·
mais, pragas e doenças vegetais;
I I - inspecionar e fiscalizar os prodUtos,
subprodutos e derivados de origem vegetal
e animal, os insumos agropecuáriOs~ bem como os estabelecimentos produtores;
III- definir os procedimentos laboratoriais;
IV- definir os padrões de qualidade, as
condições de comercialização, consumo e/ou
uso dos produtos, subprodutos e derivados
de origem animal e vegetal, e dos insumos
agropecuários;
V- estabel~cei normas e padrOes para a
classificação dos produtos agropecuários;
VI- classificar e fi-scalizar os produtos,
subprodutos e derivados de origem animal
e vegetal destinados à comercialização;
VII -estabelecer normas e proêedimentos e manter um serviço permanente de vigilância epidemiológica nas áreas de zoo e fitõssanidade;
VIII- estabelecer normas para o uscY de
corantes, aromatizantes, flavorizanteS; ã.difivos e edulcorantes artificiais em alimentos
e bebidas.
Parágrafo único. As unidades da Federação com condições de operacionalização executarão e fiscalizarão as atividades pertinentes, podendo legislar concorrentemente a resp~ito de def~sa agropecuária, respeitada a
legislação federal.
Art. 28. O Ministério da Agricultura e
Reforma- Agrária - MARA, se nece~sário,
a_juizo do Conselho Nacional ·de_ Política
Agrícola - CNPA, poderá man~er reg~s~ro
e expedir certificados de aprovação dos insumos agropecuários e dos produtos de origem
animal e vegetal, cabendo aos estados, Distrito Federal, territórios e municípios a legislação pertinente à comercialização interna e
uso dos mesmos.
Art.- 29. A defesa ag-iopecuària terá pro- ·
gramas plurianuais e planos operativos
anuais, elaborados por entidades oficíais qUe
realizam a defesa agropecuária, sOb a coordenação do Ministério da Agricultura e Refor-
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ma Agrária- MARA e aprovação do Canse~
lho Nacional de Política Agrícola- C]'JPA.

CAPÍTULO IX
Da Produção. da
Comerci81ização, do
Abastecimento da Armazenagem

CAPÍTULOYUI

Art. 31. O Poder Público formará, l?calizará adequadamente e manterá estoque~ reguladores e estratégicos, visando, garantir a
compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abastecimento e regular o preço do mer-

Da Informação Agrícola
Art. 30. O Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária - MARA integrado com
os estados, o Disti-itú Federal, O? ~erritórios
e os municípios, mantendo um sistema de
informação agrícola ampla para divulgação
de:
I - previsão de safras por- estado, Distrito
Federal e territórios, incluindo estimativas de
área cultivada ou colhidaf produçã? e produ-

tiVidade;
II- preços recebidos e p~gos pelo produtor, com a composição, dos primeir?s até os
mercados atacadistas e varejistas, pot estado,
Distrito-Federal e territórios;
III- valores e preços de exportação FOB,
com a decomposição_ dos preços até o inferior, a nível de produtor, destacando as taxas
e impostos -cobra4qs;_ __ -~
IV- valores e preços de importação CIF,
com a decomposição dos preços dos mercados internacionais até a colocação do produ!O
em portos brasileiros, destacando taxas e impostos cobrados;
V -balanço de oferta e demanda dos produtos agropecuários, em diferentes níveis:
a) estoque inicial de pa<isagem;
b) produção total;
c) oferta global;
d) reservas;
e) perdas:
t)consumo;
&)excedentes;
b)exportação;
i)importação;
j)estoque final;_ VI custos de produção agrícola;
VII volume dos estoques públicos
reguladores e estratégicos~ discriminados por
produtos, tipo e localização;
_
VIIl estimativa dos produtos dqs
custos e dos estoques públicos;
IX -- dados de meteorolqgia e climato~
logia agrfcolas;
..
X - campanhas e programas espec~.a1s,
incentivos dados sobre planei amento e _a$
modificaçÕes introduzidas na Politica Agrícola;
XI estoque, produção e C_?nsumo
mundial dos prin&ipais produtos agncolas;
XII dados sobre armazenagem;
XIII - pesquisas em andamento e os
.
resultados daquelas já conclufdas.
Parágrafo único. O Ministério da Agncultura e Reforma Agrária - MARA coordenará a realização de estudos e análises de~a
lhadas do comportamento dos mercados Interno e externo dos produtos agrícolas e
agroindustriais. informand~ sua._apropriaçâ?
e divulgação para o pleno <:_ tmedtat<:' conhectmento dos produtores rurats e demats agentes
do mercado.

cado interno.
§ ,.19 Os estoques reguladores devem co~~
templar, prioritariamente, os produtos bást-

cos.
§ 29 O Conselho Nacional de Política
Agrícola - CNP A fix~rá, ~nualmen:te, mediante proposta 'do Mintsténo ôa Agncultura
e- Reforma Agrária - MARA, os_ volumes
mínimos do estoque re_gulador para cada pro-

duto.
§ 39 Os estoques reguladores devem ser
adquiri~os prefe:rencialmente de or%aniz~
çóes associativas de pequenos e médtos produtores.
§ 4? O Governo poderá desapropriarestoques de produtos indispensáveis, após
aprÕvação do Conselho Nacional de Política
Agrícola- CNPA, quando ocorrerem casos
graves de desabastedmento.
§ 59 A formação e a liberação destes estoques obedecer_ão regra~ paut~das no prin;ípio da menor interferênCia na hvre comerCializaçãO privada, observando-se prazos e procedimentos preestabelecidos e de amplo conhecimento público, sem ferir a margem mínima do g·anho real do produtor rural, assentada em custos de produção atualizados e produtividades mé_dia~ históricas.
Art. 32. Os preçOs mínimos unificados
midonalmente serão estabelecidos a partir
dos valores dos custos de produção dos produtos e em atendimento à política âe abastecimento interna de alimentos e matérias-primas agrfcolas, sendo divulgados pelo menos
60 dias antes do plantio, mantendo-se atualizados até a pl-Oiirifa safra, coilSiderando as
sazonalidades regiOnais.
An. 33. Os preços mínimos de garantia
sei-ãO fixados a partir de- propostas do Ministério da -A&_rlcultu:ra- e Reforma Agr~a MARA, aprovadas pelo Conselho NaCional
de Polftica Agrícola- CNPA.
§ 1~ A pauta dos produtos amparados pela política de garantia de preços mínimos será
eStabelecida pelo Conselho Nacional de Polítíca Agrícola - CNPA a partir de propostas
dos Estados.
--o---§ 29 A garantia de preços rílÍD.im~s ~e fará
através de financiamento da comercialização
-fi da aquisição dos :er~d_utos agrícolas amt1'arados.
§ 3~ Os- alimentos considerados básicos
terão tratamento privilegiado para efeito de
preço mínimo.
Art. 34. Os estoques públicos serão liberadOs pelo Ministério da Agricultura e Reforma- Agrãria - MARA quando os pre~s de
mercado se situarem acima do preço de mtervenção, estabelecido pelo ConseJho Nacional
de Política Agrícola- CNPA.
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Art. 35. As vendas dos estoques públicos serão realizadas através -de leilões em ~ol
sas de mercadorias, ou diretamente, medtan~
te licitação pública.
Art. 36. O Poder Público criará estímu_los para a melhOria das condiçõeS de armazenagem, processamento, embalagem ~ redução de perdas em nível de estabelec1mentç_
rural, .indusive comunitário.
Art. 37. É mantida, no território nacio_nal, a exigência de padronização, _fiscali~aç~o
e ciassi_ficaçãCJ.de produtos vegetais e anlffia.Is,
subprodutos e derivados e seus resíduos d~
valor económico, bem tomo dos. produtos
agrícolas destinados ao consumo e à i~dus,.
trialização para o mercado interno e ~xte_rna.
Parágrafo único. O Conselho Na.cional de;:
Política Agrícola - CNPA disciplinará a execução dos serviços de classificação.
Art. 38. As importações de produtos
agrícolas necessárias ao_ abastecimento_ interno inclusive as decorrenfes de acordo com
ou!ros países, serão realizadas, preferencialmente, pela iniciativa privada, de acordo com
as normas estabelecidas pelo C<mselho Na_cional de Política Agrícola - CNP A, ouvida
a respectiva entidade de produtores a nível
nacional.
§ 1\' Os preços dos produtos importados
para venda no mercado interno· serão equ_iparados aos preços de intervenção estabelec1do~
para liberação dos estoques públicos,·através
de aplicação de alíquotas variáveis de imposto de importação.
.
§ 29 As eventuais importações destinadas à formação ou ao fortalecimento dos es.to_~~
ques públicos deverão ser procedídas diretamente pelo Governo Federai.
Art. 39. Fica liberada a exportação de
produtos~ agrícolas e deri~ados, d~sde, que
atendido o abastecimento mterno, ouVIdo o
Conselho Nacional de Política Agríc'?Ja: -CNPA.
Art. 40. O abastecimento do mercado
nacional será feito pela livre participação da
iniciativa privada, atuando o Po_der P~biico,
supletivamente, em sua ausêncta ou .u~sufi
cíência, através de programas espeaa.Is de_
interesse social e a critério do q:mselho NaciOnal de Política Agrícola - CNPA.
Art. 41. Compete ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária- MARA, como
executor das decisõeS do Conselho Nacional
de Política Agrícola- CNPA, a condução_
da política de produção e comerciali_zaç.ão~
abastecimento e armazenagem de produtos
agrícolas em âmb~to nacional_, articuladame~
te com as Secretarias de Agncultura das Umdades da Federação.
Art. 42. Fica estabelecido? em caráter
obrig3.t6rio, o cadastiO naCiOnal de unidades
armazenadoras de produtos agrícolas.

.

CÁPtruLOX
_Do Produtor Rural, da
Propriedade Rural
e sua Função Sodal

Art. 43. Entende-se por produtor rural,
p-ara fins desta lei, aquele que desenvolva_
atividades agrícolas extrativistª_s. não preda~
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tórias ou artesanais, e, por pequeno produtor, aquele que as desenvolva à custa de esforço de seu próprio trabalho ou de sua família,

eventualmente recorrendo a contratação de
mão-de-obra temporária, podendo ser proprietário ou não dos meios de produção necessários ao desenvolvimento d_e suas ativi-

dades.
Art. 44. Para fins desta lei, entende-se
como pequena propriedade rural aquela onde
prevalece o trabalho familiar, e em que a
contratação de trabalho temporário só ocorre
durante períodos eventuais de atividade agrícola, bem como sua área não ultrapasse, em
dimensão, o correspondente a 03 módulos
rurais.

CAPÍTULO XI
Do Associativismo e do
Cooperativismo

Art. 45.
mular~

O Poder Público apoiará e esti-

os produtores rurais a se organizarem
nas suas diferentes formas de associações,
cooperativa<>, sindicatos, condomínios e outras, através de:
I --- inclusão, nos currículos de 19 e 2?
graus, de matérias voltadas para o associativismo e cooperativismo;
II promoção de atividades relativas
à motivação, organizaçãO, legislação e educação associativista e cooperativista para o público do meio rural;
UI promoção das diversas formas de
associativismo como alternativa e opção para
ampliar a oferta de emprego e de integração
do trabalhador rural com o trabalhador urbano;
IV integração entre os segmentos
coqperativistas de produção, c-onsumo, comercialização, crédito e de trabalho;
V a implantação de agroindústrias.
Parágrafo único. O apoio do Poder Público
será extensivo aos grupos indígenas, pescadores artesanais e àqueles que se dediquem
às atividades de extrativismo vegetal não predatório.
Art. 46. Serão estabelecidos incentivos
fiscais e áeditfcíos -para as associações e cooperativas de produtores rurais que apresentem:
I quadro social constituído de, no
mínimo, dois terços de pequenos produtores;
II movimento operacional de pequenos e médios produtores igual ou superior
a 50% (cinqüenta por cento) do valor total
das operações da entidade;
III quadro social composto por trabalhadores assentados em áreas de reforma
agrária ou colonização e projetas- oficiais de
irrigação;
·
- ·IV aplicação de recursos na pesquisa
agrícola e produção de_ tecnologia;
V aplicação _de recursos na conservação e manutenção do meio ambiente;
Vl aplicação de recursos na implantação de agroindústrias.
§ 1'~ Estes recursos serão prioritariãmente aplicados em pesquisa agrícola e produção
tecnológica, 6m- conservação e manutenção
do meio ambiente, à reforma agrária, à iin-

plantação de agroindústrias e aos. produtores
de alimentos básicos.
§ z~ Os incentivos fiscais e creditícios serão extensivos aos grupos indígenas, pescadores artesanais e àqueles que se dedicam
àS atividades de extrativismo vegetal não predatório.

CAPITuLO XII
Dos Investimentos Públicos
Art. 47. O Poder Público deverá imptantru:.obras que tenham como objetivo o bemestar social de comunidades rurais compreendendo, entre outras:
a) barragens, açudes, perfuração de poços,
diques e comportas para projetOS de irrigação, retificaÇão de _cursos de água e drenagens
de áreas alagadiças:
b) armazéns comunitários;
c) mercados de produtor;
'd) estradas;
e) escolas e postos de saúde rurais;
f) energia;
g) comunicação;
b) saneamento básico;
i) lazer.
--

CAPÍTULO Xlll
Do Crédito Rural
Art. 48. O crédito rural, instrumento de
financiamento da atividade rural, será suprido por todos os agentes financeiros, sem discrim~naçã.o entre eles, mediante aplicação
-Compulsória, recursos próprios livres, dotações das operações oficiais de crédito, fundos
e quaisquer outros recurSos, com os seguintes
· __
·objetivos:
- - '
.I estimula.r O$ _ínvç_.stimentos _rurais
para produção, extrativiSiD.o não predatório,
annazenamento,_beneficíamento e instalação
de agroindústria, sendo esta, quando realizada por produto;r rural ou suas_formas associativaS;
II favorecer o custeio oportuno e
adequado d?- produção, do extrativismo não
predatório e da comercialização de produtos
agropecuários;
III incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produçáo, visan-do ao aumento da produtividade, à melhoria
do padrão de vida das populações ruraiS e
à adequada conservação do solo e preservação do meio ambiente;
IV possibilitar a construção e/ou a
recuperação de moradias na propriedade rural e pequenas comunidades rurais;
V --- propiciar, através de modalidade
de crédito fundiário, a aquisição e regularização de terras pelos pequenos produtores,
poSSeiros e arrendatários e trabalhadores rurais;
VI desenvolver atividades florestais
e pesqueiras.
Art. 49_ O _crédito rural terá como beneficiárj.o: produtores furais extrativistas não
predatórios e indígenas, assistidos por instituições competentes, pessoas físicas Ou juiídicas qüe, embora não conceituadas como produtores rurais se d_ediquem às segl!-intes <J,tividadeS vinai"I3das ao setor:
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I produção de mudas ou sementes
básicas, fiscalizadas ou certificadas;
II produção de s.êmen para inseminação artificial e embriões;
III atividades de pesca artesanal e
aqüícultura para fins comerciaiS;
IV atividades florestais e pesqueiras.
Art. 50. . A concessão de crédito rural ob~
servafá- õs Seguiiites preceitos básicos:
I idoneida,de do tomador;
II fiscalização pelo financiador;
III liberação do crédito diretamente
aos agricultores ou por intermédio de suas
associações fonnais ou informais, ou organi·
zações cooperativas;
IV liberação do crédito em função
do ciclo da produção e da capacidade de ampliação do financiamento;
V prazos e épocas de reembolso
ajustados à natureza e especificidade das ope,
rações rurais, bem como à capacidade de pa,
gamento e ãs épocas normais de comercialização dos_ bens produzidos pelas atividades
fiflanceiras.
§ 19 Fica assegurada aos pequenos produtores a cobertura integral das necessidades
de crédito, apuradas em função da integração
global das atividades existentes na unidade
produtiva, independentemente de serem proprietários ou não.
§ 29 Poderá exigir-se dos demais produtores rurais contrapartidas de recursos próprios, em percentuais diferenciados, tendo
em conta a natureza e o interesse da exploração agrícola.
§ 39 A aprovação do crédito rural levará
sempre em conta o zoneamento agro-ecOlógico.

Art. 51. Fica instituída a conversão do
financiamento principal em valo( de eqUivalência em produto, a critério dos mutuários,
para os produtos abran&idos pela política de
garantia de preços mínimo e de preços admi___ _
nistrados.
§ 1~ Para" Os fins desta lei, considera-se
"equivalência em produto", o resultado da
çlivisão do valor do empréstimo, na data da
contratação, pelo preço mínimo ou administrado do produto, vigente na mesma data,
Obtendo-se um número correspondente à
quantidade de produto equivalente.
§ zo Na data do pag'ãinento, o valáf: dO
débito em equivalência de produto será a so~
ma do valor do financiamento principal em
equivalência de produto, calculada pela multiplicação da quantidade obtida, conforme o
parágrafo anterior, pelo preço mínimo -oU administrado vigente mais o valor dos encargos
contratuais.
§ 39 Na hipóteSe de ocorrer deficit entre
o valor do financiamento principal em moeda
corrente e valor do financiamento principal
em equivalência de produto, sua cobertura
ocorrerá com recursos a serem cotfsignados
no Orçamento da União.
Ait. ·sz-. OPoderPúblicoassegurarácrédito rural especial e difeienciado aos produtores ruraiS assentadOs em áreas de reforma
agrária. -
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Fica mantido o Valor :Básico de

--vact aProvado pelo Conselho

Nacional de PolítiCã Agncota.....:.... CNPA, como referência para as operações de crédito
rural, formulado pelas Secretarias de Agricultura das Unidades da Federação, de ma-

neira a cobrir, efetivamente, os custos cte produção, e identificado a forma microrregional.
Art. 54. _ Compete ao Consel)J,o Nacional
de Política Agrícola - CNPA, o estabelecimento de normas quanto_ à__ aplicação de
eventuais subsfdios_llas· operações de crédito
rural, concedidos ao setor agropecuário,-defi-

nidos no

Orçam~n!o

Geral

d<ilJni~o.

CAPíTULO XIV
Do Crédito Fundiário

Art. 55.

O Ctédito Fundiário será desti-

nado a produtores e trabalhadore~~ rurais,
sendo deferido para a compra de área· a ser
explorada direta_m~nte pelo adquirente e sua
família:
I - ao pfodutor e trabalha.Qor -rural;_ não
proprietário, para aquisiÇão de área de ·até
1 (um) _módulo fiscal;
I I - ao produtor rural, já proprietário pa·
ra aquisição de imóvel contfguo ao ~eu, visando completar a. área total referida no inciso
anterior deste artigo.
§ 1" Os recurso"s para o crédito fundiário
se originam de parcelas do Fundo de (iaranJia
do_ Tempo de Serviço - FGTS. do Crédito
Rural. do Fundo Nacional de Deserivolvitnento Rural - FNDR, do Imposto Territorial Rural - ITR e do Imposto ~e Renda
das pessoas físicas e jurídicas ligadas ao setor
rural, na forma do que dispuser o regulamento desta lei.
§ 2? O imÓvel adquiridO nas condições
estipuladas neste artigo não poderá ser objeto
de cesSão de uso, gratuita ou onerosa e nem
poderá ser alienado até o limite do prazo
previsto no fihanciamento.

CAPiTuLO XV
Do Seguro Agrícola

Art. 56. Ficã institufdo o seguro agrícola
destinado a:
I - cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam bens ~fix:os e
semifixos ou semoy~ntes; _ _
I I - cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais, pragas, doenças e outros que
atinjam plantações.
Parágrafo únicO, As atividades florestais
e pesquiras seráQ amparadas pelo seguro agrícola previsto nesta lei.
Art. 57. Caberá ao Conselho Nacional

de Política Agrícola- CNPA:
I - estabelecer a_s normas de funcíonamento e disciplinar a sistemática de cobertura
do seguro agrícola;
II -elaborar a programação anual_de recursos orçamentários a serem alocados ao
programa pelo Tesouro Nacional;
III -instituir a Câmara Setorial de Seguro
Agrícola -CSSA, que administrará o seguro
aglícola.
__
Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá constituir garantía nas operações de crédito rural.

CAPÍTULO XVI

na· Garantia da Atividade

· Agropecuárla
Art. 59. O Programa de Garantia da Ativida.de Agropecuária- PROAGRO. instrum_ento de política agrícola instituído pela Lei
O? 5.969, de 11 de dezembro de 1973, será
regida pelas disposições desta lei e assegurará
ao produtor rural:
I - a exoneração de obrigaÇõeS financeiras
relativas a _operação de crédito rural de cuSM
~eio_, cuja liql_lidação s~jadificultada peÚt
ocoirência de fenômenos natui-a1s, pragas· e
~<:19~,!!Ç_as que atinjam _bens, rebanhos e plantações;
I I - a indenização de recursos próprios
utilizados pelo produtor em custeio rural,
quando ocorrer perdas em virtude dos eventos citados no inciso anterior.
Ait. 60. O Prograrna de Garantia de Attvidade Agropecuáría - PROAGRO será
custeado:
--I -por recursos provenientes da participação dos produtores rurais;
- IT ~por outros recursos que vierem a ser
~alocados ao programa;
III- pelas receitas auferidas da aplicação
dos recursos do~ incisos an~eriorçs.
Al:t. 61- O Poder _Ex~cutivo criará o
Conselho Normativo do Programa de Garimtia da Atividade Agropecuária - CONA~0, ao qiiãl caberá reg_ulamentar, acompaIiliar e avaliar o Programa de Garantia da
Atividade_ Agr_opecuária- PROAGRO.
§ 1? O Conapro terá a seguinte composiÇão:I--:- um representante do Ministério da
AgriCultura e Reforma Agrária- MARA;
- I I - um representante do Ministério da
Ecohomia, Fazenda e Planejamento;
III- u:rn representante do Banco do Brasil
S.A;
:·.r - o Presidente da Coroissão Especial
deR·cursos-CER;e,
V-- três representantes da entid~de de
...!.::.~.:::,:; rural
§ 29 CauJ. representante indicará seus suplentes.
§ 3o Eril ilenhurria hipótese poderâ ser
benefl_çi~do pelo crédito rural o proprietário
rurãl devedpr do ITR ou inscrito em sua dívida àtiva, devendo o ónus e previdências da
certificãç-ão ser da institYlção financeira.
Art._ 62. A administração do Programa
de_ Gararitia da Atividade Agropecu_ária PROAGRO será _exercida pelo Banco do
Brasil S.A, segundo normas aprovadas pelo
Cõnapro~ ArL 63. Caberá ao Banco do Brasil S.
Ac:·
.
I - centralizar em conta específica as receitas-arrecadadas em favor do Programa de
Garantia da Atividade Agrope-cuária J'ROAGRO;
, II -aplicar os recursos disponíveis na re~
ferida conta ern operações de apoio ao setor
rural na área de comercialização;
III- efetuar a comprovação de perdas
atravé_s de seu_ quadro técnico ou de empresas
de assistência técnica;
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IV- oUtras obrigações que vierem a ·ser
determinadas pelo Conapro.
-Art. 64. A remuneração compensatória
do Banco_do Brasil S.A. para co_brir os custos
com a adminisfraÇão do Programa de Garan:
tia da Atividade Agropecuária --PROAGRO será definida pelo_Conapro.
Ate -65. QP_rograma_de GarantiadaAtividade Agropecuária- PROAGRO, _c:óbrirá, integral ou parcialmente:
I - os financiamentos de custeios ruraJ;
I I - Os recurSos· próprios aplicados pelo
produtor em custeio rural, vinculados ou não
a financiamentos rufais.
Parágrafo único. Não serão cobertos os
prej ufzos relativos a exploração rural condU-zida sem a observância da legislação e normas
do Progr~a de Garantia da Atividade -Agr9-'--

pecuária- PROAGRO.
Art. 66. Competirá ã Comissão Especial
de Reçursos -..:. CER, decidir, em única instância admiriishativa, sobre- reClusos relativos à apuraÇãó de' prejuízos ·e respectivas indenizações no âmbito do Progrruna de Garantia de Ativíaáde Agropecuária - PROAORO ..

CAPÍTULO XVII
Da Tributação-e dos
Incentivos Fiscais

'Art:--67. Para-efeftõS'legais, o ato cooperativo não se constitui em transação comercial, e-S:tãndo, portanto, isento de üibutaçãç,
·na· forma da lei.
Art. 68. Os produtos agrícolas imp-orta·
dos que, receberem no país de origem quaisquer vantagens, estírnulos tributários ou subsíl:)ios diretos _e indirelos, terão_ tri!nJ_ta_ção
compensatória eis preços de internaÇão no
mercado nacional caracterizarem concorrência· ao produtor brasileiro símilar, a critério
do Conselho Nacional de Política Agrícola

se

-CNPA.

. ..

de

.

Art._69. As cooperativas
produtores
teni.-1 priorida<4:: na aplicação de recursos e
incentivos fiscais regionais para impL•!ltação ·
de agroindústria.
Art, 70. Fica assegurada a isenção:
I -do Imposto sobre Produtos Industrializados, de que trata o inciso _ry do a~-- 153
da Cónstituiçã_o Federal, sobre máquinas e
implementas agrícolas adquiridOS pára exploração agrícola;
I I - do Imposto sobre Circulação de MerM
cadorias, de que trata a alínea bdo inciso I
do art. 155 da Constituição Federal, na venda
de fertilizantes, defensivos, vacinas, ração
animal, _calcário agrícola e outr~s inSumos d~
utiliiã:ção eXclusiva ri:i exploração agrícola.
Parágrafo únicO. Os prOdutos de con'sunío básico, os hort.igranjeü·os, as sementes
puras e melhoradas, de origem ·animal e vegetal, os reprodutores puros de origem _e a_s
vacirias té-rão tratamento fiscal favorecido.
Art. 71. Serão estabelecidos incenÚVos
fiscais pata empresas ·rurais, produtOreS fUrais e stias forwas associativas que desenvolvem pesqulSãs vOltadas aos pequenos produtores, compatíveis com as diretrizes contidas
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-cAPÍTULO XVIII

nesta lei e cujos resultados sejam de dom(nio
--~'-~----='-~---=~--- --público.

_)jó.FuiiciO Nàd9tii-d . de
Desenvolvimento Rural

n.

Art.
Ficaril.SUSpensõs, íffiediaúi.mente, os incentivos fisCaís-Concedidos para emArt. 77. Fica ciiãdo o Fundo N aciórial
presasrurais, produtores ruraís e suas forrrias de Desenvolvimento _Rural- FNDR, de" ca~
associativas, que comprovadamente, no deráter permanente, gerido pelo Conselho Nasenvolvimento da exploraçáo·incentiva-da·,
cional de Política Agrícola - CNPA, cont
causarem danos ao meio ambiente, fiCando
os seguintes objetivos:
institUída a obrigatoriedade de devolução
_I - con_stituir-se em fonte de recursos fidestes incentivos.

nanceitos-_para eXecuçãô- das ações e instrumentOsde política agr!colaprevistas no Plano
Nacional de_nese.nvohimento Agrícola~
PNDA;
,
., _
·
zados em áreas de campos naturais e cerrados
II -constituir-se em fonte de recursos pa·
e aqueles destinados às atividades regenerara a execução-de ações_em.ergenciais, definitivas das áreas já desmatadas._
_ _-,
das pelo C~o_nselho N.aci~nal de P_oütí~a AgríArt. 14. Ficam instituídas as seguintes
cola~ CNPA._
__
_
.
Art. 78. Constituem-se fontes de recur,
taxas:
1- tributação equivalente a 0,5% (cinCo' sos deste fundo:
I -:- os result<1.dos positivos provenientes
décimo por cento) sobre o faturamento bruto
de suas operações; - das empresas instaladas na Zona Franca de
-11- os recurso-s otçam:entários a -ere- desti·
Manaus, nas Zonas de Processamento de Exportação e outras áre-as- de concessão de innados;
olll-10% (dez por cento)·da importância
centivos fiscais especiaís, existentes ou que
arrecadada pelas instituições financeiras com
venham a ser criadas e que usufruam plenamente dos benefíciOs proporcionados pdã.iea.cobrança de· juros nas·operaçõe:s de crédito
--- rural;
.
gislação a elas pertinentes;
II -os recursos provenien-tes da tributa_I V - 1% {u·m por cento) do valor dãs
ção prevista no inciso anterior destinam-se
exportações de máquinas, implementos e inao financiamento de atividades agrícolas,
sumos agrícolas;
V -os recursos-dos fundos existentes ante·
pesqueiras, florestais e eXiiã.tívistaS não pre~
datórias de pequenos produtores localizados
riormente a esta lei, cuja fonte e aplicação
na respectiva regiâó -pera regtslai;"ão específícã.
seji-um setor agrícola;
onde a receita foi ger<ida, cabendo a gerência
VI -1% (uffi-Pof·cento) do valor da pro-·
da mesma ao Conselho NaciOnal de Política
dução industrial de agrotóxicos e produtos
Agrícola- CNPA.
biológico-s de uso na pecuária;
._VII - os recursos oriundos de leilões. de
Art. 75. Toda a área dO Pantanal e Peri~
máquinas, equipamentos, produtos e insupantanal considerada património n·aciOnal,
mos agrícolas apreendidos pela Receita Fe-de acordo com o art. 225, § 4~, da C.onstideral;
tuição Federal, deverá receber tratamento
VIII - recursos oriundos de doações e
tributário e creditício düei·enciado, buscando
contribuições;
a preservação ambierital, a manutenção dos·
, IX -10% (deZ por cento) do valor oriundo
hábitos. tradicionais agropecuários do pantada arrecadação de impostos de importação
neiro, visando ao fortalecimento de suas atiincidentes sobre máquinas, equipamentoS- e
vidades económicas e ecologicamente viáinsumos agrícolas;
veis.
.X- recursos da conta do trigo;
§ 1~ b vedada a instalação de indústrias
:XI- recursos captados no exterior;
de explorações minerais danosas na região _ ~XII -outros recursos que lhe venham a·
pantaneira.
ser destinados pelo poder público;
§ 29 As obras, os projetes e empreendiXIII- os recursos provenientes_ da devolumentos que envolvam desmatamento e outras
ção de incentivos fiscais em projetas agrícolas
alterações ambientais nestas áreas deverão
predatórios do meio ambiente, de acordo
ter estudos e anuência dos órgãos oficiais de
com ·o que estabelece o art. 73 desta lei.
proteção ao meio ·ambiente, e aprovação do
Art. 79. Os recursos do Ft~ndo Nacional
Conselho Nacional de Política Agrícola de Desenvolvimento Rural - FNDR serão
CNPA.
depositados no Banco do Brasil e sua -admiArt. 76. Toda a área da Floresta Amazónistração far-se-á segundo :normas a s_erem
nica brasileira, da Mata Atlântica, da Serra
aprovadas peiQ. Conselho Nacional de Polído Mar, da Zona COsteira e sUas regi"ões peri- · tic<t_Agrícola-:-- CNPA.
__
metrais, considerada património nacional, de
Art~ ª0. Ficam extintos os seguintes funacor.do com o art. 225, §. 49, da Constituição ~ doS:
Federal; deverá receber tratamento tributáI - Fundo Agr()industrial de Reconversão
-FUNAR; ~ ~
rio e creditício diferenciado e incentivos fiscais, buscando a preservaçãO ambiental, a
II - Fundo de Consolidação e Fomento
manutenção dos hábitos agrícolas tradicioda Agricultura Canavieira;
.
III - Fundo de Estímulo Financeiro ·ao
nais das populações que nelas vivam e trabalhem, visando o fortalecimento de suas ativiPfodiiioi' Rural- FUNFÉRTIL;
dades económicas ecologicamente viáveís.
lV - Fundo Florestal;
Art. 73. Na concessão de incentivos fiscais ã agriCultura e pecuária, na região ama·zônica, terão preferência Os projetas IQCa\i-

o

rrj
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. ..Y .--:- FuiJ-c:lo Ge~a.l p,ara. ~ A-gri~ltu,ra_ e
Indústria- FUNAGRI; · VI_:_ Fundo NaciomiLôe Refinanciáinento
Ruial;
VII - FulldO de Recuperação da Agroin·
dú_stria Cànavieira;
VIII- Fundo para ó DesenvolVimento da
Pecuária- FUNDEPE; .
IX -Fundo de Desfmvolviinento Rural
-FER.
Parágrafo únko. Os reCursos déstês fun~
dos serão revertidos ao Fundo N acionar de
Desenvofvime"Íltó Rufai:.....:....- FNbR; mantidas
.. : _ -'
as suas fhnli!s.~ · ~ ·
Art. 8L _São_ fontes_ de recursos financeiros para o crédito rural:
1- recursos.n.unca inferio~es a30% (trinta
por. .cento) dos depósitos de qualquer natureza das instítuições financeiras públicas e
privadas;
11 - programas oficiais de fomento;
III - caderneta .de_ poupança rural operadas por instituições públicas e: privadas;
IV---: recursos fina~eiros de origem ~x:ter
na, decorrentes.de .e,mpréstirnos, acordos ou
convênios. especialmente reservadas para
aplicações eni crédito rural;V - recursos captados pelas cooperativas
de crédito rural;
VI - multas aplicadas a instituições:- dO
sistema financeiro pelo des_cumprimento de
leis e normas de crédito rural;
VII- recursos do_ Tesouro Nacional reto~
mados _das oper<tções de crédito rural, agroin·
dustrial e da política de preços mínimos';
VIII- recursos_<;~rçamen_tár~os da União;
_IX_7J;eClU's.oS. dO Tesouro NaciOnal;
X.-· outros recursos que venham a sçr
alocados pelo poder público.
Art. 82. São fontes de recursos fína:ric-eiros para o seguro agrícola:
I "'""""':""" os recursos provenientes da participação dos produtores ntrais, pessoa_. física e
jurídica, de .svas c.ooperativas e ass~<:~çiaçõ.eS;
11 ---:- os recursos do orçamento e oU.tr.os.
alocados pilo Orçamento da União;
HI - percentual do total das __ operações
das empresas seguradoras a se-r fixado pelo
Bçmco_ Central.do ijrasil;
-- I V - multas aplicadas a instit_uições seguradoras pelo descumprimento de leis e nor..
mas do seguro rural;
V - os recursos previstos no ã.rt. 17 do
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de
!966;
VI - dotações:-brçam:entárias e outros re~
cursos, .alocadps peJa UniãO;
VII- recurs_o do Tesouro Nacional,~~
Art. 83. os·reCursos-fiilãiú:etioS"'pa_fà'O
desenvolvimento das atividades abr~ngídas
por esta lei e_incluída-s na área de cómpelêÍü:ia
comum da tlp.ião, dos_estados, do Dis.b::ito
FederàJ, dos terrltórios e dos municípios :(art.
23, da ConstitUiÇãO Federal), são de responsabilidade dos três níveis do poder públiCo:
federal, estadual e municipal.
.
§ 19 Para atender ao disposto neste_a~t!,go,
a UJlião_ con~r_re_r~ com um mínimo dç ~%
(cincO por cento) dos custos des_ses se.r~iços
deveO.do os estados, o Distrito F~deraL, os

e,

. .
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territóriOs ,e os municípios aefinir os percen~
tuais de suas respectivaS participações e a forma de alocação dos recursos e suas responsa:
bilidades.
§ 2~ Parcelas adiciánài$-ao- Eníoim6-de
35%-(trii:ita e cinco por cerito) .serao-defiriidas

e alocadas pelo Conselho Naç_ional de_?olítica
Agrícola - CNPA, com o objetivo de amenizar as desigualdades regionais.

CAPÍTULO XIX
Da Irrigação e Drenagem
Art. 84. A polftica de irrigação e drenagem será executada em todo o território nacional, de acordo com a Constituição Federai
e com prioridade para áreas de comprovada
'aptidão para irrigação, áreas -de reforma agrária ou de colonização e projetas públicos de
irrigação.

Art. 85.

Compete ao p-oder público:

I - estabelecer as díretrizes da política
nacional de irrigação- e- drenagem ouvido o
Conselho Nacional de Polítiéa Agrícola CNPA;
· .
II- coordenar e executar o programa n~
cional de irrigação; III - baixar normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos hídricos
destinados à irrigaÇão, promo~endo a integração das ações dos órgãos federais, esta'duais, municipais e entidades públicas, ouvido o Cons~lho Nacional de Potctica Agrícola
-CNPA;
IV-- apoiar estudos para a execução de
obras de infra-estrutura e outras referentes
-ao aproveitamento das bacias hidrográficas,
áreas de rios perenizados ou vales irrigáveis,
com vistas à melhor e mais racional utilização
das águas para irrigação·;
V ,_ instituir linhas de financiamento ou
incentiVos, prevendo encargos e prazos, bem
como modalidades de garantia compatíveis
com as características da agricultura irrigada,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola..--CNPA.
Art. 86. O Conselho Nacional de Política
Agrícola.,._ CNPA, discíplinará a aplicação
e a distribuição dos recursos financeiros p-r-evistos no art. 42 do Ato das Disposições Cons- ·
titucionais Transitórias.
CAPÍTULO XX
Da Habitação Rural
Art..87. Fica criada a política de habitação rural, cabendo ã União destinar recursos
fmanCeiros para a Construç-ão e/ou· recuperação da habitação rural.
§ }<i> Parcela dos depósitos da Caderneta
de Poupança Rural será destinada ao financiamento da habitação rural.
§ 2" ·serão beneficiários da política da habitação rural produtores e trabalhadores ru·
rais, na forma que dispuser o Conselho Na~
cional de Política Agrícola- CNPA.
Art. 88. A Política Nacional de Habita·
ção Rural será definida pelo Conselho Nacio-nal de Política Agrícola- CNPA.

Art. 89. o--poder público estabelecerá
incentivos fisCât~ pa·râ a eritpresa·ru_ral ou para
o produtor rural nos casos em que se iam apli·
cados reçu~os próprios na habitação para o
pro-dutor_rural. ,
· .
Aif. 90. ·Cabe ao poder p6blico prestar
3.Ssistência técnica âóS agentes f!n.anceiros ~.
ao produtor rural, no que concerne ao projeto técnico da habitação rural.
Art. 91. É dada preferência ria aplicação
dos recursos financeiros da habitação aos pequenos e médios produtores rilr8.í,s e ~uas fof.
mas ãsSdciãtiVas, e em- espeCial, aos assen:
tados em área de reforma agraria.
Art. 92. Cabe ao poder público imple-mentar programas de habitação t:ural para
regi6es agrícolas com grande qe~s_idade po:.
pulacional de trabalhadores ruraiS.
CAPÍTULO XXI
Da Eletrificação Rural
Art. 93. Compete ao POder Público implementar a poli'tica de eletrificaÇão rural,•
com a participação dos produtores rurais,
cooperativas e·outras entidades associativas.
§ 1~ A política de energização rural .e
agroenergia engloba a eletrificação rural,
qualquer que seja sua fonte de geração, o
reflorestamento energético e a produção de
combustíveis, a partir de culturas, da biomassa e dos resíduos agrfcoJas.
§ 2 9 Entende-se por energização rural e
agroenergia a -produçãO e Utilização de insumos energéticos relevantes ã produção e produtividade agrícola e ao bem~estar social dos
agricultores e trabalhadores rurais.
Art. 94. O -Poder Público incentivar~
prioritariamente:
I --atividades de eletrificação rural e coo~
perativas rurais, através- de financiamentos
das inslituições de crédito oficiais, assistência
técnica na implantação de projetes e tarifas..
de compra e venda de energia elétrica, compatíveis com Os custos de prestação de ser~
viços;
.II - a construção de pequenas centrais hidrelétricas e termoelétricas de aproveitamen·
to de resíduos agrícolas, que ob jetivem a ele·
trifióção rui'al pór cOOperativas rurais e ou·
tras formas associativas;
111- os programas de florestamento energético e i:n!ib.ejo florestal, em conformidade__
com a legislação ambiental, nas propriedades
rurais;
) V - o estabelecimento de tarifas diferen·
ciadas horo-zonais.
-Art. 95. -As empresas concessionárias de:
energia elétrica deverão promover a capacitação de mão~de-obra a ser empregada nas
pequenas centrais referidas no inciso II, do
artigo anterior.
CAPÍTULO XXII
Da Mecanização Agrícola
Art. 96. Compete ao poder público implementar um conjunto de ações no âmbito
da mecanização agrícola para que, com recursos humanos, materiais e finanCeiros, alcance:
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I - preservar e incrementar o parque- nacional de máquinas agrícolas, evitando-se o
sucateamento e obsolescéncia proporcionando sua evolução tecnológica;
II -incentivar a formação de empresas
públicas ou privadas com o objetivo de prestação de serviços mecanizados à agricultura
diretamen_te aos produtores e através de associações ou cooperativas;
III -fortalecer a pesquisa nas uniVers1dades e institutos d.e pesquisa e desenv:olvimento-na área de mác:juinas agrícolas, assim com_o
oS serviços de extensão rural e treinamento
etn mecanização; _ · __ _
IV- aprimorar os centros de ensaiOs e testes para o desenvolvimentQ de máquinas agrf~
cpl.a.s;.
. -..•. - ~
V- estiniular o desenvolvimeuto dê em·
presas de consultaria na área--de CQ.~cani;!;a
ção;
VI- divulgar e estimular as práticas de
mecanização que promovam a conservação
do solo e do meio-<):mbieote.
. _ . -· ..

CAPí:ruLO XXIII
Das Dis.l;)osições Finais
Art. 97. No prazo de 90 (noventa) dias
da promulgação des~a lei o Poder Ex~c.utivo.
encaminhará ao CongreSso Nacio;nar proieto
de lei dispondo sobre: _pi-odução~ comercia·
lização e uso de produtos biológicos de uso
em imunologia e de- uso veterinário, corretivos, fertilizantes e inoculantes, sementes e
mudas, alimentos de: Õtigem animai e vegetai,código e uso de solo e da água, e refOrmulando a legislação que regula as atividaéles
dos armazéns gerais.
Art. 98. Fica o Poder Execufívo autori·
zado a outorgar concessões remuneradas de
uso pelo prazo máximo de até 25 _anos, sobre
as faixas de dõmírii<fâas rodovias federais
para fins exclusivos d_e_implantação de reflorestamentos.
Parágrafo único. As concessões ode que
trata este artigo dev.erão obedecer às normas
específicas sobre a utíiização de bens públicos
e móveis constantes_ da _legislação pertinente.
Art. 99. A partir do ano seguinte ao de
promulgação desta lei, obriga-se o proprietário rural, quando for o caso, a recompor
em sua propriedade_ a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei nv-'4.771, de.I965, com
a nova redação dada pela Lei no 7.803, de
1989, mediante o plantio, em cada ano, de
pelo menos 1130 (um trinta avos) d_a área iotal
para conlpletar a referida Reserva Florestal
Legai-RFL.
§ 1"' O nãO cUmprimento- do disposto no
caput deste artigo implicará na indisponibilidade da propriedade para receber quaisquer
benefícios oficiais est~belecidos nesta lei, inclusive crédito rural, e sujeitará o proprietário a multas e sanções que o ConSelho Na··
cional de Política Agrícola - CNPA vier a
"estabelec.er.
§ 29 O reflorestamento de que trata o caput deste artigo será efetuado mediante normas que serão aprovadas peta órgão gestor
da matéria.
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Art. 100. Nos tcrmos.do inciso XXVI do
art. 5~, da Constituição Federal, é impenhorável a pequena propriedade rural, definida
no art. 44 desta lei, não respondendo por
qualquer tipo de dívida civil, çomercial, fiscal, previdenciária ou de 01:1tra natureza, de~
corrente de sua atividade produtiva, contraí~

da pelos cônjuges ou coffipanheiros, indepen-

dentemente de_ seu estado civil, pelos pais

ou filhos que sejam pro_prietários.
§ 19- São ·também fnSUs~etíveis de penhora a construção utilizada ~mo f!l.Orada, equipamentos agrícolas de qualquer espécie e_
bens móveis que guarneçam_ a casa, desde
que quitados.
_
_
§ z~ A impenhorabilidã.de é oponfvel em
processo de qualquer natureza, exceto __se o
imóvel houver sido adquirido em virtude ou
mm produto de críme, ou-para- execuÇão de
se"'ltença penal condenatória e ressarcimento,
io.• eni.zaçav vu !-~.,;~ Jtilit-l~to_ de ~e!:!~

Art: 101. O Poder Executivo alocará., nO
OrÇamento da União-~ nos Planos Pluria~

nuais, os recurso:; de:Stidados à exet:uçfio desta lei.
·
Parágrafo d.nico. O Banco Centra!.do
Brasil determinará ao Sistema Financeiro Nacional a alocação de recursos complementa-

res aos de Crédito Rural previsto no

Orça~

menta da União.

Art. 102. O solo dCVe" ser respeitotdo com<.: património natural do Pafs.
Parági'ãfo único. À eí'Osi:ô dos solo..'i deve
ser combatida pelo poder púbHco e pelos pro·
prietários rurais.

-

An. 100. O pcder pdblico. através dos
()re:ãos oom~tentes, concederá inccntÍV(ls es·
pedais ao proprietário rural que:
:e:) preservar e conservar a cobertura fio·.
restai nativa existente n:J "piopric:dade;
b) recuperar com espécies nativas ou ecologicam~nt~; adaptadas as áreas já devastadas
de sua propriedade;
c) sofrer limitação o-q restrição no uso ~é
recursos naturais existen~es na sua proprie·
dade para. fins de protcção dm ecossisremas!
mediante ato do órgão compc:lente, federal
ou estadual.

Parágrafo único. Para os efeitos de:sta lei;
consideram~

Art. 104. ~ -F:icam isen..tas de tributação e
do pagamento do Imposto Territorial Rural
as áreas dos imóveis rurais c_onsideradas de
preservação permanente e _de reserVa legal
previstas nà Lei n~ 4.771, de 1965, com a
nova redação.dada pela Lei n'-'7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do ITR se estende às áreas da propriedade rural de interesse ecológico para a proteção dos ecossist~mas. assi_rn declarados por ato do órgão
competente - federal ou estadual~ e que
ampliam as restrições de uso previstas no ca·
put deste artigo.
Art. 105. Para __ex.ecução dos preceitos
desta lei, a organização do Ministério da
Agricultura e _Reforma Agrária -MARA
será alterada, devendo abranger as seguintes
á~eas de sua competência:
.--1- participação em negociações co.m or- ·
ganismos internacionais pertinentes ao setor;
l l - elaboração do Plano de Diretrizes
Agrícolas e do Plano de Safra;
111 -·informaÇão. anual acerca de mercados agropecuários e·•uas perspectivas jnternás e exteinaS;: _
·
. · ·
·
-IV- pe"sQuiSá ·agfopeéuária eXténsáo iu~
ral;

e

·
V -irrigaç_ao ~ coOse!VaÇão· dO

Soío' e.d:i
água;_
· VI- defesa_~aoitária Vegeta( e animal, ins. peç"ão, fiscalização e controle fitozootécnico;
VII- estudos climatológicos e previsão
m'eteorológica;
VIU- organi_zaçáo e controle çie estoques_
·
p'úblicos; - · - IX - apóiõ técniCo à aplicaçã'o dos instru~
Ínentos básiii.os de Polític~ AgrícOI<)._: _cré_dÍto,
seguro, preços mfnimos e tributação;
X - administração Cos Programas de
ãpoio à produção e comércio de produtos
agiícolas;
· XI- reforma agrária;
XII - apoio ao cooperativismo e ao a.c;sociativismo;-- XIII- rec_uisos naturais e insumos básicos;
XIV- armazenam...:llt·:>.
Art. 106. Fica o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - MARA autori·
zado a firmar convênio~ ou ajustes com os
estados, Distrito Federal. territórios, municípios, entidades e órgãos públicos e privados,
cooperativas, sinJicatos, universidades, fupdações e associações, visándo ao desenvolvimento das atividades agropecuárias,
agroindustriais, pesqueíiàs e flOrestais, den·
tro de todas as ações, instrumentos. objetivos
e_atividades previstas nesta_lei.
· Art. 108. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 109. Revogam-se as disposições em
Coritrário.
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REQUERIMENTO N• 536, DE 1990
Nos termos do art. 321 do Regimento ln·
terno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei do Senado n" 176, de
1989.

Sala da~ Sessões, 14 de dezembro de_l990.
- Pompeu de Sousa.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
- Em discuSsão. (Paüsa.) · · ··
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
· · ·· ·
Em votação.
Os Srs, Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (I~am Saraiva) - A
Presidência convoca sessão cõtl.junta dç Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, às 10
horas, no plenário da Câmara dos Deputados.
A Presidência Solicita a todos os Srs. Senadores que sigam imediatamente para o plenário da Câmara_dos Deputados, a íim de darmos início à sessão conjunta do_ Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Nada mais -havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando um_a sessão'
reunião extraordinária a realizar-se amanhã,
âs 15 .hor~s, com a_ seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DO DF
N' 64. DE 199Q
.
Vncluíd9 em Ordem_ Cio Dia nos-;~
termos do art. 281 do . :: 1
Regimen~o Ipterno) : .. ·Votaçãó; tim tUrno único·. dO Projeto de
Lei do. DF n" 64, de 1990, de iniciatiVa do
Governador dC?~Distri~o Federal, que'-auto~
riza o Poder Executivo a abrir ao Orçarriénto
do Distrito Federal créditos suplememares
até O !imite de Cr$ 11.824.000,00 (onze mi·
lhões, oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros), tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 450,
de 1990, da Coniissao · -.
-Do Distrito Federal.

incentivO$:
I - a prioridade na obtenção de apoio financeiro oficial, 3-traVés da coooeS!Ii4o de cré~
ditO rural e outros tipos· de financiamentoS.
bem como a cobertu1·ã. do seguro agrfcola
concedidos pelo poder páb1ico;
II - a prioridade na concesslio de bene-Zficies associados a proEfamaS de infra~cstru
PROJETO DE RESOLUÇÃO.
tura rural, notudamente de energização, irri·
N• 73, DE 1990
gação. armazenagem, te-lefonia e habitação;
(Incluído em Ordem do Dia nos
111 -a preferência na prestação de ~cvi-.
termos do art. 281 do
ços oficiais de assist!ncla !êcnieu e de fomenRegimento Interno)
to, atravé~ dos órgi05 competentes;
Votação, e.m turno único, do Projeto de
''-'-o fornecimento de mudas de espxtes
Resolução no 73, de 1990 (apresentado pela
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
nativas e..v ..... -~"'"e:icamcnte adaptadas proComissão de Assuntos Econômicos como
duzidas com a finalidaU .... ..: . . . k.......V.llit:' ...... co·
p'arecer lido vai à publicação.
bertura florestal;
Sobre a mesa. requerimento que será lido · conclusão de seu Parecer no 454, de 1990),
V - o apoio técnico-educativo no desenque autoriza o Governo do Estado de São
Sr. 1" Secretário.
pelo
volvimento de projetas de preservação, con- __
Paulo a emitir Bônus do TesOuro do Esiado
de São PaulO.
~ senação e recuperação ambiental.
É lido e aprovado o seguinte
I
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Discussão, em turno suplementar, do Subs:
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n9161,
de 1989-Con'lplementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define
os serviços de qualquer natureza sujeitos ao
Imposto de Competência dos municfpios,
previsto no inciso IV do art. 156 da Constituição, tendo
PARECER, sob n' 4S6, de 1990, da Co,
missão
- Diretora, ofe'recendo a redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sesslio às 21 horas e 20
minutos.)

INSTITUTO DE PREVIDJ!:NCIA
DOS CONGRESSISTAS
(*) RESOLUÇ~Q N' 16/90
. Disciplina o recolbimento de contribuições de seguros facultativos.

O Conselho Deliberativo do Instituto de

Previdência dos CongréS~iStaS, "(:iPc)~ rio· uso

das atribuições que lhe conferem os inCisos
V e VII do art. 1:r--da Lei n9 7.087, -de 29
de dezembro de 1982, e tendo em ·vista· o
poder regulamentar que lhe é reconhecido
pelo art. 1\ in fine, e o- art. 62 do mesmo
diploma, combinados com o art. 74 do ReguM
lamento Básíco em vigor, aprovado em 13
de janeiro de 1983, resolve:
Art. 1~' As contribuições dos segurados
facultativos passam a obet!ecer rigôrosamenM __
te às disposiçóes do art. 20', "inciso r, letra
b, da Lei n~ 7.087182, retroativamente a -,
de novembro de 1989-.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor a
partir desta data,
Art. 3~" R~vogam·se as disposições em
contrário.
Brasflia-DF, 13 de junho de 1990. -SenaM
dQr Chagas Rodrigues- Dr. Henrique Lima
dos Santos - Deputado Carlos Benevides Senador Afonso Sancho -_Deputado Simão
Sessim. - Senador Affonso Camargo.
("') Republicada por incorreções no--anterior
(•) RESOLUÇÃO N• 18/90
Estabelece correção monetária dos salários de contrib'uiçio para o cálculo de

pensões do IPC
Considerando que a pensão concedida pelo
IPC aos segurados facultativos é calculada
com base na média dos doze últimos salários
de contribuição;
Considerando que, nos termos do § 39 do
art. 201 e do art. 202 da Con~tituição Federal,
a correção monetária dos salários de contribuição para cálculos de benefícios é obrigatória;
O Conselho Deliberativo do Instituto dé
Previdência dos Congressistas (IPC), no uso
das atribuições que lhe co'nfere o art. 62 da
Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982,
resolve:
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Interno do IPC, de 8~5-1986. Este-Projeto
de Resolução, segundo explicações do Senhor Presidente, se toma necessári.o, em função da extinção do Departamento de Fundo
Assistencial e- da criação das Seções de Paga-me'rtto de Pensionistas e de Assistência SoM
cial. SUbmetido à discussão e votação-. o Projéfo foi apio'vádo por unanimidade, tomãndO
esta Resolução o n~ 27/9CJ, que será publicada
à parte. Em seguida, foram apreciados e
aprovados os seguintes processos: 1- de concessão de pensão- para serem relatadoS pelo
Conselheiro senador Afonso Sancho os processos dos segufados Orlando Rodrigues Leme (1.666/90), Zenildo Vidal Santana
~ep~bli_cada:por in.cO:r:reções ~o anterio)- (1.682/90)' e Válfrido Vieira dos Santos
(1.697/90); b) para serem relatados pelo Cd!J.RESOLUÇÃO N• 28/90
selheiro Deputado Carlos Benevides os proConcede ao Presidente do IPC poderes cessos dos segurados Valmásio Nunes AraM
para deferir ad-referendum do Conselho gão (1.643/90), Haydée Bacará da Silva
Deliberativo requerimentos de Averba- (1.661/90), Elza dos Santos Pedrosa
ção de Mandato e de lntegralização de
(1.667/90), Maria· Co.eli Jardim Outra
Carência.
"
(1.675/90). Angelica Marina O. Sardela e Ca~
o· Conselho Deliberativo do Instituto_de rine Oliveira Sardela (1.710/90). Berta dos
Santos Dowsley (1.718/90 e Valdemir'Pereira
Previdência dos Congressistas (IPC), no uso
Rocha (1.739/90). 2- de concessão de pécúlto
das atribuições que_Uie conferem o inciso V
e VII do 3.!1. 12 da Lei n• 7.087, de 29 de· _- para ser relatado pelo Se!]ador Afonso
Sancho o processo de Affonso Arinos de Medezembro de 1982, combihado com o art.
llo Franco e Francisco-'Manoel de Mello Fran30 _e _36 do Regulamento BásiCo, aprovado
co (1.721/90); 3- de averbação de mandato
em 13 de janeiro de 1983, resolve:
Art. 19 Conferir poderes ao Presidente
-para ser relatado pelo Co_nselh~iro S~naM
do IPC, em caráter excepcional, após devidador Afonso Sancho o processo do D~putado
~ederal Gil C~s.aJ __ More~ra de Abreu
mente informado pelo setor competente, adreferendum do Conselho Deliberativo, para (1.688/90); 4- de integrallzação de carência
deferir requerimentos de lntegralização de -para serem relatados pelo Conselheifo Senã.:
dor Afonso Sancho os processos dos seguraCaréncill e de Averbação de Mandato, nos
dos José da Cruz Ribamar Silva _(1.659190)
tennos dos arts. 24 e Z7 da Lei n9 7.087/82
e demais disposições vigentes. - -e'losé Agnaldo Leo.J>6ldo Nunes (1.67$/90);
Atl. 29 _Revogam~se as disposições em
5 - de concessão de âu:xflio-doença - para
contrário.
serem r~lat~dos pelo Cons~lheiro Senador
Afonso Sancho os- processos dos segurados
Art. 3~ ESta i-esoluÇão entra em vigor a
partir desta data.
Jorge Fernandes da Sil~a (1.617/90), Lúcia
Brasfiía-DF, 4 de dezembro de 1990 . ....,.. Santos Tom.elin (1.620/90)l Eurico GatCiã AiSenador Cbagas Rodrigues - Dr. Henrique ves de Oliveira (1.627/90), Pàulo AUgustO
Soares Bandeira. (1.648/90), José Gomes da
Lima Santos - Senador Jamil Haddad Rocha (1.631190), José.Mârio dos Santos SilSenador Affonso Camargo - DeputadaAbiv~l (1.658/90), V{i_lson Nery Rodrígües
gail Feitosa- Deputado Álvaro Valie.
(1.662190), Joana Fonseca Diniz (1.670/90),
ATA DA 19• REUNIÃO ORDINÁRIA,
Eliane Alves de Matos (1.683/90), ')ua:rez RoREALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO
cha Gomes (1.707/90); Biãnor ÂntuD.es· de
DE 1990
Siqueira (1.716/90), José Coutinho de Ara-újo
Aos quatorze dias do n:iês de novembrO
(1.729/90) e Geraldo Lopes (1.690/90); 6do ano de hum mil novecentos e noventa,
de cancelamento de inscrição - os processos
às dezessete horas, reuniu-se ordinariamente
e Abner A.kiu de Aóreú {1.699190), Elizabete
o Conselho Deliberativo do Instituto de Pre~
Alves Guimarães (1. 705790)_, Francísoo To nu
vidência dos Congressistas - lPC, em sua
da Costa Júnior {1~698/90)', Irene Sobra Se fesede, situada no Anexo I da Câmara dos Dero Cervo (1.704/90), Janete Silva Moura
putados, 25~ andar, sob a presidência do Se~
(1.695/90), Joanice seii:as Garcia· (1.708/90),
riàd9r Chagas Rodrigues, com a presença dos
Juvenal Feniandes dos Santos (l.693/90), LuSenhores Conselheiros Senadores AffonSO cas Wellington Coelho (1.701190), Maria LuCamàrgo, Jamil Haddad, Afonso Sancho, cia P. Teixeira de Miranda (1.709/90), Rosa
Deputados Álvaro Valle, Carlos Benevides
Maria da Silva (1.687/90), Sandra Maria de
e do Doutor Henrique Lima Santos. Obser- Brito (1.694/90), ·sot.ange Viana Cavalcante
vado. o quorum regimental, o Presidente ini~ de Oliveira (L706/90), Vilenneive· Albernaz
ciou os trabalhos detemúna:ndo ao Secretário
Filho (1.685/9()), Vilffiar de Moura Bezerra
a leitura da Ata da Reunião anteiior, o quê:
(1.681/90), Adir dos Santos Pinto (1. 719/90),
foi feito. Após a leitura·, a Ata fOi discutida.
Baltazar de Almeida (1.713/90), Edgar Ro•
~otad.a e aprovada sem restrições. Em seguidrigues DiaS (1.7~0/90), Maria Celia de Carda o Presidente apresentou ao .Conselho um '!'alho Costa (1.714~90), Nazaré Coelho de
Projeto de Resolução alterando o Regimento
Matos (1.712/90). Pedro HaYttOn Custódio
Art. 1~ Para todos os ef~itos legais serão
corrigidos monetatiamente os salários de
Coritribuição il.o cálculo da pensão prevista
no art. 36, inciso I, alínea a, da Lei n~
.7.087/82. .
· Art. 2'' Esta resolução~ entra em vigor â
partir desta data.
Art. 3~ Revogam-se as disposições eDÍ
contrário.
Brasflia-DF, 13 de junho de 1990. -Senador Chagas Rodrigues- Dr. HenriQue Lima
dos Santos - Deputado Carlos Benevides Senador Affo_nso _C amargo- Senador Afonso
SanChf...:.. Depõfã.do Simão s·essini.
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Ramos '(1. 717190), Elza CalUinby Taurino
Viana (1.742/90), Genibaldo Ricardo da Silva
(1.736/90), João de Sousa Sobrinho
(1.723/90), Paulo Costa e Silva (U38/90),
Suely Fernandes da Silva Simões (1.7_35/90),

Múia Oàivã.' do Nascime_nto

Nascimento (1.760/90). Nada mais havendo

(1.740/90), Maria de Lourdes S. Penna Teixeira (1.742/90), Maria do Desterro Amorim
de OlveiFafl.~37/90), Maria _J9~é Rortela

a. tratar, foi encerrada a Reunião às dezoito

Vilma dos Santos (1. 726/90), Edimar Martins

(1.755/90), José Lima da Silva (1.757/90),

de Rezende (1.739/90), Francisco Carlos Be~
nincasa (1. 751190) ,nsabel Cristína P. da Silva
(1.752(90), Jayme Roberto de Oliveira

Valdenice Soares Evangelista (1.756/9íl),

(1.738/90), FrancisCo Ferreira da Silva
Ananias Avelino da Cruz (1.761/90), F_rancivaido Oliveira da Costa (1.759/90) e Isaac

horas. E, para constar, eu, Raymundo Urba~
no, Secretário, lavrei a presenta Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente. - Sen~dor Ctiagas Rodrigues ---: Dr. Henrique Lima Santos - Senador Afonso Sancbo - Deputada Abigail
Feitosa- Deputado Álvaro Valie.
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SUMÁRIO

I - ATA DA ll8• SESSÃO, EM IS
DE DEZEMBRO DE 199Q

LI -ABERTURA
1.2 - EXPEDIEN1E
1.2.1 - Mensagens do Senhor Pn:si·
dente ·da_ República

-

N•s 240 a 242/90 (n•' 904, 91Z e

913/90, na origerii), restitUindo autógrafos
de projeto de lei sancionados.
1.2.2- Ofícios do Sr. Primeiro Sec::retário da Câmara dos Deputados
- N9 358/90, comunicando a aprovação

do Projeto de Lei do Senado n9 180/90,
que restabelece o Fundo Nacional de Desenvo(vimento Científico e Tecnológico.
- 'N9 359/9-cY, coinunicando a rejeição

das emendas do S_enâdo ao Projeto de
Lei da Câmara n9 18/90, que dispõe sobre
a política nacional de arquivos públicos
e privados, e dá outras providências.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara no 124/90
(n" 5.997/90, na Casa de origem), que alte~
ra a legislação do Imposto Sobre a Renda
relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos Fundos de
Investimentos Regionais e dá outras providêa.cias.
- Proje[O de Lei da Câmara n" 125/90
(n\' 1.606/89. na Casa de origém}, q!Je dispõe sobre a criação do Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR, nos
termos do a;t. 62 do Ato das Disposições
ConstítUcionais TranSitórias,
-Projeto de Decreto Legislativo n"
147/90 (n" 323/90. na Câmara dos peputados). que dispõe. sobre a remuneração

do Presidente da República, do Vice-Presidente da RePública e doS Ministros de
Estado para o próximo exercício financeiro-.
-Projeto ô_e Decreto -Legislativo n"
148JSIO (n~ 324/90, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional para a
legislatura de 1991 a 1995.
-- Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Decreto Legislativo n~
47189, que dispõe sobre a remuneração
-do_.Presidente da República, e do Vice• Presidente c:ta _República.
1.2.3 - Ofício do Chefe do Gabinete
do Ministro do Trabalho e da PrevidênCia
S()Cial.

---:-. NY 3.042190, Solicitando a prorroga.
ção do prazo constitucional para a remessa.. de infomiações solicitadas através do
Requerimento n~ 233/90, de a~toria do
Senador Humberto Lucena.
Pareceres
Referentes às seguintes matériaS:
-Requerimento n~ 104/90, de autóriã
do Senador Marco Maciel, referente ao
enviõ ao Governo dos Estado~ Unidos
Mexicanos, votos de congratulações pelo
início âe discussões objetivando o restabelecimento das relações Diplomáticas
·com o Vaticano, rompidos desde 1917,
e pê:la troca de Representantes Pessoais.
-Requerimento n 9 318/90, de autoria
do Senador Humberto Lucena, solicitando a consignação em ata de um voto de
censura à invasão do Kuwait por forças
militares do Iraq~e.
1.2-4 -

-Requerimento n~ 359/90, de autoria
do Se:nador rvtar:co Maciel, ~olicitãfldo
congratulações desta Câmara Alta ao Soviete Supremo da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas, pela adoção de uma
Lei de LiberêJâde de Consciência e Orgã.nização Religiosa naquele País. - - Substítutivo ao P:tojeto de Lei do Se~
nado n~ 150/89-ComÍ>lementar, que dispõe, nos termos do inciso III do art. 161
da Constituição, sobre o acompanhamen~
to, pelos beneficiários, do cálculo das
quotas e da liberação das participações
previstas nos arts. 157, 158 e 159 da mes~
ma carta. CRedação c;fp_ venc1do para o
turno suplementar.)
·
-Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 47188 (n9 682/88, n·a
Casa de orígem)) que" proíbe a utilização
de clorofluor-carbonetos como prepotentes. em aerosol do tipo spray e dá outras
pro\idências. (Redação do vencido para
o tuino suplementar.)

P.i.s -

Offcios do Governad9r do Distrito Federal

- NY 1. 751190, solicitãndo a devolução
da Mensagem n~ 119, de 1990·CAG, face
â necessída<ie de_suprir imperfeição técnica em seu texto. Deferido, •
·-N91.752, comunicando que, enl virtude da viagem do Goven1_ador Wander~
ley Vallím da Silva, estará, em substituição--no cargo no período de 13 a 20 do
corrente mês.
1.2.6 :.... Requerimentos

- N 9 537/90, de autoria_ do Senador
Pompeu c!e Sousa,. solicitando dispensa
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P~KlRTO
Ol..a:o~·Genl do Senado Federal
AGACII~

DIAJIIODO-AO I l A - L
lmptesso sob a responubthd~ d• Meu do Senado Fedl'rat

DA SILVA MAIA

Dit.et:o;-E8Cutivo

. cfSA~ A0GUSTO JO~ OE SOU~
DiretOf' Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Oiretor Industrial

ASSINATURAS
Semestral ...................................... ·-=················ CrS 3.~19,65

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Ciretor Adjunto

de interstício e prévia distribuição de ãvulsos para o Substitutivo ao Projeto de Lei

do Senado n~ 150/89-Complementar, que
dispõe, nos termos do inciso III do art.
161 da ConstituiÇão Federal, sobre O
acompanhamento, pelos beneficiários, do
cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159

da mesma Cana a fim de que figure na
Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
- N 9 538/90, de autoria do SeDado r
Pompeu de SOusa, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câffiara -ri? 47fS8, que proíbe
a utilização de ctorofluorcarbonetos como
propelentes em aerosol do tipo spray e
dá outras providências a fíril de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovado.
- N 9 539/90, de urgência para o Projeto

de Lei da Câmara n' 119/90 (n' 5.990,
na Casa de origem), que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do
SUS e sobre as transferências extragovernamentais de recursos financeir-os na área
de saúde e dá outras providências.
- N9 540/90, de-urgênCia para o Projeto
de Lei da Câmara no 115/90, que altera
a denominação da Fundação Centro de
Formação do Servidor PúbHc_o-Funcep e
dá outras providências.
1.2. 7 - Discursos do Expediente

SENADOR ROBERTO CAMPOSPrOjetO de ~esoluç_ão-n9 76, de 1990, qU:e
estabelece condições para a renegociação
da dívida externa brasileira.
SENADOR AFONSO SANCHO Edição pelo Ministro- da Infra-estrutura
de resolução interministeiial que dispõe
sobre o fim do sistema de subsídios do
frete do aço.
SENADOR JUTAHY MAGA·
LHÃES - Justificando seus votos pela
abstenção nas sessões: do Senado Federal
de ontem e hoje.

1.3- ORDEM DO-DIA
-Projeto de Lei do DF n? 64/90, que
autoriZa o P_oder Executivo a abrir ao Orçamento do Distrito Federal créditos_ su·
pteme.ntares até o limite de Cr$
11.824.000,00. Aprovado. À Comissão
Diretora para a redação final.
- Projeto de Resolução n~ 73/90, que
autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a e"rillü.fDônus do Tesouro" do Esta~
do de São Paulo. Aprovado com destaque,
nos termos do Requerimento -ri? 542/90,
de autoria do Senador Ronan Tito e outros Senadores, após usarem da palavra
os Srs. Mauro Benevides, Marco Maciel,
Cha~as Rodrigues e José Ignácio Ferreira, A Comissão Diretora para ·a redação
finaL
- Substitutivo ao Projeto de Lei do
Scnado_n9161/89-_Complementar, que de·
fine os serviços de qualquer natureza sujeitos ao imposto de competência dos muri.icípióS, previstos no inciso IV do art.
156 da Constituiç-ão: Aprovado. À Câmara dos Deputados._
1.3.1- Matérias apreculdas após a Or~
demdoDia
-Projeto de Lei da Câmara n~ 119/90,
em regime de urgência, nos termos do
Requerimento D9 539/90, lido no Expe·
diente._Aprovado, após parecer da cernis·
são competente, tendo usado da palavra
os-srs. Marco Maciel, Jamil Haddad e
José Fogaça. À sanção.
-Projeto de Lei da_Câmara n9 115/90,
em regime de urgéncia, nos termos do
Requerimento n~ 540/90, lido no Expediente. Aprovado, após parecer da cernis·
são _competente. À sanção.
~
- Redação final do Projeto de Lei do
DF n~ 64/90, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento do Distrito Federal créditos suplementares até o limite
çie Cr$ 1~.824.000,00. Aprovada, nos ter·
mos do Requerimento n~ 543/90. À sanção
do Governador do Distrito FederaL
- Redação final do Projeto de Reso_lução n? 73/90, que autOriza o Governo

do Estdo de SãÕ Paulo a emitir Bônus
do Tesouro do EStaáo de SãO PaulÕ.
Aprovada, nos termos do Requerimento
n9 544/90. À promulgação.
1.3.2- Comunicação da Presidência

Convoca-ção de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 16 horas e 22 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
1.4 - ENCERRAMENTO
2 - ATA DA 219" SESSÃO, EM 15
DE DEZEMBRO DE 1990

2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
- N9 545/90, de urgênda para o ProjetO
de Lei da Câmara n~ 113/90, que dispõe
sobre a Organização Judiciária do Distrito
Federal e dos__ Territórios.
- N~546/90, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara: no 112/90, que aplica
as organizações sindicais de trabalhadores
rurais as disposições do art. 89 e incisos,
da Constituição.
2.2.2 - Discurso do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
-51 anos de jornalismo do Sr. Carlos
Castelo Btanco.
2.3- ORDEM DO DIA
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n9 47, de 1988 (n9 682/88, nã Casa
de origem), que proíbe a utilização de
Clorofluorcabonetos como propelentes
em aerosol do tipo Spray e dá outras providências. Aprovado, em turno suplementar. À Câmara dos Deputados.
Sub-StitutiVo ào Projeto de Lei do ·senado n? 150, de 1989-Complementar, que
dispõe, nos termos do inciso III do art.
161 da Constituição Federal sobre o
acompanhamento, pelos beneficiários, do
cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159
da mesma Carta. Aprovado em turno suplementar. À Câmara dos Deputados.
Ofício no S/49, de 1990 (n" 1.358/90, na
origem), relativo a proposta para que seja
autorizado o Gov_erno do Estado de Santa
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Catarina a contratar operação de crédito
externo no valor de DM 17.681.494,00
(dezessete milhões, seiscentos e oitenta
e um mil, quatrocentos e noventa e quatro
marcos alemães. Aprovado, após parecer

- N~ 406/90, encaminhando informaç.õe-s _prestada_s pela Pr'oC~radoria' Geral
Qa República sobre os" q-uesitos Constantes
do Requerimento -n~ 399, de 1990, de-au-to,d<J. do Senador José P'\ulo BisoL

favorável da comissão competente nos
termos do Projeto de Resolução n 9 78/90.
À Comissão Diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 78/90. Aprovada. À promulgação.
·
Mensagem n~ 222, de 1990 (n" 881190,
na origem), relativa à proposta para que
a União seja autorizada a contratar operação de crédito externo no valor, de t)S$
300.000.000,00 Q:_rezentos milhões de dó_-_
lares, junto ao Banc'o lnterameriCãno de
Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial. Aprovado, após parecer favorável da comissãO cómpetent~ J:L~S- termos
do Projeto de Resolução n~ 79/90, tendo
usado da palavra os Srs. Jamil Hadctaq,
Marco Maciel e José lgnácio Ferreira. A
Comissão Diretora para tedação final.
- Redação_fi_n_al do Projeto de Resolução nl' 79/90. Aprovada. À promulga_..
.
ção.
2.3.1- Matérias apreciadas após a Or~
dem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara'n\' 113/90,
em regime de urgência, nos termos do
requerimento n~ 545(90, lido no Expediente. Aprovado com emendas, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs. Maudcio Corr_ê~
Jamil Haddad, José lgnácio Ferreira,
Marcondes Gadelha, Cid Sabóia de Ca:r:valho, Leite Chaves, Humberto Lucena
e Chagas Rodrigues. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final das Emenda~ do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 113/99~
Aprovada. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 112/90,
em regime de urgênc_ia, nos termos do
Requerimento n~ 546/90, lido ·no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão competente. À 'sanção.
2.3.2 -

Cunmn(cação da Presidência

- Convocaçã-o de sessão extraordiná-ria a realizar-se hoje 1 às 19 hoÍ'as--e 45
minutos, com Ordem do Dia que designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3 - ATA DA 220' SESSÃO, EM IS
DE DEZEMBRO DE 1990
3.1-ABERTURA
_>,2- EXPEDIENTE ,
3.2.1 - Aviso do Procurador~Geral da
República

3.2.2 - -oficio do 19-Secretário da Câ·
mara dos Deputados
Encaminhando a revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto,:
-Projeto de Lei da Câmara no 126/90
na Casa de origem), que cria
a Carreira de t\poio Técnico-Administrativo do Ministério Público da-União e séus~
cai-goS; fixa" õs- Vãlõres de 'verlcimentOs,e dá outtas providênciaS.
(n~ 1.854/89,

3.2.3 - Requerimentos
- N~ 548/90, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara rt 1_22/~0,_qué institui
a Taxa de CqnservaçâÇ) Rodçwiária e dá
Qutras providências.
- N~ 549/90, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n9 124/90, que altera
a legislação sobre a renda relativa a incentivos fucais-, estabelece novas condições
operacionais dos Fundos de Investimen·
tos Regionais e dá outras providências.
3.2.4 -

DiscursO do Expediente

SENADOR JUTAHY MAGALHÃÉS ....:... POlítiCa~ receSsiva dá GOVerno 1
-Fçmando. Coll_or.
3.3---0RDEMDO DIA
Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1990
(n~ 8.388/86, na Casa de origem), de ini-ciatiVa do Presidente da República, que
cria cargos ha Proc;uradoria Regional do
Trabalho da 14' Região, em Porto VelhoRO., e dá outras providências. Aprovado.
À sanção.
_ Projeto de Lei da Câmara n~ 22,. de
1990 (n• 7.503786; riãTasa de origem),
de iniciativa do Presidente da Repúblic"a,
que autoriza o Departamento Nacional.
de Obras Contrã a:s· Secas - DNQCS~
â:Utarquia Viifêüfada ao MiiliStro- de Estado extraordinário para assuntos de irriga-·
ção) a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Icó, no Estado do
Ceará. Aprovado com emenda. À Comissão Diretora para tedação final.
~Ofício o• S/53, de 1990 (n' 17.946/90,
na origem), relativo à Proposta para que
seja autoriz~do o Governo do Estado do
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Paraná a emitir e colocú no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Fíilanceiras do Tesouro do Estado do Paraná
-~LITIPR: Aprovado aPóS paieC:"êr favõ=
rável da comissão competente nos termos
do Projeto de Resolução n9 80190! À Comissão Diretora.para redação final.
Redação_final do ?ro)eto de ResOlução ·
. n9 80/90. Aprovada. À promulgaçãO.
Mensagem n~ 221!90 (n9 878/90, na origem), relativa à Proposta para que a união
seja autorizada a contratar operação de
crédito externo no valor de US$
150.000,000.00, junto a~ Banco .Inte:ramericano de Reconstrução e DesenvOrvimento - Banco Mundiªl. Aprovado
após pareCer favorável da cOmis-são competente nos tennos do Projeto de Resolução n~ 81190. À Comissão Diretora para
redação final_,
Redação final do Projeto de Resolução
n9 81/90. Aprovada. À promulgação.
_
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia

· -Projeto de Lei da Câmara n? 124/90,
em regime de urgência nos termos do RequerimentO n~ 549/90, lido no Expediente
da presente sessão. Aprovado após pare·
cer favoráVel da comissão compet.ente,
tendo usado da palavra os Srs. Mauro Benev:ides, José Ignácio Ferreira, OzierCar·
nelio: Marco Maciel, Lavoisie_i" Maia, NeY
Maranhão, Hu-mberto Lucetia e Almir
Gabriel. À sanção.
-Projeto de Lei da Câmara n~ 122190,
em regíffie ôe urgência _nOs termos do Requeiimento no 548/90, lido no Expediente
da presente sessão. Discussão encerrada,
após parecer favorável da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs.
Maurício Corrêa, Jamil Haddad, Chagas
Rodrigues, Humberto Lucena, Marcondes Gad_elha, Mansueto de Lavor, José
Ignácio Ferreira e Almir Gabriel, ficando
a votação adiada por falta de quorum •.
3.3.2 - Comunicação da Presidência
~ Convocação -de sessoão extraordim{ria a realizar-se segunda-feira, às 10 horas, Com Ordem do Dia que designa.

3.4- ENCERRAMENTO
4- MESA DffiETORA
5 - LÍDERES E VlCE-LiDERES DE
PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

t:ilART<HJO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II)

Ata da
4~

218~

Dezembro de 1990

Sessão, em 15 de dezembro de. 1990

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

ÀS 15 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- Aureo

Mello - João Menezes - Almir GabrielOziel CarneirO -Carlos Patrocínio ___; Anto-

nio Luz Maya- Alexandre Costa- Chagas
Rodrigues -

Afonso Sancho -

Cid Sab6i8.

de Carvalho - Mauro Benevides - José
Agripino - Lavoisier Maia - Marcondes
Gadelha- Raimundo Lira - Marco Maciel
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor Carlos Lyra -João Nascimento - Albano
Franco- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- José Ignácio Ferreria- Gerson Camata - João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro- Maurício Corrêa- Severo Gomes - Mário Covas - Mauro Borges
-Iram Saraiva- Pompeu de Sousa- Meira Filho- Roberto Campos- Louremberg
Nunes Rocha- Mareio Lacerda - Rachid
Saldanha Derzi - Leite Chaves - MárCio
Berezoski- Nelson Wedekin- José Paulo
Bisai -José Fogaça.
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de projetos de lei
sancionados.
N• 240/90 (n' 904/90, na origem), de 12
do corrente, referente ao Projeto de Lei n~
31, de 1990-CN, que ãutoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União crédito
especial no valor de Cr$104.000.000,00, para
os fins cjue específiCa. (PiujitO-qUe se fi3ns!ormou na Lei n~" 8.115, de 12 de dezembro
de 1990.)
N' 241/90 (n' 912/90,origem). de 13
do corrente, referente ao Projeto de Lei de
Convers-ão n~" 54, de 1990;--que dispõe sobre
o controle prévio das exportações e importações de açúcar, álcool, mel rico ou mel residual (melaço). (Projeto que se transformou
na Lei n~ 8.117. de 13 de dezembro de 1990.)
N• 242/90 (n' 913/90, na origem), de 14
do corrente, referente ao Projeto de Li;~i n9
47, de 1990-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos dil União créditos
adicionais no valor de Cr$
1.959.505.320.000,00 para os fins que especifica. (Projeto que se transformou na Lei n9
8.118, de 14 de dezembro de 1990.)

na

OFÍCIOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
~

N~' 358/90, de 14 do corrente, comunicando
!!Provação do Projeto de Lei do Senado

n' 180, de 1990 (n' 5.994/90, naquela Casa),
de au_toria do _Senador Marco Maciel, que
restabelece o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. {Piojeto
enviado à sanção em 14-12-90.)
N9 359/90, de 14 do corrente, comunicando
a rejeição das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 18, de 1990 (n' 4.895/84,
naquela Casa), de iniciativa do Presidente
da República, que dispóe sobre a política na~
clonai de arquivos públicos e privados, e dá
outras providências. (Projeto enviado à san~
ção em 14-12-90.)
OFÍCIO DO SR:; !"SECRETÁRIO
-DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 124, DE 1990
(N• 5.997/90, na Casa de origem)

Altera a_ legislação ou Imposto so·
bre a Renda relativa a incentivos fiscais, estabelece novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos
Regionais e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo A partir do exercício financeiro de
1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a faculdade da pessoa
jurídica optar pela aplicação de parcelas do
lmposto de Renda devido:
I - no Fundo de Investimentos do Nordeste -FINO R. ou no Fundo de Investimentos da Amazónia- FINAM (DecretoLei o·• 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
art. 11. 1). atínea a, bem asSim no fundo de
Recuperação Econômica do Espírito Santo
- FUNRES (Decreto-Lei n" 1.376, de 12
de deZembro de 1974, art. U, V}; e
II -em depósito para reinvestimento, de
qUe tratam- os arts. 23 da Lei n" 5.508, de
11 de outubro de 1968, e 29 do Decreto-Lei
n" 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações
posteriores.
Art. zo Ficam mantidos, até o e;xercício financeiro de 2.000, correspondente ao período-base de 1999, os prazos e percentuais para
destinação dos recursos de que tratam o art.
s~ -do Decreto-Lei n" 1.106, de 16 de junho
de 1970, e o art. 6° do Decreto-Lei n\' 1.179,

de 6 de julho de 1971, e alterações posteriores, para aplicação em programas e projew
tQs ~onstante.s dos planos regionais de desenvolvimento da Amazónia e do Nordeste.
Parágrafo único. Enquanto não promulgamos as leis atinentes aos planos regionais,
de q~_e trata o caput deste artigo, os recursos
serão aplicados em programas e projetos considerados prioritários pelo Conselho Deliberativo da respectiva Superintendência de Desenvolvimento Regional, em estreita conformidade com as diretriz.es aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 3? A pessoa jurfdica que optar pela
dedução no art. 1" recolherá nas agências bancárias arrecadadoras de tributos federais, me~
diante DARF específico, o valor cõrrespondente a cada parcela ou ao total do_desconto.
§ 1~O Departamento do Tesouro Nacional
autorizará a transferência dos recursos ao
Banco Operador no prazo de 15 (quinze) dias
de seu recolhimento, para crédito ao Fundo
correspondente, à ordem da respectiva Supew
rintendência de Desenvolvimento Regicinal.
§ 2~ Após decorrido o prazo de que trata
o parágrafo anterior, os recursos serão transferidos aos respectivos Fundos devidamente
corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro
Nacional Fiscal.
§ 3u Os valores das deduções do Imposto
_de Renda, expressos na respectiva declaraw
ção, serão recolhidos pelo contribuinte devi~
damente corrigidos pelo mesmo índice de
atualização aplicado ao valor do Imposto de
Renda, de acordo com a sistemática estabelecida para o recolhimento desse tributo.
§ 4~ O recolhimento das parcelas correspondentes ao incentivo fiscal ficará condicionado ao pagamento da parcela do Imposto
de Renda.
Art. 4°' As importâncias repassadas pelo
Departamento do Tesouro Nacional, decorrentes das opções por incentivo fiscal, de que
trata o art. 1", inciso I, e outros recurs-os dos
Fundos de Investimentos, enquanto não aplicados, serão atualizados monetariamente pelos Bancos Operadores, referidos no D-ecreto-Lei n" 1.376, de 12 de dezembro de 1974,
segundo a variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal - BTNF.
Parágrafo único. O resultado da variação
monetária constitui recursos dos aludidos
Fundos.
Art. 5n Os Fundos de Investimentos aplica. rão os seus recursos, a partir do orçamento
de 1991, sob a forma de subscrição de deb~
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tures., conversíveis ou não em ações, de emis- investimentos, com base em parecer técnico
são das empresas beneficiárias, observando- elaborado pelos Bancos Operadores, e ouvida a superintendência de Desenvolvimento
se que a conversão somente ocorrerá:
I - após o projeto ter iniciado a sua fase Regional respectiva.
Art. 89 Os Certificados do Investimentos
de operação atestada pela Superintendência
poderão ser convertidos, mediante leilões esde Desenvolvimento Regional"respectiV!lj_
II- em ações preferênciais sem direito a peciais realizados nas bolsas de valores, em
voto, observada a legislação das sociedades títulos pertencentes às carteiras dos Fundos,
_d_e acor<lo com_ suas respectiV!=IS cotações.
por ações.
§ 1\' O montante a ser aplicado em de bén§ 19 Caberá à Comissão de Valores Mobitures não conversíveiS não -poderá ser supe- liários, ouvidos as agências de Desenvolvirior a 30% (trinta por cento)"de orçamento menmto Regional e os Bancos Operadores,
anual de cada Fundo, excluídos os valores fixar M condições e os siStemas de:
destinados a projeto próprio, de qtie trata
I - conversão de que trata este artigo;
o art. 9~ desta lei, nem superior a 30% (trinta e
II- negociaÇão dos certificados de invespor cento) de cada aplica-çãq nos casos de
projeto de implantação e 50% '(C:iilqúehta por timê-íffO:s em bolsa de valores.
§_29 Os Bancos Operadores poderão estipucento) nos cas_os de ampliação, diversificaçãb
lar pagamento em moeda corrente de parcela
e modernização,
§ 29 Os Bancos Operadores poderão efe- 'de preço dos títulos ofertados nos leilões es~
tuar distribuição secudá!iªs dos debêntures peciais.
de que trata o parágrafo aritetior, observadas
§ 3" Os Certificados de InvestimentoS referidos neste artigo poderão ser escriturais,
as normas em vigor sobre a· niãtéria.
§ 39-A conversão das debêntures em ações
mant1das .em conta de depósito junto aos
deverá efetivar integralmente nO prazo de um Bancos Operadores.
Art. go As Agências de Desenvolvimento
ano, a contar do início de operação do proRegional e os Bancos Operadores assegurajeto."'
§ 49 As debént_ures a serem subscritas coni
rão às pessoas jurídicas ou grupos de empreos recursos dos Fundos deverão ter garantia sas coligadas; ciue, isolada ou conjuntamente,
flutuante.
detenham, pelo menOs, cinqüenta e um por
§ 59 A emissão de debêntures se fará por cento do capital votante de sociedade titular
de projeto beneficiário do Incentivo, a aplicaescritura particular.
§ 6° Não se aplica às debêntures de que
ção, neste projeto, de recursos equivalentes
trata esta lei o disposto· nos artigos 57, § 19, a setenta por cento do valor das opções de
60 e 66 a 70 da Lei n~ 6.404, d.e 15 de dez_embro que trata o art, 1°, inciso L
_§ 1~ Na hipótese die que trata este artigo,
de 1976 (Lei das Sociedades por Ações.)
§ 79 As debêntures renderão· jbro!<i de 4%
serão obedecidos os limites de incentivos fís(quatro por cento) ao ano, pagáveis de doze cais constantes do- esquema financeiro aproem doze meses, calculados sobre o valor do vado para o projeto, ajustado ao Orçamento
principal atualizado monet~riamente, segun- Anilai dos Fundos.
do a variação do BTNF, e capitalizáveis so§ 2" Nos casos de participação, conjunta,
mente durante o período de carência, que será obedecido o limite_zylÍnimo de dez por
terá como termo fii1al o início de operação cento do capital votante para cada pessoa
do projeto atestado pela SUperinien-dencia de jurídica ou grupo de empresas coligadas a
ser integralizado com recursos próprios.
Desenvolvimento Regional respectiva.
§ 3" O limite mínimo de que trata o paráArt. 6" Os Fundos de Investimentos ficam
autorizados a subscrever as__sobras de subs- -_grafo anterior será exigido para as opções
crição de valores.mobi1iá_ti~s emitidos por ___ _gue forem realizadas a partir do exerdcfo
companhias abertas, vinculadas a projeto seguinte ao da e_ntrJ~.da em vigor desta_ lei.
aprovado, obedecidas as normas da legisla§ 4~ Relativamente aos projetas privados,
ção em vigor sobre a matéria e respeitado não governamentais, Voltados para a construOlimite de desembolso de recursos pelos Fun- ção e exploração de vias de comunicação e
transportes e de complexos energéticos considos.
Art. 79 Para efeito de aValiação, os títulos derados priofítários para o desenvolvimento
integran-tes da Carteira dos Fundos de Inves- regional, o limite mínimo de que trata o §
timentos serão computados:
2~ deste artigo será de 5% (cinco por cento).
I -pela cotação média do último dia em
§ 5" Consideram~se empresas coligadas, paque foram negociados, na hipótese de ações ra fins do disposto neste artigo, aqueles cuja
maioria do capital votante seja controlado,
cotadas em Bolsa;
II- pelo valor patrimonial, com base no direta ou indiretamente, pela mesma pessoa
balanço da empresa no t.íltimo exercício, cor- física ou jurídica, compreendida também, esrigido segundo a variação do BTNF, até a ta última, como -~ntegrante do grupo.
§ 6o Os investidores que se enquadrarem
data da avaliação, na hipótese de ãções não
na hipótese deste artigo deverão comprovar
cotadas em bolsa;
III- pelo valor atualizado, acrescido dos essa situação antecipadamente à aprovação
juros decorridos, na hipótese de debêntures. do projeto.
§ 7" A aplicação dos recursos dos Fundos
ParágiãTo único. Deverão ser constituídas
provisões adequadas, a fim de ajustar o valor relativos às pessoas jurídicas ou grupos de
da avaliação constante das carteiras dos fun- empresas cotig~das que se enquadrarem na
dos ao valor provável de realização desses hipótese deSte artigo será realizada:

Domingo 16 8437

I - quando o rontrole ~cionário ocorrer
de forma isolada, sob a modalidade de ações
escriturais coro direito de voto, observadas
as normas das sociedades por ações; e
II- nos casos de participação conjunta
minoritária sob a modalidade de ações ou
debêntures conversíveis ou não em ações.
Art. 1_0. Aos conselhos Deliberativos das
Superintendências de Desenvolvimento Regional caberá:
I - no infcio de cada exercício, definir as
diretrizes e prioridades para orientar a programação orçamentária anual a aprovar o Orçamento_ Anual dos Fund()s;
II -aprovar os projetaS merecedores das
aplicações de recursos, observados os parâmetros e objetivos constantes dos planos regionais de desenvolvimento.
§ 1o Antes de ser submetido ao cq_nselho,
deliberativo das superintendências de desenvolvimento regional, o projeto deverá receber parecer conclusivo favorável das secretarias executivas das respectivas superintendências, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir de sua apresentação.
§ 2~ O acompanhamento e a_fiscalização
dos projetas beneficiários serão· realizados
pelas superintendências de desenvolvimento
regional, as quais recorrerão ao concurso dos
bancos operadores e de auditorias independentes.
§ 39 Os projetas aprova-doS e com implantação ainda não iniciada, serão reavaliados pela secretaria executiva d~s superintendências de desenvolvimento regional' para
efeito de enquadramento na sistemática ora
estabelecida.
§ 4_o Os bancos operadores ficini iésponsáveis pela conversão de que trata o art. 4?
desta lei,
Art. 11. Os recursos dos fUndos de que
trata. esta lei destinar-se-ão, nos projetas a
serem aprovados à cobertura de inve·stimentos fixos, sendo:
I -nos casos de projetas industtiais, preferencialmente para máquinas, aparelhos e
equipamentos; e
U-nos demais projetas, as superintendências de desenvolvimento regional estabelecerão, previamente, as inversões fixas a serem admitidas para efeito de vinculação.
Pârági'afo úóico. A aplicação áe recursos
do Finor e do Finam em projetas agropecuários somente se fará em regiões de reconhecida vocação agropastoril, respeitadas as
diretrizes governamentais de preservação
ambientaL e, em situação de conflito social,
ouvido o Incra.
Art: 12. A aplicaÇão dos recursos dos
fundos será realizada em estrita consonância
com objetivos do projeto e em conformidade
com todas as cláusulas condicionantes quandO dã süa apróvação pelo Conselho Déliberativo das Superintendências de DesenvolvimentO Regional.
§ 1~ O_ descumprimento do disposto no
caput deste artigo resultará:

8438 Domingo 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl!o TI)

I - no cancelamento, pelo conselho deliberativo da respectiva superintendência, dos
incentivos aprovados;
II -'no recolhimento, pela empresa beneficiária, ao banco operador, das quantias recebidas, corrigidas monetariamente, segundo
a variação do BTNF, a partir da data de seu

recebimento, acresCidas de multa de vinte por
cento e de juros de um- por cento ao mês,
deduzidas, no caso de. aplicação. de recursos

sob a forma de _debêntures, as parcelas já
amortizadas.
§ 2~ Sem prejuízo do disposto no pará-

grafo primeiro deste artigo, a comissão de
valores mobiliáríos POderá irripor aos intratores as penalidades previstas· no art. 11, da
Lei n"' 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
§ 3~ _ Após o ·recolhimento dos recursos,
a empresa benefiCiáriá emissora fica autori~
zada a proceder a redução do capital social,
proporcionando às ações s_ubscritas pelo ftlrido, com conseqUente cancelamento dos res__ _
pectivos títulos.
_
Art. 13. A a:euração 'dOs desvios das aplicações dos recursos dos .fwido·s será feita ·me.díante procedimentO administrãtivo, inSTãu-=
rado sob pena de responsabilidade, petas Superintendências de Desenvolvimento Regional, com a participação de representante do
banco operador, admitida ao infrator ampla
defesa.
Art. 14. A falta de recolhimento, pela
empresa beneficiária, doS v'alores apurados
em processo, no praz-o-de tririta dias contados
da data do recebimento da comunicação do
cancelamento, importará na execução judicial a ser promovida pela Agência de Desenvolvimento Regional.
Art. 15. As importânciaS reCebidas, na
forma do art. 11, reverterão em favor do fundo correspondente, cabendo ao banco operador respectivo, caso os títulos já tenham sido
negociados, promover a emissão _de novas
quotas.
Art. 16. Para efeito do disposto no artigo
12, equipara-se à aplicação de recursos em
desacordo com o projeto aprovado:.
1- a paralisação ou suspensão das obras
ou serviços de implantação do empreendimento, sem prévia autoii:Z.ação da autoridade
competente; e
11- o descumprimento dos cronogramas
estabdecidos no ato de aprovação do projeto, motivado por falta de a porte de recursos
do grupo empreendedor, s<ilvo motivo de força maior devidamente comunicado à superintendência de desenvolvimento regional e por
ela reconhecido.
Art. 17. Considerar-se-ão solidariamente responsáveis pela aplicação dos recursos
dos fundos libc:rados pelos bancos operadores
e r~cebidos a partir da data da publicação
desta lei a empresa titular do projeto e seus
acionistas controladores.
Art. 18. Cabe à comissã.o de valores mobiliários disciplinar a constituição, a organização, u funcionamento e a administração
de fundos mútuos_ de ações incentivadas, inclusive estabelecer normas e práticas a serem
observados quanto à administração e cü"mpo-
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sição das carteiras de títulos e valores mÕbiI I - conclusão do _empreendimento por
liários, bem a~sim quanto aOs limites máxi- meio ôe outras fOrites áe recursos.
Art. 23: A faculdade referida no art. lo
mos de remuneração.
Art. 19.· As empresas que-tenham em- será extinta no prazo de dez anos, a contar
preendimentos industriais e agroindustriais, do exercício financeiro de 1991, ano~base de
em operaç~o rias á~eas de atllação 4a_Superin- 1990, inclusive.
Art. 24. Os estatutos da companhia potendência de Desenvolvimento do Nordeste_
- SUDENEe da Superintendência de De- derão excluir o direíto de preferência nas
senvolvimento da Amazônia - SUDAM, subscrições das debêntures conversíveis em
poderão depositar no Banco do Nordeste do
ações correspondentes a emissões a serem
Brasil SIA e no Banco da Amazónia S/A, adquiridas, exclusivamente, com recursos
respectivamente, para reinvestimento, qua- dos fundos.
Art. 25. ApUcam-se ao fundo de recuperenta por cento do valor do Imposto de Renração económica do E:;tado do Espírito Santo
da devido pelos_ referidos empreendimentos,
·calcUlados Sohre o TuCro· da 'eXploração, ací-es- - FUNRES e ao Grupo Executivo para Recido de cinqUenta por cento "de recursos pró- cuperação Económíca do Estado dp Espírito
prios, ficando; porem; á tibeóçãO'dessies re- Santo- GERES, no que couberem, as d~:
posições desta lei.
cursos condicionãdi:l. 'à aproVação, pelas agênArt. 26. Até doze (12) meses após o inícias do densenvolvimento regional, dos rescio da legislatura a iniciar-se em 1991, a Coeectivos p_roj_eto_s téc!lí_co-_ecori_ômicos de ~0missão Mista do Congresso Nacional reavadernízaça:o ou complementação de equipaliará os incentivos fiscais regionais, propondo
mento.
as medidas corretivas à luz de suas conclu~
§ lo .Os recursos de que trata este artigo,
sões.
enquanto não aplicados, serão corrigidos monetariamente pelo banco operador, com base
Art. 27. O Poder ExeCutivo_ ~:.egulamen
na variação do BTNF.
tará a presente lei no prazo de sessenta dias
contados de sua publicação.
§ 2° Poderá ser deduzida a quantia corArt. 28.- Esta lei entra em "-'igOr na data
respondente a dois por cento do valor de cada
de sua publicação.
parcela de recursos liberada, a ser dividida,
em partes iguais, e11tre a agência de desenvolArt. 29. Revogam-se as disposjções em
contrário.
vimento regiOnal e o banco operador, a título
de custo de administração do projeto.
_(À Coinissão de Assuntos Económi§ 3~ Na hipótese de o projeto não ser
cos.)
aprovado, caberá ao batlco" operador devolver à empresa depositante a parcela de recursos próprios e recolher à União Federal o
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
vãlor depositado como incentivo.
.
N9 125, DE 1990
Art. 20. Pela administração dos recursos
(N9l.606/89, na Casa de origem)
dos. fundos de_ investimento, caberão as seguintes remunerações:
Dispõe sobre a criação do Serviço Na~
I - três por cento ao ano ao banco operacional de Aprendizagem Rural - SE·
dor_, devidos mensalmente, calculados sobre
NAR, nos termos do art. 62 do Ato das
o valor do património líquido do respectivo
Disposições Constitucionais Transitórias.
fundo~ a título de serviço de administração
O Congresse Nacional decreta:
das carteiras;
Art. 19 Fica criado o Serviço Nacional de
II- um e meio por cento ao banco operaAprendizagem Rural - SENAR, com o obdor, calculado sobre o valor de cada liberação
jetivo de organizar, administrar e executar
de recursos pelo respectivo fundo, para cusem todo o território nacional o ensino da
teio de atividades de pesquisa e promoção;
formação profissional rural e a promoção solll- três e meio por cento à superintencial do trabalhador rural, em centros instaladência de desenvolvimento regional, calcu·
dos e mantidos pela instituição ou sob forma
lados sobre o valor de cada liberação de re·
de cooperação, dirigida aos trabalhadores rucursos pelo respectivo fundo, para custeio das
rais.
atividades de pesquisa e promoção relacioArt. 2~ O Senar será organizado e admi~
nados com as regiões beneficiadas com os
nistcado pela Confederação Nacional da
incentivos e de análise, acompanhamento e
Agricultura e dirigido por um colegiado com
fiscalização dos projetos.
a seguinte composição: Ministério do TrabaArt. 21. As empresas beneficiárias dos
lho, Ministério da Agricultura, Confederaç_ão
recursos dos fundos ficam obrigadas, em cada
Nacional da Agricultura - CNA, Confedeexercício, a rerrleter à comissão de valores
ração Nacional dos Traba.lhad_ores. na Agrimobiliários e aos bancos operadores dos rescultura - Contag, Organização das Coopepectivos fundos cópias das demonstrações firativas B_rasileiras - QCB, Representante
nanceiras devidamente auditadas por audidas Agroindústrias e Representante das Intores independentes.
dústrias de Máquinas Agrícolas.
Art. 22.. Fica assegurado aos beneficiá§ 1~ A CNA e a Contag terão _cinco rerios de projetos aprovados e em implantação,
presentantes; o Ministério da Agtiçu.ltura e
o direito à adoção de uma das seguintes altero Ministério do Trabalho terão cl_ois re:presennativas:
tantes cada_um e os demais órgãos ou entidaI - opção pela sistemática de incentivos
des, apenas um representante.
fiscais, instituída pela presente lei;
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§ 29 O Presidente da Confederação Nacional da Agricultura será o Presidente do
Colegiada criado neste artigo.
Art. 39 Constituem rendas do Sena:r:
I - contribuição compulsória de dois e
meio por cento, a ser recolhida junto à Previdência Social, mensalmente, sobre o montante da remuneração paga a todos os empregados pelas pessoas jurídicas de direito privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:
a)
b)
c)
d)
e)

Art. ,6~' Revogam-se as disposições em
contrário.

·-----LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO QA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
·-·-·-·~~···--····-··-,

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

~._

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

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

agroindustriaiS-~

agropecuárias;
extrativistas vegetais e animais;
copperativas rurais;
entidades sindicais patronais rurais;
I I - doações e legados;
III -subvenções da União, estados e municípios;
IV -multas arrecadadas por infração de
dispositivos, regulamentos e regimentos
oriundos desta lei;
V...:.... rendas oriundas da prestação de servi.çd'S da alienação e de locações de seus b~ns;
VI- receitas operacionais;
• VII -contribuição prevista no art. 1~ do
Decreto-Lei n~ 1.989, de 28 de dezembro de
1982, combinado com o art. 59 do Decreto:Lei p9 1.146, de 31 de dezembrq de l~HO,
que continuará sendo recolhida pelo Instituto
Nacional de Coloni~ação· e Reforma agrári_a
-INCRA.
VIU- rendas eventuais.
§ 1\> A incidência da contribuição a que
se refere o inciso I deste artigo não será cumulativa com as contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENA! e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -SENAC, prevalecendo
em favor daquele ao qual os seus empregados
são beneficiários dfrétos. § 2~ ~As pessoas jurídicas- Ou a elas equiparadas, que exerçam concomitantemente
outras atividades não relacionadas no inciso
I deste artigo, permanecerão contribuindo às
outras entidades de formação profissional nas
atividades que lhes correspondam especificamente.
§ 3~ A arrecadação da contribuição será
feita juritamenie Cãm a da Previdência Social
e o seu produto será posto, de imediato, à
disposição do Senar, para aplicação proporcional nas diferentes unidades da Federação,
de acordo com a correspondente a"trecada~
ção, deduzida a cota necessária ~s despesas
__ _
de caráter geral.
§ 49 A contribuição definida na alínea a,
do inciso I, deste artigo, incidirá sobre o mon. tante da remuneraçãó paga aos empregados
da agroindústria que atuem exclusivamente
na produção primária de origem animal e vegetal.
Art. 4\> A organi2::ação do Senar constará
de seu regulamento, que será aprovado por
decreto do Presidente da República, mediante projeto apresentado pelo colegiado referido no art. zu desta lei.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.

Ai't. ·62. A lei criàrá o Servi)O Nacional
de Aprendizagem Rural (SENAR) nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional
de Aprendizagem 'IndUstrlal (SENA!) e ao
Serviço" Nãcional de Aprendizagem do Comércio~"(SENAC), sem prejufzo das atribuiw
çóes dos órgãos púb~icos que atuam na área.
•••••••• ·~~".
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DECRETO N' 71.353,
DE 30 DE MARÇO DE 1976
Acrescenta à coQstituição do Conselho
Ci_eqt_ífiço e- 'J'ecnológlco (CCT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien·
tífico e Tecnológico (CNPq), como mem·
bros ·natos, um representante do Minis·
- iério da Fazenda e o Presidente da Finan·
dadora de Estudos e Projet9s (Finep).
O Presidente da República, ·no uso das atribuições que lhe confere o art. 81, item III,
da Constituição, -deCreta:
Art. 1~ O art. 89 dos Estatutos dO Conselho Naciorial de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), aprovados pelo Decreto n~ 75.241, de 16 de janeiro de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 89 OCCTseráconstituídopor
membros natos, a seguir relacionados,
e mais .quinze outros designados principalmente dentre cientistas, tecnólogos,
pesquisadores, todos brasileiros e que
desenvolvam atividades relevantes nos
se tores da ciência ou da tecnologia, totalizando 32 (trinta e -dois) conselheiros.
§ l_9 São membros natos, integrantes
do CCT:
I - presidente do CNPq;
II- vice-presidente do CNPq;
III -presidente da Academia Brasileira de Ciências;
IV -superintendente d.o Instituto de
Planejamento (IPLAN):
V- s~cretários-gerais ou titulares dos
órgãos setoriais de ciência e tecnologia
dos Ministérios da IndUstria e do Comércio, da Agricultura, da Saúde, das Comunicações, da Educação e Cultura, do
Interior, das Minas e Energia, dos Transportes, das Relações Exteriores e da Fazenda;
VI - presidente do Banco N acionat
de Desenvolvimento Económico (BNDE):
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VII- representante do EstadoMaior das Forças Armadas (EMFA);
VIII - presidente da Financiadora de
Estudos e Projetas (FINEP).
§ 29 O Presidente da Repúbtica'designará os demais membros do ccr' os
quais exercerão seu mandato_ pelo período de dois anos, permitida a recondução
por uma vez; É permitida nova designação após decorrido pelo menos o período de unt mand~to.
§ 39 O presidente do CNPq será o
presidente do CCT; em suas auséncias
e·seus impedimentos, cabe ao vice-presidente da fundação substituí-lo.
§ 4~ O CCT somente deliberará com
a presença de 10 (dez) dos membros referidos nos itens I a Vlll do art. 8~"
Art. 2o Este decieto eritrará em vigor na
d:ita de sua publicação, revogadas as dispoSiÇões em contráriõ.
Brasília, 30 dé maiç6 de 1976:·1s5~da Inde(JeTO:dência e887 da RepUblica. -ERNESTO
GEISEL - Mário Henrique Simonsen João Paulo dos Reis Velloso.
DECRETO N• 77.354,
DE 31 DE MARÇO DE 1976
Dispõe sobre a criação, no Ministério
do Trabalho, do Serviço Nacional de Formação ProriSsional Rural (SENAR), asse-gurando-ihe- aUtonomia técnica, admlnis·
trativa e rmanceira, e dá outras provi~
dênc~.
·
O Presidente_da República, usando das
atribuições que lhe confere o art. 81, itens
III e V, da Constituição, decreta:
Art. l_9 Fica criado no Ministério do Trabalho, o Serviço Nacionar de Formação Profissíonal Rural - SENAR, díretamente subordinado ao Ministro de Estado do Trabalho, com autonomia técnica, administrativa
e financeira, nos termos do art. 172, do Decreto-Lei o? 2_0_0, com -a redação dada- pelo
Decreto-Lei n? 900, de 29 de setembro de

1969.
Parágrafo único. O Senar terá sede no
DistritO Fediú·al e, conforme dispuser o Regimento Interno, delegacias e agências em capitais dos estados ou em outroS pontos do território nadoii3.1.
Art. 2~ O Sena r tem por finalidade:
I - organizar-, e administrar, eiri toâo o
território nacional, diretamente ou em colaboração com órgãos e entidades públicas ou
com particulareS, programas de formação
profissional rural;
II- estabelecer e difundir metodologias
adequadas à formação profissfbnal rural;
III- elaborar e difundir r~cursos para instrução adequados à preparação de mão-deobra rural;
IV- organizar e divulgar documentação
relativa à formação profissional rural;
V- assistir as. empresas agrícolas na elaboração e execução de programas de formação profissional para o seu pessoal; em todos
os níveis;
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VI- colaborar, com organismos nacionais
e internacíonais eni ativiaades pertinentes à
formação proflssión3l rural.
Art. 3o' A direção do Senar competírá a
um diretor-geral e a um conselho com funçõ_~
normativas, na forina do que estabelecer o
Regiiiteitto Interno.
Art. 4~ Fica institUído-, sOb a fortna pre- vista no art. 172, ~ 2~; do Decreto-Lei n~ 201J,
de 25 de fevereiro de 1967, c·om a redação
dada pelo Decreto-Lei n9 900, de 29 de setembro de 1969, fundo_ especial de natureza contábil, sob a denominação do Fundo-Senar.
§ 1~ Constituirão recursos do Fundo-S_enar:
I - recursos oriund9S dQ Fundo Nacional
de Desenvolvimen_to_(FND);
II- dotações consignadas no Orçamento
Geral da União;
III -receitas provenientes de convênios e
contratos;
IV- receita patrimonial de_corrente da
alienação de bens na forma da lei, ou de aplicações financeiras; --V- contribuições de pessoa._<; físicas ou jurídicas, de direito privado, tanto nacionais
como estrangeiras;
VI -receitas eventuais.
§ 2? O fundo de que trata este artigo seráadministrado pelo diretor-geral do Senar, na
forma prevista no Regim-ento Interno.
§ 3P Os saldos do fundo a que se refere
este artigo serão transferidos automaticamente_ para o exercício financeiro seguinte,
a crédito do mesmo funclo.
Art. s~ Os recursq;: do Furuio-Senar, ou
a ele d_estin_ados, serão recolhidos, integralmente, à Caixa Económica Federal o-a ao
Banco do Brasil S.A., em-conta_especial, sob
o título "Fundo-S_e_nar", à conta e a ordem
do diretor-geral do Senar e de outras autoridades do órgão, indicadas no Regimento Interno ou em normas especiais ou, airida, em
atas de delegação de competência.
Art. 6~ _O Fundo-Senar terá contabilidade específiCa-e Os atos concernentes ã rec.eita
e à despesa, bem como os procedimentos de
controle, interno e externo, obedecerão às
regras fixadas na legislação pertinente e as
disposições aprovadas pelO MinísfrO de Estado do Trabalho.
Art. 1~ As propostas de orçamento do
Fundo-Senar deverão-ser submetidas à aprovação do Ministro de Estado do Trabalho,
observadas, no gue couber, as normas referentes ao Orçamento da _União e à competência do Órgão Central do Sistern_a Qe_Planejamento Federal.
Art. 8P _Aprovado pelo Ministro de Estado do Trabalho, na forma da legislação vigente, o Regimento Interno do Senar disporá
sobre sua organização e funcionamento e sobre as atribuições de cada um de seus órgãos.
Art. 9~ O Senar terá Ta,bela Pemanente
de Pessoal organizada de acordo com o sistema de classificação de cargos de que trata
a Lei n" 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
devendo, para esse efeitO, propor afixação
da respectiva lotação, ouvido o Órgão Ceri-

trai do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal.
Parágrafo único. Sem prejufzo do disposto neste artigo, poderá o Senar contratar instrutores de_n_ível médio, na forma da legislação trabalhista e pelo prazo máximo de 90
(noventa) dias, nos limites numéricos e salariãis autOrizcidos pelo Presidente da R.epú_blíca.
Art. 10. Os órgãos e entidades federais
em cuja competência ~e insira~ ·atribuições
conexas ou d~ qualquer modo vinculados às
do Senar lhe prestarão o apoio, inclusive finªnç~_iro ou em_ serviço, necessário à ~_xecução de suas _atividades.
_ Art. 11. Para_as despe~as iriiciãiS com a
instalação, implantaçfi()_ __e funcionamento do
-Senar, ncis anos de 1976, 1977 e 1978, o Fundo
NaciOnal de -Desenvolvimento contribuirá
com as importâncias de Cr$ 80.000.000,00
(oitenta milhões de cruzeiros), Cr$
160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de
cruzeiros) e Cr$ 250.000.000,00 {duzentÇJS e
cinqüenta milhões de cruzeiros), respectivamente.
Parágrafo único. Para os exercícios seguintes o Fundo Nacional de_ Desenvolvimen-to-contribuirá com iritportáncias necessárias
ao desenvOlvhnentO- dos_ projetas -elaborados
Pela Sênar-aProvadõS pelo Ministro do Trabalho.
Art. I2. Este decretO entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposiÇOeS em·-OO:Otfário:· -Brasflia, 31 de março de 1976; 155~dalnde
p·en~ência e 88~ da República. -ERNESTO
GEISEL- Arnaldo Prieto- João Paulo dos
Reis Velloso.
DECRETO-LEI N• 4.048,
DE 22 DE JANEIRO DE 1942
Cria o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI).
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§ 2? A arrecadação da contribuição de
cj_u-e trata este artigo será feita pelo Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, sendo o produto posto à disposição do
ServiçO Naciorial de Aprendizagem dos Industriários.
§ 39 _O produto -da arrecadação -ü~ita em
cada região do País, deduzida a quota necessária ãs_~espesas de caráter geral, será na
mesma região aplicado.
Art. s~ Estarão isentos da contribuição
referida no artigo anterior os estabelecimentos que, por sua própria conta, mantiverem
aprendizagem, considerada, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários,
soQ o ponto âe vista dá montagem, da-constituiçâo do corpo docente e do regime e~olar,
adequada aos seus finS.
Art. 6~ A contribuição dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por cento.
Parágrafo único.- O ServiçO- Nadoi::tal de
Apre'ndizagem dos Industriários aplicai-á o
produto da contribuição adicional referida
neste artigo em benefício do enSino nesses
mesmos estabelecimentos, quer criando bols-as de estudo a serem concedidas-a opel"á_rioS,
diplomados- ou habilitadOs, e de excepcional
valor, para aperfeiçoamento ou especialização profisSional, quer promovendo a montagem de laboratórios que-possam melhorar
as--Suas ·condições técnicaS e· pedagógicas.
Art. 7~ Os serviços de caráter educativo,,
organizados e dirigidos pelo Serviço Nacional
de_ Aprendizagem dos Industriálios, serão
isentos de impostõs federais.·
Parágrafo único. Serão decretadas isenções estaduais e municipais em benefício dos
serviços de que trata. o presente artigo.
Art. s~ A organização do Serviço Nacional de Aprendizagem dos InduStriários const<irá de seu regiment.o, que será, mediante
projeto apresentado ao ministro da Educação
pela Confederação Nacional da Indústria,
aprovado por' decreto do Presidente da República.
Arr. 9~ A contribuição de que trata o art.
4? deste dé-Ci'éto-leí começará a ser cobrada,
no corrente ano, a partir de 1o de abríl.
Art. 10. Este -decieto-lei entrará em vigor na data da sua publicaÇão.
Art. 11. Ficam re ..·ogadas as disposições
anteriores relativas à matéria do presente decreto-lei.
_
·
Rio de Janeiro, 22 de janeirO de 1942: 121"
da Indedendência e 54''da República. - Getúlio Vargas - Gustavo Capanema - Alexahdre Marcondes Filho.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1~ Fica criado o Serviço Nacional de
Aprendizagem dos Industriários.
Art. 2° Compete ao Serviço Nacional de
Aprendizagerri dos IndustriáriOs organizar e
administrar, em todo o Pafs, escolas de aprendizagem para industriários.
- Parágrafo único. Deverão as escolas de
aprendizagem que se organizarem ministrar
ensino de continuação e de aperleiçoamento
e especialização para trabalhadores industriários não sujeitos à aprendizagem.
Art. 3~ O Serviço Nacional de Aprendizagem dos lndustriários será organizado e diDECRETO-LEI N" 8.622,
rigido pela Confederação Nacional da IndúsDE !O DE JANEIRO DE 1946
tria.
Dispõe sobre a aprendizagem dos coAtt. 4? Serão os est3.belecimentos indus~
merciários, estabelece dev.eres dos_ emtriais das modalidades de indÇistrias eri.q uapregadores: e dos trabalhadores menores
d'radas na Confederação Nacional da Indúsi-elatiVãínerite- a essa aprerid"izagerri, e dá
tria obrigados ao pagamentO de uma contrioutras providências.
buição mensal para montagem e custeio das
escolas de aprendizagem.
O Presidente da República, usando da atri'· § 1o A contribuição referida neste artigo ·buição que lhe confere o art. 180 da Constiserá de dois mil réis, por oPerário e por mês. tuição, decreta:
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sino cometcial, equiparados ou reconhecidos.
§ 1~ Pode_rá uma_ escola ou curso de
gar e matricular nas escolas de _aprendizagem aprendizagem destinar-se aos praticantes de
do "Senac", um número d~ trabalhadores um só estab_ele_cimen~o comercial, uma vez
que_ 9 númeio de menores ci_o-s qUç aí necesmenores como praticantes, que será determinado pelo seu Conselho Nacional, de acordo
sitem de aprendizagem constitua o suficiente
com as práticas ou funções qu_e demançlem
contingente escolar.
§ 29 No caso contrário, uma escola ou
formação profissional, até o limite máximo
curso de aprendizagem, convenientemente
de dez por cento do total de empregados de
todas, as categorias em serviço no estabele- lo~li~do, destinar-se-á aqs praticantes de
cimento.
-- âõis_ou mai$ estab.eiecipl_e!lf0s_:c6tperCiais.
Art. 6"
horário de trabalho e o dos
§ 1" As frações de unidade, no cálculo
da percentagem de que trata este artigo,_da~-~rs~sj.t! ~preridizagem-_e- a: forma de admisrãa lugar a admissão de um praticante.
são dos praticantes nos estabelecimentos co§ 2? Ficam isentos das pbrigaç~es estabemerciais serão determinados, para cada ramo
lecidas neste artigo os estabelecimentos· codO conlé'rêiO, Por" acordO "entre oo"Senac" _e
merciais que, no mínimo, admitirem igual nú~ - os s'indic'atos patronais.
mero de estudantes menores de _curso comerArt. 7o Os cursos destinados à aprendizàgem coinercial doS pl-aticántes funcionarão
cial de formação, para o exercício de prática
dentro do horário ·norrriál de seu trabalho.
ou função adequada, em horário igualmente
Pirâgrãf<fU:niõY.----o trabalhador menor,
reduzido, de forma a possibilitar, pelo menos, um intervalo de duas horas entre O térmimatriculado como praticante nos cursos do
no do serviço e o início das aulas, ou viCe''Sê"riàC" ~ perc~berá, pelo tempo gasto na esversa.
·
cola.do_~Seriac", dentro do horário adotado,
remuneraç<'i_o igual à que vencer no trabalho
Art. 2~ Terão preferência, na ordem seguinte e em igualdade de condições, para adnormal da empresa.
- Art. 8" _Os praticantes serãO obrigados à
missão aos lugares de praticantes em estabc:lecimentos comerciais, os estudante:> de curso
freqüência do cUrso de aprendizagem em que
este}àiit ·matriculados, mesmo-- nos dias em
comercial de formação, oS alunos que tenham
iniciado cursos do_ "Senac", os filhos, inclu- qUe não houver trabalho na empresa.
§ lY o-praticante que faltar aOS trabalhOS
sive órfãos ou tutelados, e os Írmfi_os dos seus
escolares do curso de aprendizagem em que
empregados.
estiVei niàtriCulado, sem justificação aceitáArt. 3'·' Os candidatos à admissão como
praticantes, além de terem aj_dade _mínima vel, perderá o salário dos dia~ em que se
de quatorze anos, deverão satisfazer as se~ der____afalta.
§ 2~ 'A falta reherada no cumprimento do
guintes _condições:
" __
deVe"f,-de
que trata este-artigo, ou a falta
a) ter concluído o curso primáli.o ou poSsuir os conhecimentos mtnimos essenciais à de razoável aproveitamento, será considerada justa causa para dispensa do praticante.
preparação profissional;
Art: 9" Ao praticante que concluir um
b) ter aptidão física c mcnt~l, verificada
curso de aprendizagem dar-se-á corresponpor processo de s~ieçãp_ profíssional, pará a
dente atestado.
atividade que pretendam exercer~
Art. 10. O empregadcif'--do comérc_io,
c) não sofrer de moléstia contagiosa e ser
que deixar de cumprir as obrigações estipuvacinado contra a varíola.
·
l_adas no art. 1" deste decreto-lei, ficará sujeiParágrafo único. Aos candidatos rejeitato
à multa de dez cruzeiros por dia e por
dos pela seieção profissional, deverá ser ·dapraticante não admitido e matriculado.
da, tanto quanto possível, orientação profis§ 1" O "Senac" notificará o empregador
sional para ingresso em atividade mais adequanto às faltas dos alunos para que o mesmo
quada às qualidade!:! .e aptidões que tiverem
as justifique dentro de cinco dias e, se a audemonstrado.
sência for motivada por doença, o '--'Senac"
Art. 4'' A aprendizagem, que deverá reapoderá verificar, por intermédio do seu servilizar uma conveniente formação profissional
ço médico, a procedência da alegação.
dos praticantes, constará das seguintes ativi§ 2" A dispensa de freqüência só será addades:
rriitida quando anotada pela escola na cadera) estudo das dis~iplin.as essenciá'Is· à -pre·
rietã- ae matrícula do aluno, fornecida pelo
paração geral do empregado no comércio e,
''Senac'' ~bem assim, às prãtYcas educativa_1; que pude_- Art. 11. O empregador fica obrigado a
rem ser ministradas;
- matricular nos cursos do Senac, dentro de
10 dias, a conta_r da data da notifícação, novo
b) estudo das disciplinas té.cnicãs relativas
praticante ou trabalh<Jdor menor, na vaga da·
ao setor do ramo de comércio escolhido;
c) prática das operações comuns ~o refe- · qUere disptnsado por invalidez. doença ou
demissão ou ainda por afastamento, sul)penrido setor.
são ou eXpulsão pelo Senac, inclusíve- ConcluArt. 5" Para a realização do dispÕsto no
artigo anterior, serão instituída~ escolas de
são do curso e implemento de idade.
aprendizagem, como unidades autônomas.
§ 1" No caso de dispensa ou demissão do
nos próprios estabelecimentos comerciais ou
pratica-nte ou trabalhador menor, o emprena proximidade deles, ou organizados cursos
gador dará ciéncía do fato ao Senac dentro
de aprendizagem em estabelecimentos de ende trés "dias.
Art. l' Os estabelecimentos comerciais
de qualquer natureza, que possu(rem mais
de nove empregados, são obrigados a empre-

o-

< _

_ _

_-
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Fic<l expressamênte vedada, ao empregador a substituição, por sua conveniência, de um praticante já matriculado como
aluno na escola do Senac por outro que não
o esteja ou que não pertença ao corpo discente de uma escola comercial, equiparada ou
reconhecida.
§ Y O Sen_aç notifiCãiá o empregador
sempre que devam s_er feitos descontos nos
salários dós praticantes ou trabalhadores menores, para ocorrer à indenização de extravios ou prejuízos pelos mesmos causados no
inaterial escolar confíado_à _s_ua guarda.
Art. 12. O empregador fará coincidir as
férias de seus trab<llhadores menOres ou praticantes com as férias escolares dos cursos
em que os mesmos estiverem matriculados.
Art. 13. O recolhimento das contribuições devidas ao Senac: s.erá feíto até o últif!10
dia do mês subseqüente ao vencido, pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, execu_taqdo-se, no que for aplicável, o_ disposto noa arts. 2Q, 3~, e 9~, do Decre~
to-Lei n" 65, de 14 de dezembro de 1937.
§ 1" À aplicação da multa prevista no art.
3~ do Decreto-Lei n'·' 65, citado neste artigo,
obedecerá ao critério fixado na alínea IV do
art. 172 do regulamento aprovado _pelo Decreto-Lei n" 1.918, de 27 de agosto de 1937.
§ 2~ A infração, por parte do.s empregadores, do disposto neste artigo serã apurada
pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Comerciários, que promoverá a exeC)lção
do competente auto em duas vias, assinadas,
se possível, pelo infrator, sendo~ lhe uma delas entregue ou remetida dentro de quarenta
e oito horas. O auto será em seguida encami~
nhado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões -dos_ Comerciários ao órgão competente
do Senac para julgamento.
Art. 14. A importância das multas deve
ser recolhida pOr intermédio do Instituto de
Aposentad_oria e Pensõ~s do5 Comerciários,
juntamente com a contribuição devida pelo
estabelecimento comercial, no mês seguinte
ao da s_ua .imposição.
Art. 15. O presente decreto~Ieí entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1946; 125°
da Independência e 589 .Ôa República. - JOSÉ LINHARES - R. Carneiro de Mendonça
- Raul Leitão da Cunha.
DECRETO N• 53.516,
DE 31 DE JANEIRO DE !964
Reconhec~

a Confederação Nacional

da Agricultura.

O Presidente da República, atendendo ao_
que lhe expôs o Ministro do Trabalho e Previdência Social e usando das atribuições que
lhe confere o art. 131, § s~. da Lei' no 4.214,
de 2 de màrço de 1963, Estatuto do Traba·
lhador Rural, e tendo em vista o disposto
no art. 141 desse diploma legal, decreta:
Artigo úniCO. Fica reconhedºa:- a Confederação Rural Brasileira, sob a d~nominação
de Confederação Nacional da Agricultura,
com sede na Capital da Repúbiicã, comoenti-
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dade sindical de grau superior, coordenadora
dos interesses econõrtiicos da agricultura, da
pecuária e similares, da produção extrati'-'3.
rural, em todo o território nacional, na conformidade do regime instituído pelo Estatuto
do Trabalhador rural, a que se refere a Lei
n~ 4.214, de 2 de março de 1963, fixado o
prazo de 90 (noventa) dias para adaptar seus
estatutos sociais às disposições legais vigen-

tes.
Brasília, DF, 31 de janeiro de 1964; 143"
da Independência e 76~ da República. JOÃO GOULART - Amaury Silva - Os·
waldo Lima Filho.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

tivo destinado a fixar a remuneração~ a ajuda
de custo dOs mbmbros do Congresso Nado·
na!, a vigorar na legislatura subseqüente, bem
assim a remuneração do Presidente e do VicePresidente da República e dos ministros de
Estado para cada exercício financeiro, obser·
vado o que dispõem os arts. 150, II, e 153,
III, § 29, I, da Constituição.
- § 19 Se a Comissão não apresentar, du·
rante o primeiro semestre da última sessão
legislativa da legislatura, o projeto de que
trata este artigo, ou não o fizer nesse inter·
regno qualquer deputado, a Mesa incluirá na
Ordem do Dia, na primeira sessão ordinária
do segundo período semestral, em forma de
proposição, as disposições repectivas em vi·
gor.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•147, DE 1990
(N' 323/90, na
Câmara dos Deputados)

DECRETO LEGISLATIVO
N" 62, DE 1984
Fixa os subsídios e as verbas de representação do Presidente e Vi.ceRPresidente
da República, para o periodo de 15 de
março de 1985 a 15 de março de 1991.

Dispõe sobTe a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado
para o próximo exercício financeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'·' A remuneração do Ministro de
Estado em janeiro de 1991 é de Cr$
950.000~00- (novecentos c cinqüenta mil cruzeiros), e será reajustada nas mesmas base;
e datas concedidas a partir de 1u de fevereiro
de 1991, aos servidores públicos da União.
Art. 2" A remuneração do Presidente e
Vice-Presidente da República terá como base
a vigente em dezembro de 1990 reajustada
pelos mesmos índices atribuídos aos servidores civis da União a partir de janeiro de
1991.
Art. 3u Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N" 17, DE 1989
Aprova o Regimento Interno da Câma~
ra dos Deputados.

·····················:riTüLo.vi··············,·····
Das Matérias Sujeitas a
Disposições Especiais

Art. 1'' São fixados o subsídio e a verba
de representação do Presidente da República, no período de 15 de março de 1985 a
15 de março de 1991, em valores equivalentes
aos efetivamente percebidos, a 15 de março
de 1985, pelo atual Presidente da República,
comutados os reajustes previstos no art. Y
do Decreto Legislativo no 75, de tu de dezembro de 1978.
Art. 29 São fixados o subsídio' e a verba
de representação do Vice-Presidente daRepública, no período de 15 de março de 1985
, a 15 de março de 1991, em valores correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) e
80% (oitenta por cento), respectivamente,
do subsídio e da verba de representação do
Presiçlente da República no mesmo período.
Art. 3~ Os subsídios e as verbas de representação de que tratam os artigos anteriores
serão reajustados, a partir de 15 de março
de 1985, nas mesmas épocas e segundo as
memas bases estabelecidas para os vencimen·
tos dos funcionários públicos civis da União.
Art. 4° "Revogamwse as disposições em
contrário.
Senado Federal, 6 de dezembro de 1984.
-Senador Moacyr Dalla, Presidente.

(À Comissão de Assuntos Económicos)
CAPÍTULO IV
Das Matérias de
Natureza Periódica
SEÇÃO I
Dos Projetos de Fixação da
Remuneração d~ Membros do
Congresso Nacional, do
Presidente _e :Vjce-Presidente
da República e dos
Ministros de Estado
Art. 214. À ComisSão de Finanças e Tributação incumbe elaborar, no último ano de
cada legislatura, o projeto de decreto legisla-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 148 de 1991l
(N~ 324/90, na
Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional para a legislatura de 1991 a 1995.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lu A remuneração mensal dos membros.do Congresso Nacional, a viger na legislatura e iniciar-se a 1~ de fevereiro de 1991,
constituir-se-á de:

Dezembro de 1990

I-subsídio, que é a retribuição devida
mensalmente ao deputado federal e ao senador, a partir da posse, pelo exercício do mandato parlamentar;
I I - representação, devido mensalmente
ao parlamentar e destina-se a cOmpensar as
despesas pessoais.
Art. 2v O subsfdio e a represéntação são
fixadas pelos valores vigentes em dezembro
de 1990.
Art. 3° É devida ao parlamentar, no início e no final de cada-sessão legislativa. ajuda
de custo correspondente ao valor do subsjdio.
Art. 49 O Imposto de Renda incidirá sobre todos os valores previstos neste decreto
legislativo, pagos em espécie na forma da lei.
Art. 5? A cada sessáo deliberativa ordinária a que faltar injustificadamente, o-parlamentar deixará de perceber 1130 (um trinta
avos) do subsídio e da representação.
Art. 6\' O suplente convocado receberá,
a partir da posse, a remuneração a que tiver
direito o parlamentar em exercício.
Parágrafo único. O valor correspondente
à ajuda de custo não será devido ao suplente
reconvocado na mesma sessão legislativa.
Art. 7~ Os valores da remuneração dos
deputados federais e senadores serão reajustados, uniformemente, por atos das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fixado para os servidores da União.
Art. 8\' Às contribuições devidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas pelos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão
calculadas sobre o subsídio.
§ lo As pensões do Instituto de Previdên·
cia dos Congressistas serão calculadas tomando-se por base o subsídio estabelecido neste
decreto legislativo, ob!:iervada a legislação em
vigor.
§ "2~ As Mesas dó Senado Federal e da
Câmara dos Deputados deverão alocar em
seus orçamentos recursos próprios para atendimento Qas despesas decorrentes da aplica·
ção deste artigo,
Art. 9~ Ficam extintas quaisquer remunerações acessórias,_ pagas em espécie, não
previstas neste decreto legislativo, exceto a
correspondente ao auxílio-moradia, enquan·
. to persistir o déficit de imóveis funcionais.
Art. 10. Este decreto legislativo entra
em vigor na data_ de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA,
Faço saber que o Congresso Nacional apro·
vou, nos termos do art. 49, item VII, da Constituição, e eu, Humberto Lucena, Presidente
do Senado Federal, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO
N" 72, DE !988
Dispõe sobre a remuneração dos mem~
bros do Congresso Nacional e dá outras
providências.

Ó Congres~~ N aci~nal decreta:
Art. 1~ A remuneração mensal dos
membros do Congresso Nacional constitui-se
de:

Dezembro de 1990
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I -Subsídio;
11- Representação. ·
Art. 2" O subsídio, que corresponde em
outubro à importância de Cz$ 1.566.992,00
(um ·niilhão, quinhentos c: sessenta e seis. mil,
novecentos e noventa e dois cruz~dos), é ·a
retribuição devida mensalmente ao deputado

federal e senador, a· partir da posse, pelo
exercício do mandato parlamentar.
Art. 3" A representação, que corresponde em outubroà importância de

Cz$1.100.000,00 (uffi'niilhão e cem mil" cruza-dos). é devida mensalmente ao parlamentar
e destína--se a compensar despesas pessoais.
Art. 4'-' É devida_ ao parlamentar, no ·início e no'fihal de cada sessão legislativa, àíuâa
de custo correspondente ao valor do sub:;;.ídio.
Art. SY O Imposto de Renda incidirá sobre todO$ os valores previstos_ neste decreto
legislativo, pagos em espécie-,- na fomüi.- da
lei.
Art. 6~ O parlamentar que, injustificadamente, não _comparecer à sessão do dia deixará de perceber 1139 (urn trinta avos) do subsídio c da_repre*ntação..
Art. 7" O suplente convocado receberá,
a partir da posse, a remuneração a que tiver
direito o parlamentar em exercício.
Parágrafo único. O valor correspondente
à ajuda de custo não será devido ao suplente
reconvocado na mesma sessão legislativa.
Art. 89- Os valores da re~unen:tção dos
deputados federais-~ senaçl.ores serão reajustados, uniformemente, por a tos das _respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fixado para oS servidores da UO.jão.
Art. 9-' As contribuições devidas ao ln&tituto de Previdência dos Congressistas pelos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão
calculadas sobre o subsídio.
§ 1~ As pensões do Instituto d_e Previdência dos Congressistas serão calculada~ !O mando-se por base o subsídio_ estabelecido neste
decreto legislativo, ob:)ervada a legislação em
vigor.
§ z~ As Mesas do Sen_ado _federal e da
Câmara dos Deputados deverão alocar em
seus orçamentos recursos próprios para aten-·
dimento das despesas decorrentes da aplicação deste artigo.
Art._ 10. Ficam extintas quaisquer remu~
nerações acessórias, pagas em espécie, não
previstas neste decreto legislativo_, cxceto a
correspondente ao auxílio-mora"CHa, énquanto persistir o déftcirde imóveis fUncionais.
Art. 11. Este decreto legislativo entra
em vigor na data d_e sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 6 de outubro
de 1988.
Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 1" de dezembro de 1988.
-Senador Humberto Lucenã, Presidente.

(A Comissão de Assuntos EconÓmicos)
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nário, o Presidente da Casa envie ao Governo
dos Estados Unidos Mexicanos voto de cOn~
gratulações pelo início de discussões objeti~
vando o restabelecimento de _relações diplo~
máticas com o Vaticano, rompidas em 1917,
bem como pela troca de representantes pesSubstitlia-~e o' projei~ pel~ seguinte:
soais.
Dispõe sobre remuneração do PresiRequer, ainda, o ilustre Líder do PFL que
dente da Repúblicat e do Vice-Presidente
as corigrntulações sejam extensivas ã dispoda República.
sição do México em alterar ''O anticlencalismo oficial vigente, ao mostrar-se receptivo
O Congresso Nacional decreta:
a levantar as restrições legais impo!~.tas ao fun- Art. 1~ Ficam estabdecídos como remuneraÇão" ine"_iiSal, -pai:a o -p·resénfe exer~ício, cionamento da Igreja Católica Apostólica
Romana no País".
oS seguintes valores:
A justificação censura o fato de que, emboI - pafa o Presidente da República:
ra 97% da população seja católica, há restriCr$700.000~00 (seteCentos mil cruzeiros);
_.n·- para o Více-Pres_idente da Repúblicã: ções como a proibição de aquisição de ímóveis por parte da Igreja e, bem assim, dos
Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).
padres usarem batinas nas vias públicas.
Parágrafo único. Para os efeitos deste deRessalta o Senador a monumentalidade da
creto legislativo, considera-se remuneração
mensal a soma dos valores percebidos em recente visita de Sua Santidade o Papa João
Paulo II, culminando com a Santa Missa no
espécie, a qualquer título, excetuadas as diárias e ajudas de custo em razão de mudança Santuário de N.S. de Guadalup.
de sede.
2) Acerca de observações
Art. 2~ Os Yalores fit::ªdo~ no ~rtigo a~te
Tenho sempre sustentado o princípio consrior s-erão rcajusfados nas mesmas datas, ob- tituciorial de que compete privativamente ao
seivados os mesmos índices adotados para Presidente da República o exercício da polfos servidores da União;_
tica externa, embora caiba ao Congresso NaArt. 3_~ _ As despesas decorrentes da ex~ cionál resólver em definitivo sobre os Atos
cução deste decreto le_ghhtivo correrão à Jurídicos Internacionais.
.,
conta de dotações consignadas no OrçamentO
Há põucos·meses, ·o eminente Presidente
Geral da União.
desta Comissão, Senador Humberto Lucena,
·Art. 4~' Este decretO legislativo" entr:a em api:éSentou requerimento acerca -do processo
vigor na ·data de !!Ua· publicação.
de-invasão do Panamá pelos Estados Unidos
A rt. sa Revogam-se as disp-osições em e tive a ocasião de salientar o que ora expocontrário.
-----nho, embora votasse a favor da proposição.
É claro que a minha concepç_ão não retira
(À Comissão de Assuntos Econ.ômidos cidadãos brasileiros, sobretudo dos parlac~~)
mentares, o direito de opinar sobre os fatos
do país e do mundo. Nem mesmO pode ó
OFICIO DO CHEI?E DO GABINETE
Senado_da República ser excluído _de apre·
ciá-los. Sobretudo em iniciativas como a que
_ DQDr:r~~~~g~i:~gg:Lo E
ora_ é submetida à ComisSão de Relã.ções Exteriores e Defesa Nacional e a in~quívoca
N~ 3.042190, de 5 9-o corrente, solicitando
a prorrogação do prazo constitucional para disposição do Autor em defender princípios,
a remessa de infon:naçóes solicitadas através aliás uma constante em sua honrada vida pública.
do Requerimento n" 233, de 1990, de autoria
Tomo apenas a liberdade de _sugerir que,
do Senador Humberto Lucena.
uma vez aprovada a presente proposição, e
PARECERES
quando de sua formalização, a expressões ...
PARECER
"que as congratulações sejam extensivas à
N• 489, DE 1990
disposição de6se governo em alterar o anticleDa Comissão de Relações Exteriores ricalismo vigente ao mostrar-se receptivo a
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento levantar as re~trições legais impos-tã.S ao fun·
n•104de 1990,doSenadorMarcoMaciel, cionamento da Igreja Católica Apostólica
requerendo nos termos regimentais, que
Romana no país "sejam ,:substituídas pelas
ouvido o Plenário, se digne enviar ao Go· seguintes:
verno dos Estados Unidos Mexicanos, votos de congratu~ações pelo início de disEMENDA N" 1 CRE.
- cussões objetfvando o restabelecimento
'' ... as congratulações são extensivas à dis. _das Relações Diplomáticas com o Vaticaposição desse governo em facifitar a atuação
-ono, rompidos desde 1917 e pela troca de
da Igreja Católica Apostólica Romana, bem
~--"Representantes Pessoais''.
como aperfeiçoar as disposições legais vigentes."
Relator: Senador llugo Napoleã~
SUBSTITUTIVO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(N• 47, DE 1989
N~ 174/90, naquela Casa)

1-

Relatório

__-1) Da proposta
Pretende o nobre Senador Marco Maciel
que, nos termos regimentais e ouvido o Pie-

I I - Parecer

Em face do expOstO, sou pela aprovação
do Requerimento n" 104/90 com as alterações
sugeridas.
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Sala das Sessões_~_- Senador Hugo Napoleão, Relator- Humberto Lucena- Jutahy
Magalhães - Nabor Junior- Ronaldo Aragão- Lourival Baptista- Mauro Benevfdes
--António Alves- Afonso Sancho- Márcio
Lacerda.
PARECER N• 490, DE 1990

Da Comissão de Relações Exteriores
e Deresa Nacional, sobre o Requerimento
n• 318, de 1990, do Senador Humberto
Lucena, requerendo, nos termos regimentais, a consignação em ata de um voto
de censura à invasão do Kuwait por força
militare~ do Iraqpe.

Relator: Senador Nabor Junior
A Comissão de 'Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Câmara Alta, no termos
do permissivo regimCnto, manifesta-se sobre

o Requerimento

n~

318. de 1990, da lavra

do Senador Humberto Lucena, pelo qual o

nobre parlamentar solicita seJa conSignado

em Ata um voto de censura à invasão do
Kuwait por força militares do Iraque.
O eminente Senador Humberto Lucena,
ora presidindo esta Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, ao encaminhar
a presente solicitação, alude a idên~ico proce·
dimento que teve quando da invasão do Panamá por tropas norte-americanas, ocasião- em
que tomou a iniciativa, no Plenário.
" ... de um voto. aprovado por a unanimidade, de censura ao governo norte-americano por aquela violenta ação miti·
tar que redundou na deposição do então
ditador panamenho e na ocupação mmtardo território daquele país da América
Central."

NaçOes Unidali é que deveriam usar da sua
influência para a constituição - isto sim de um contingente multinacional de ação limitar para garantir a deliocupação do K~wait.
Assim, evitar-se-ia, segundo o ilustre SenaM
dor requerente. a invasão da Arábia Saudita.
para assegurar a paz no Oriente Médio.
Finalmente, o "Senador Humberto Lucena
apresenta, através do embaixador do Kuwait
no Brasil, a solidariedade brasileira àquele
pafs árabe que está lutando para manter a
sua identidade de nação soberana na comunidade internacional.
Conclui-se que a proposição ora objeto de
consideração tem a sua razão de ser. De sã
consciência e em defesa dos princípios consagrados do direito internacional público, a invasãO dO KUWait nãO pode ter o endossO de
quem que"r que seja. Cãbe à comunidade internâcional, em uníssono, re_pudiar semelhante afronta, a fim de que os também lamentáveis episódios do Vietnã, de Granada,
do Panamá, do AfeganistãO, do Libano e dos
territórios árabes. ocupados por Israel não se
repitam.
Assim, somos pela aprovação do requerimento em causa, como proposição legislativa
de extrema oportunidade.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de
1990. -Humberto-Lucena, Presidente- Lorival Baptista-- Na6or Junior, RelatorMauro Benevides, - Ronaldo Aragão Antônio Alves - Afonso Sancho - Jutahy
Magalhães- Cid Sabóia de Carvalho- Márcio Lacerda.
PARECER N' 491, DE 1990

Da Comissão de Relações Exteriores
é-Defesa Nacional, sobre o Requerimento
n& 359, de 1990, do Senhor Senador Marco Maciel, requerendo, no~ termos regimentais, voto de congratulações desta
Câmara Alta ao So"'iete Supremo da
União das Repúb1icas Socialistas Soviéticas, pela adoção de uma Lei de Liberdade de _Consciência e Organização Religiosa naquele país.

Guardando perfeita coerénciã com o -procedimento anterior, o Senador Humberto
Lucena retorna à matéria, agora propiciado
pela intempestiva e insensata invasão do Kuwait por forças militares do vizinho IraqUe.
Insurge-se o ínclito Senador, com inteira
razão, contra este verdadeiro acinte à comunidade internacional, que põe por terra -as
dois princípios basilares que sustentam a paz
Relator: Senador Ferna.D.do Henrique Carmundial: o da não-intervenção e o da autode- doso
terminação dos povos--:Nos termos do permissivo regimental,
0 Senador Humberto Lucena lembra, ain· compete a esta Comissão de Relações Exteda. a po-sição enérgia do Senhor Presidente riores e Defesa Nacional emitir parecer sobre
da República no lamentável episódio, con- o Requerimento n'' 359, de 1990, de autoria
substanciada em Nota do Itamaraty, demons- do Senhor Senador Marco Maciel, no qual
trativa do repUdio dó Governo brasileiro à S:-Ex· túinsmite congratulações desta Casa
insólita invasão e propugnadora d'!: solução _ ao Sovie"ie SupremO d<i Uniclo das Repúblicas
pacífica e imediata da crise. Registra, tam- Sõcl<ilistas Soviéticas pe"la adoção da riúva Lei
bém, a imediata incorporaçâoâ legislação pá- de Liberdade de Consciência e Organização
tria- Decreto no 99.441, de 7-8-90- da Regiliosa naquele pals do Leste Europeu.
O nobre Senador Marco Maciel, ao emba,
Resolução nu 661(1990) do Conselho de Segu·
rança das Nações Unidas, impondo bloqueio sar o seu requerimento de congratulações.
económico an Iraque por parte dos países- evoca com propriedade o lado histórico de
que ao instalar o socialismo na Rússia, a Remembros da ONU.
Por outro lado, o nobre Senador Humberto volução de 1917 "alicerçou-se no pensamento
'Lucena salienta a sua discordância corii o apa- mafxista'', reconhecidamente de convicções
rato militar isolado dos Estados Unidos no ateístas. A partir de 1917, pois, "o atelsmo
Golfo Pérsico, em face da invasão iraquiana. passou a ser respaldado pelo Estado e a liberA seu ver, os países fortes. que compõem o dade da prática religiosa- junto_ com outras
Conselho de Segurança da Organização da::; liberdades, como a de expressão e de organi-

as
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zação polftica -viu-se tolhida pela ação estatal", completa o Senador Marco Maciel.
Felizmente, os primeiros sopros de liberdade começaram a chegar à União $oviéti~·
O conteúdo programático da Revolução de
1917, fortemente impregnado de conceituações ditatoriais ditas do "proletariado" vai,
aos poucos, sendo reformulado, graças à Cta~
ri vidência de um fenômeno político chamado
Mikhail Gorbatchov. E é dentro desta reformulação, aliada a tantas outras que se esbo_çam no maior país da Europa Oriental que
enxergamos, sem receio de errar, esta Lei
de Liberdade de Consciência e Organização
Religiosa.
O culto religioso na União Soviética é. a
partir de agora. livre em todo o país. Derrubado este grande tabu,. aguardamos, i,mpacientes, a derrubada de outros mais, a fim
de que a panóplia dos Direitos Humanos seja
ali completada.
Ultimadas as considerações acima, só nos
resta votar pela aprovação do requerimento
em causa como proposição legiSlativa de inlgualável oportunidade,
Sala das Comissões, 13 de deeembro de
1990 -Humberto Lucena - Presidente Jutahy Magalhães- Ronaldo Ara!ião- Fernando Henrique Cardoso- Lourival Baptista
- Nabor Júnior - Mauro Benevides - Márcio Lacerda - Antônio Queiroz - _Affonso
Sancho.
PARECER N· 492, DE 1990
(Da Comissão Diretora)

Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado n~ 150, de 1989 - Complementar.
A Comissão Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n" 150,
de 1989- Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe, nos termos do inciso UI, do art. 161
da Constituição, sobre o acompanhamento,
pelos beneficiários, do cálculo das quotas e
da liberação da<; participações previstas nos
arts. 157, 158 e 159 da mesma Carta.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1990.- Nelson Carneiro- Presidente _:____Pompeu de Sousa- Retator- Louremberg Nunes Rocha- Nabor Júnior.

ANEXO AO PARECER
N" 492, DE 1990

Redação do vencido para o turno Suplementar do Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado n" 150, de i989- Comple·
mentar, que dispõe, nos termos do art.
161, item III, da Constituição Federal,
Sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cáculo das quotas e da liberação das participa!:ões tributárias.
O Corlgresso Nacional decreta:
Art. l'' Os estados, o Distri.to Federar,
os municípios e as instituições financeiras de
caráter regional, beneficiários de receitas tributárias compartilhadas segundo a Constitui-
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ção Federal, poderão acompanhar o cálculo
das quotas e da liberação das participações.
§ 1" Com vistas ao acompanhamento do
recebimento_do~ recursos pelos beneficiários,
as divulgações mensais determinadas no art.

jeto de Lei da Câmara n• 47, de 1988
(n~ 682/88, na Casa de origem).

A COmissão Diretora apresenta a redação
do vencido para o turno suplementar do Subs·
titutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 47, de 1988 (n~ 682/88, na Casa de
origem), que proíbe a utilização de clorofluorcarbonetos como propelentes em aerossol do tipo spray e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 ·de dezembro de 1990. _-Nelson Carneiro Presi·
dente - Pompeu de Sousa, Relator- Louremberg Nunes Rocha - Nabor Júnior

162 da Constillliçâo" Federal serão publicadas
no Diário Oficial da _União_,_ quando concermentes a esta, au no Diário Oficial respectivo,

quando atinentes cios estados, ao Distrito Federal e aos municípios.
§ z~ Os destinatários terão acesso ao cálculo relat.ivo às quotas das participações, junto ao Tnbunal de Contas_da União, assim
como às demais informações neCessárias ao
acompanhamento das liberações do~ recursos
ANEXO AO PARECER
a eles destinados pela ConstitUição, junto ao5
N• 493, DE 1990.
órgãos da administração tributária ou contá·
bit da União e dos estados.
Redação do vencido para o turno supleArt. 29 Sem prejuízo da ação judicial ca·
mentar do Substitutivo ao Projeto de Lei
bível, os destinatários comtitucionais de parda Câmara n• 47, de 1988, que dispõe
ticipações tributárias que divergirem dos cálsobre o controle da produção, importaculos ou das liberações, ou não tenham acesso
ção, exportação e consumo de cloroDuoràs informações necessárias à conferência- dos
carbonos.
dados, poderão reclamar ao órgão de auditoria inte~na do Poder Executivo respectivo,
O Congresso Nilcional decreta:
ou ao Tnbunal de Contas da União ou dos
Art. lo A produção, importação, expor·
estados obrigados a fazerem a partHha daretação, consumo e utilização de substâncias
ceita.
denominadas clorofluorcarbonos (CFC) pasArt. 3'' Esta lei entra em vigor ná data - sam a ser controlados, em todo o ter:ri~ório
de sua publicaçã"O.
nacional, no~ termos desta lei.
4~ Revogam-se as disposições em conArt. 2~ Para os efeitos desta lei, são detrário.
nominados "substâncias controladas" os elo·
PARECER N· 493, DE 1990
rofluorcarbonos (CFC) qu.e possuam respec(Da Coinissão Diretora)
tivamente as seguintes fórmulas químicas, denominações_simplifícadas e potenciais de reRedação do vencido para o turno suple~
dução da camada de ozônio estratosférico:
mentar do Substitutivo do SeDado ao Pro-

Fórmula QuímiCa

Denominação

.Potencial de Redução de
Ozônfo Estratosférico

CF CI,

CFC

11

1,0

CF 2 C1 2

CFC

12

1,0

C 2 F 3 Cl 3

CFC -113

0,8

C 2 F,cC1 3

CFC,- 114

1,0

.C 3 F,Cl

.CFC-115

. 0,0

CF,BrC1

Halon- 1211

3,0

CF3 Br

Halon- 1301

10,0

C 2_F.cBr2

Halon ~ 2402

6,0

Parágrafo único. Os valores dos potenciais de redução da camada de ozónio estratosfériCo menciOn-aâos neste ·ªrtigo poderão
ser alterados pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), caso seja demonstrada sua necessidade pela comunidade
científica.
Art. 39 É proibida a produção, importação, exportação e utilização de substâncias
. ~ntroladas, além dos níveiS" calculados de

consumo e de produção definidos e nos prazos esfabdecidos nesta lei, ressalvadas as exceções devidamente justificadas perante·a autoridade competente.
Art. 4~ Consideram-se, para os efeitos
desta lei:
I - produção: a quantidade de substâncias
controladas produzidas, menos a quantidru:Ie
de substâncias destruídas, mediante técnicas
a serem aprovadas pelo Conselho Nacional
dp_Meio Ambiente (CONAMA);
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II- consumo: a produção mais as importações, menos as exportações de substâncias
controladas;
III- nível calculado de produção: a multiplicação de produção anual de_ cada susbstância pelo seu pontencial de redução da camada de ozónio estratosférico, conforme tabela constante do art. 2~ desta lei, seguida
da soma dos resultados relativos a todas as
substâncias controlada.:.;
IV- nível calculado de importação ou exportação: a multiplicação da importação ou
exportação anual de cada substância controlada pelo seu potencial de redução da camada
de ozónio es_trato~;férico, conforme tabela
constante do art. 2~, seguida da soma dos
resultados relativos_ a todas as substâncias
controladas;
V- nível calculado de consumo: a soma
dos níveis calculados de produção e importação, subtraindo-se o nível calculado de exportação, conforme previsto nos incisos III
e IV deste artigo.
Art. s~ O nível calculado de consumo
anual obedecerá aos seguintes limites:
I - a partir da publicação desta lei, até
30 de junho de 1999, somente será permitido
o nível calculado de consumo anual até trezentos gramas por habitante por ano.
I I - a partir de 1~' de julho de 1999 até
30 de junho de 2003 será adotada a média
de nível calculado de consumo de 1995 a 1997,
inclusive, limitado a trezentos gramas por habitante por ano.
III----:- de la de julho de 2003 a 30 de junho
de 2008, para cada período de um ano, ficará
Hmítado a oitenta por cento do valor do mencionadO no inciso II .deste artigo;
IV- a partir de 1~ de julho 'de 2008, para
cada período de um ano, ficará limitado a
cinqüenta por ·cento do valor mencionadO fio
inciso II deste artigo.
Parágrafo único. Os limites do nível calculado de_ consumo estabelecidos neste artigo
poderão ser reduzidos peta Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) com base na tecnologia existente à época, nos limites
_estab_e_lecidos por acordos internacionais dos
quais o Brasil seja parte.
Art. 6~ São proibidos, a partir de-um anO
da_ vigência desta lei, a produção, a importação, a expOrtação-, o consumo e a utilização
de produtos sob a forma de aerossóis que
contenham substâncias controladas como
agentes ou propelentes.
§ 1" O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado, no máximo por mais
dois anos, mediante justificativa do setor interessado devidamente aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
§ 29 Não se aplica a proibiÇãO de que trata este artigo aos produtos usados em medicamentos, desde que comprovadamente imprescindíveis, a critério da autoridade sanitá·
ria federal competente e somente mediante
produção e presct!ção médica rigorosamente
fiscalizadas.
§ 3~ É permitido o uso do CFC- 113-co·
mo agente-limpeza sob ~forma de_ aerossol,
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exclusivamente para manutenção de compo-

nentes eletrônicos, até resolução em contrário deci9ida pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), a partir de comprovação da existência de alternativa tecnoló&ca
ambientalmente branda.
§ 4~ O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) poderá, mediante justificativa tecnicamente fundamentada, autorizar,
o uso, em caráter excepciorial e por tempo
definido, de substâncias controladas como
agentes _ou propelentes de aerossóis.
§ 59 A partir de noventa dias da publicação desta lei as embalagens dos produtos
mencionados neste artigo terão a inscrição
"Contém CFC -

produto danoso à camada

de ozónio da estratosfera" impressa em cor

II- perda ou restrição de incentivos e beneiíciõs- fiscais concedidos pelo poder público·
ÍII - perda ou suspensão da participação
em linhas_ de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - apreensão ou destruição de produtos;
V- suspensão de vendas e/ou fabricação
de produtos;
VI- interdição de produtos;
-VII- cancelamento de registras de produtos;
VIII- proibição de propaganda;
IX- cancelamento de autorização para
funcionamento da empresa.
Art. 11. COmpete aos órgãos integrantes
ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), nos termos do art. 6~ da Lei n~
6.938, de 31 de agosto de 1981, a fiscalização
do disposto nesta lei e a aplicação das penalidades previstas.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.

vermelha com fundo branco e com letras facilmente legíveis, que -teilham, maior expressão "Contém CFCH-, altura mínima de um
doze avos da maior dimensão da embalagem
e nas demais, pelo menos, um vinte e quatro
avos da mesma dimensão de referência.
Art. 7~ O Governo brasileiro adotará
medidas restritivas ao córiiércio internacional
em relação aos países que não adotem medidas de controle de substâncias controladas,
O SR. PRESIDENTE{Pompeu de Sousa)
com base em acordos internacionais dos quais
-O Expediente lido vai à publicação.
o Brasil seja parte.
Art. 8"' São as indústrias que utilizam - -so&re mesa, ofício que será lido pelo
Sr.l"Secretário. ---substâncias controladas obrigadas a adotar
É_lido o seguinte:
alternativas tecnológicas ambientalmente
brandas, em relação à redução da camada
OF.. l'l" 1.75!190-GAG
de ozónio estratosférico, desde que essas tecBrasflia, 13 de dezembro de 1990.
nologias estejarri à disposição do mercado e
Senhor Presidente,
_
viabilizadas técriica e economicamente, cesTenho a honra de dirigir-me a Vossa Excesando a fabricação dos produtos que usem
lência para solicitar a devolução da Mensasubstâncias controladas.
gem n" 119/90 - GAG, de 3 de dezembro
§ 1~ Entende-se, para os efeitos desta lei,
de 1990, em face da necessidade de suprir
como tecnologia ambientalmente branda toimperfeição técnica detectada em seu texto.
da tecnologia nova -que· apresente significaAo ensejo, apresento a Vossa Excelência
tiva redução de impacto ambiental negativo
protestos de apreço. -Marco Aurélio Marem relação à tecnologia de uso corrente, tantins Araújo, Governador do Distrito Federal
. to na operação da tecnologia, como uso dos
em exercício.
produtos produzidos por ela, os quais se deO SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
nominarão "produtos ambientalmente bran-A Presidência defere a solicitação e deterdos".
miriã. as providências necessárias para o seu
§ 2~' Para o cumprimento que determina
atendimento. (Pausa.)
este artigo, o Conselho Nacional do Meio
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo
Ambiente (CONAMA) fixará o período de
transição necessário para que as iridústrias -sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte!
se adaptem às novas tecnologias.
OF. n· 1.752190-GAG
Art. 9~ O Instituto Brasileiro do Meio
Bras-aia, 13 de dezembro de 1990.
Ambiente (IBAMA) fará aitiialmente, até o
Senhor Presidente,
mês de março, o cálculo__do nível de consumo
HoQrado em dirigir-me a Vossa Excelên"
do ano anterior, com base nos dados fornecia, venho comunicar que, em virtude da viacidos pelos setores industriais interessados,
pela Fundação Instituto Brasileiro çle Geo- gem que o Governador Wan'derley Vallim
grafia e Estatística (IBGE) e pelos órgãos da Silva empreendeu a· Roma, estarei, em
integrantes do Sistema Nacional do Meio substituição, exercendo o cargo de Governador do Distrito Federal, no período de 13
Ambiente (SISNAMA).
Parágrafo único. O Instituto Brasileiro a 20- do corrente mê~.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência
do Meio Ambiente (IBAMA) fará publicar
no Diário Oficial da União os níveis calcu- protestos de alto apreço. - Marco Aurélio
Martins Araújo, Govern<:~dor do DistritGI Felados de que trata este artigo.
derar
em exercício.
Art. 10. Aos infratores desta lei serão
_ ~"0..$R. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
aplicadas as seguintes sanções: _
I -multa, nos valores de dez a um mil -O expediente lido vai à publicação.
Bônus do Tesouw Nacional (BTN), dobrada
. Sobre a mesa, requerimento que será lido
em casos de reincidência;
pelo Sr. 1" Secretário.

a
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É:: lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 537, DE 1990
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado n" 150, de 1989
- Complemerltar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que dispõe,
nos termos do inciso III, dO art. 161 da Constituição Federal, sobre o acompanhamento,
pelos beneficiários, do cálculo das quotas e
da liberação das participações previstas nos
arts. 157, 158 e 159 da mesma Carta a fim
de que figure na Ordem__do Dia_ d_a sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
- Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- Aprovado o requerimento, o projeto a
que se refere figurará na Ordem do Dia da
próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será Hdo
pelO Sr. 1~ Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTTO N" 538, DE 1990
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro a dispensa de interstíciO e
prévia distribuição de avulsos para o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câm~
ra n" 47, "de 1988 (n"' 682, de 1988, na Casade origem), que proíbe a utilização de clorofluorcarbonetos como propolentes em aerosol d_o tipo spray e dá outras providências
a fim de que figure na Ordem do Dia da
sessão seguinte.
Sala da~ Sessões, 15 de dezembro de 1990.
-Pompeu de Sousa.
O SR •.PRESIDENTE( Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, o projeto a
que se refere figurará na Ordem do Dia da
Sessão Seguinte.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1''Secretário.
.Sãç lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 539, DE 1990

Sr. Presidente,
Nos termos do Art. 336, "b',', do Regimento Interno, requeremos urgência para o
Projeto de Lei da Câmara n'' 119, de 1990
(n" 5.995, na caSa de origem) que "dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão
do SUS e sobre as transferências intragovernamentais de recursos financeiros na área de
saúde, e dá outras providências".
Sala das Sessões_, 15 de dezembro de 1990.
- Chagas Rodrigues (segue-se as assinaturas)
Sala das Sess_ões, 15 de dezembro de 1990.
-Chagas Rodrigues ---Jamil Haddad Pompeu de Sousa - Nelson Wedeckim João Calmon- Sllldanha _Derzi- Frag.~i$co
Rollemberg - Alfredo Campos - José Ignácio Ferreira - Luiz Viana Neto - Mario
Covas- Antonio Luiz Maya- Albano Franco- Ronaldo Aragão- Cid Sabóa de Carvalho - Lavoisier Maia - Gerson Camata -
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Ronan Tito - Mareio Berezoli - Maurício
Corrêa - Marconde Gadelha - Mauro Borges - Mauro Benevides - Meira Filho Severo GoD.leS - João Lobo - Ltite Chaves
-

Ney Maranhão -

Marc;o Maciel -

JOão

Meneses- João Calmon- Carlos Patrocinio
- Amir Lando- José Paulo Bisol- Jutahy
Magalhães - Afonso Sancho - Almir Gabriel - Humberto Lucena - Carlos Alberto
- Oziel Carneiro - Odacir Soares - Nabor
Junior - Áureo Mello - Mareio Lactrda
-

Louremberg Rocha - Affonso Camargo
Lourival Baptista - Nelson Carneiro -

José Fogaça.
... Seguem assinaturas
REQUERIMENTO N• 540, DE 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado FederaL

Nos termos do art.~336.,~alínea b,

ctO Regi-

mento Interno do SenadoFederal,requeremos urgência para apreciação do PLC 115/90,
que "altera a denominação da Fundação Centro de Formação do Servidor Público- Funcep e dá outr_as providências".
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
-José Ignácio Ferreira (Segue-se as assina~
turas)
Sala das SeSsões, 15 de dezembro de 1990.
- José Ignácio Ferreira - João Castelo Carlos Alberto- Marconde Gadtlha- Odacir Soares - Afonso Sancho- João Menezes
~ Oziel Carneiro - João Lobo - Antônio
Lui:l: Maya - João Nascimento - João Cal·
moo - Lourival Baptista- Mánsueto de La·
vor - Fernando Henrique Cardoso -- Ney
Maranhão - Gerson Camata - Albano
Franco - Jutahy Magalhães - Luiz Viana
Neto - Jamil Haddad - José Paulo Bisol
- Affonso Camargo - Marco Maciel - Jorge Bomhausen - Rocha Saldanha Derzi Pompeu de Sousa - Márcio Lacerda - Ney
Maranhão - Mauro Benevides- Leite Cha·
ves - José Fogaça - -Humberto Lucena Mareio Benzoski - Ronan Tito - Mauro
Benevides- Nelson Vedekin- Mareio Ben·
zoski - Almir Gabriel - Amir Lando.
... Seguem assinaturas

portuno porque dá uma impressão de que
estamos dispostos a uma confrontação com
os credores e isso se faria a partir" de" uma
posição de franqueza, de vez que o montante
. doS juros atrasados que nos recusamos a pagar é, a rigor, inferio"r à Soma dos créditos
de curto prazo que nos são dados pelos bancos comerciais e dos desembolsos eventuais
dó Fundo Monetário, do Banco Mundial e
do Banco lnteramericano, gue ficam todos
suspensos ante eSSa nossa pendência com a
comunidade financeira internacional.
O texto, tal como foi redigido pela Comissão de Assuntos Econômicos, revela irrealismo económico, amadorismo negocial,
além de conter várias injuridicidades.
= ProporMme-eí a demonstrar essas proposições numa análise dos diferentes artigos do
projeto de resolução.
O art. 1" estabelece diretrizes para os contratos de renegociação da dívida externa. Se
se tratam de diretrizes, é de imaginar-se que
os nossos negociadores terão de incluir nos
contratos cláusulas compatíveis com o espírito e a letra da resolução.
_
Ora, se passarmos ao art. 2\ verificaremos
de imediato as imens.as dificuldades dessa tarefa negocial. O art. 2" pretende ser uma definição da nossa capacidade de pagamento fiscal. Isso podia ser_ uma obviedade inútil, porque se entende que não podemos pagar mais
do que nossa capacidade de pagamento. Isto
pode ser uma receita de__ contabilidade interna
e, nesse caso, não seria de particular interesse
para os credores ou seria uma norma negocial. Como diretrizes negocial, é simplesmente impossível fazer com que os credores aceí~
tem a unilaterialidade da definição.
Ein realidade, o que se diz?

"O montante de recursos em moeda
nacional dc;:stinado à aquisição de divisaS
para saldar os compromissos da Uníão,
junto à comunidade financeira internacional, será restrito à capacidade interna
de pagamento, salvaguardadas as necessidades de financiamento não inflacio·
nârio do crescimento económico."

.Abre-se, aquí;toda uma área de indetermiM
nação. QüãiS as necessidades de pagamento
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
económic-o? Será_ que o devedor pode defi- Esses requerimentos Udos serão votados
ni-las unilateralmente? Neste caso, se o deveapóS a Ordem do Dia., n~ forma do art. 336,
dor se decidir a lançar-se em projetas megalob do Regimento Interno.
mánfacos, ele podia simplesmente anular uniHá oradores inscritos.
lateralmente sua capacidade de pagamento
Concedo_..~;~, palavra ao nobre Senador Ro·
contemplada sob o aspecto fiscal. Vejo extreberto Campos.
mas dificuldades em se redigir uma cláusula
dessa natureza. Não acredito que algum banM
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS ~MT.
co credor a aceitaria; aliás~ os nossos bancos,
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
internamente, jamais aceitariam que um deM
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-. vedar definisse unilateralmente a sua capaci·
res:__
dade.de pagamento.
Além disso, há uma bizarria contábil inexUso da palavra, neste momento, para marcar minha posição em relação ao Projeto de
plicada- excluem-se as receitas das i~stitui·
ções financeiras e também os recursos proveM
Resolução n" 76, de 1990, relativo à dívida
externa. Acredito que este projeto é a um -riieiltes do Programa Nacional de Desestatempo inoportuno e imprudente, Imprudente , tização. o.ra) ambas as receitas formam parte
porque cotém definições de capacidade de
da capacidade de pagamento fisCill; a definição é uma arbitrariedade contábil. É difícil
pagamento fiscal e cambial que são unilaterais e economicamente questionáveis. E i.no- acreditar que os bancos brasileiros· e os es-
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trangeiros- entre os nossos credores no ex. terior se incluem os bancos brasileiros, inclusive o do Brasil, nosso maior credor - acatem uma cláusula contestatória unilateral em
favor do devedor; pela atual, o devedor passa
a definir o que ~-a sua própria dívida.
Não é concebível que um negociador brasileiro possa, seriamente, pretender a aceita-ção da comunidade financeira interriâcional
para uma cláusula da espécie; aliás, a sua
juridicidade seria duvidosa, porque se trata~
ria de um contrato bilateral com obrigação
indefinida,_em favor de uma das partes. Se
passarmos para o art. 39, verificaremos existiM
rem comparáveis dificuldades .
Segundo o teor do art. 3~. os_nossos negociadoi-es teriã.m que inclui!, -nos contratos,
uma cláusula que declarassem_ que as obrigações contratuais seriam-SiispeTISãs-sempre que
comprometesse manútençãó do nível de reservas compatível com as necessidades míni·
mas de importação.
O argumento imediato dos nossos credores
seria o seguinte: o nível de reservas é resul~
tado de urn complexo de políticas; o nível
de reservas não resulta, não se relaciona uni·
cam.ent_e com o_montante de pagamento da
dívida externa; o nível de reservas pode, por
exemplo, depender, fundamentalmente, da
política cambial. Se o país adota uma política
cambia[ de taxas supervalorizadas, suas ex·
portações decrescem, suas importações são
artificialmente estimuladas e suas reservas
tendem a declinar. Será que pretenôemos ter
o direito de praticar qualquer política cambial
que quisermos e esperar que os credores aceitem a ínterrupção dos pagamentos, se dessa
política cambial resultar urq.a queda no nível
de reservas? b, obviamente, uma e;;c.pectativairrealista.
Além disso, os credores argüir~o. que o nível de reservas reflete também o nível do
ingresso de capitais. E os ingfesso-s de capitais
podem ser encorajados ou desencorajados
por politicas internas do devedor. Cria-se~
no_vamente, uma área de indeterminação.
Se passarmos ao art, 4~, verificarúrios que
estamos criandCt üüia ánedota jurídica. Vários dos senadores aqui são até professores
de DireitO e, certamente, acharão estranho
o que reza o art. 4%~ em seu inciso 1:

a

"Os contratos relativos à operação de
crédito externo, de que participam a
União e suas autarquias, não poderão
conter cláusulas de natureza política
atentatórias à __soberania nacional ou à
ordem pública, contrárias à Constituição
ou às leis brasileiras."
Ora, recomendar-se numa resolução do Senado que os nosso negociadores não violem
a lei e a Constituição é, realme-nte, uni absurdo jurídico. A Constituição e as leis são normas de hierarquia superior à resolução do
·Senado. Acredito que o texto, tal como está
redigido, será uma pitoresca nota de rodapé
nos tratados de Direito Internacional Privado
- a bíZ3rrla de se determinar, por uma reso~
lução, que os negociadores tenham a mínima
decência de não violar a lei ou a Constituição.
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Se passarmos ao inciso III dO mesmo amgo, verificaremos outra impropriedade:
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vados sem prévia consulta ao Senado FeHá um prol:!lema também constitucional:
é.que o Senado não tem ingerência constituderal."
cionalmente_ definida na execução de contra"Os contratOs - e -os cori.tratos São
Notem a expressão "bancos privados", estos e no desembolso de pagamentos. Para tamos criando uma discriminação entre os
atas bilaterais-deve.rão prever adequaque o Senado possa manter sua autoridade, empréstimos que nos chegam por via de insti:- da proteção às reservas internacionais do
é preciso que não exceda os limites de sua tuições públicas e os empréstimos de bancos
País, depositadas no exterior, em nome
responsabilidade. Podemos influir no proces· privados. Mas os contratos de empréstimoS
do Banco Ceritral do Brasil."
so de endividamento externo em quatro está- são do mesmo valor, não são instrumentos
Isto é uma norma interna, um conselho gios e através de quatro dispositivos. Pelo
jurídicos de hierarquia diferente, ambos enprudencial aos nossos negociador~, mas não
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, volvem obrigações de desembolso por parte
pode ser inserida num contrato internacional.
podemos autorizar operações externas - é do credor, obrigações e pagam_ento por parte
Aos bancos não cabe proteger as reservas
uma competência do S_enado.
do devedor.
_
brasileiras; ao Brasil é que cabe tomar as
Pelo art. 49, inciso ·r, o Congre~o, não
Se estabelecêssemos aqui, ness~ nível connecessárias cautelas.
mais o Senado, pode resolver definitivamente tratual, uma diferenciação entre bancos priSe passarmos ao art. :s~. encontraremos um
sobre tratados_,_ acordos ou atos internacio- vados e instituiç-ões financeiras internado- .
problema que considero de natureza ética.
nais que acarretem encargos ou comproniis- nais, estaríamos ferindo um princípio da nosNa realidade, pelo art. 59, formalizamos o
sos gravosos. Essa redação é extremamente Sa própria Constituição, que é o da isonomía.'
calote.
bizArra porque, de antemão, não se pode deConcluirei, Sr. Presidente, expressando a
Até agora, procuramos nos beneficíar do
firiü se um córD.pioiiiiSso é gravoSO ou- não. esperança de que essas considerações-sejam
deságio, nos títulos da dfvida externa, mas
Senipre o Bi"asil contrata empréstimos exter- suficiimtes para convencer o Se-nado da inljamais consagramos em texto legal que só
nos na esperança de que a contrapartida de prudência de uma resolução desse tipo; aliás,
pagaremos com deságio.
geração de recursos internos seja suficiente as nossas nego-ciações de dívida externa para pagar o devido. Nenhum negociador, tenho alguma autoridade pafa falar, porque
O deságio é uma-prática de mercado, de
de antemão, pode prever se, na implemenque nós nos aproveitamos seja para diminuir
já fiz três n~õ.egociações ..:... tem· sido condUtação prática das operações e de projetqs re- zidas coin eXireffio grall.de amadorismo, aro ônus fiScal, seja para diminuir o ó-nuS _camlacionados com a dívida interna, não haverá rogância e iinpiudênCia. Não é por outro mobial.
- - -momento de gravosidade . .Tomemos, por tivo que estamos num verdadeiro impasse.
No caso, eÕ.tretanto, do art. 5°, não se trata
exemplo, o endividamento relativo ao prode venda ou- compr-a··-de títulos desagiados
O propósito original de recusar pagamé:ngrama nt'.clear, endividamento para com a
no mercado; torna-se compulsório o calote,
Alemanha.
tos-de juros para manter reservas provou-se
-quer dizer, proíbe-se a aceitação fácil do valor
Quando o programa nuclear foi concebido, desastrosam~nte contrapnJducente. Teríado título, mesmo quando a dívida do setor
imaginava-se
uma extraordinária vantagem mos tido que pagar juros atrasados, que são
público é quitada pela aquisição de participara o Brasil: dominar uma nova tecnologia, algo como_ 8 a 8,5 bilhões .de dplares. Em
pações acionárias, no âmbito do programa
nos recusando a pagar qualquer. coisa, não
criar uma fonte nova de energia.
nacional de desenvolvimento.
Na realidade, o empréstimo se tornou ab- a totalidade dos 8 bilhões, mas qualquer coiNesta hipótese, não há nem encargo fiscal
surdamente gravoso, mas isso é uma coisa sa, o que conseguimos foi bloquear para, o
nem cambial. Pelo menos, nessa hipótese,
que a priori não se poderia determinar. Mas, Br_asil o acesso a todª a finança i;n~en;J.acion~l..
deveríamos admitir, ou pelo menos não proiisso é um texto constitucional e tem que ser Por exemplo, os bancos comerciais ofereciam
bir que os títulos fossem pagos pelo seu valor
respeitado; entretanto, não dá ao Senado ao Brasil créditos de curto prazo para comérfácil - é um mínimo de decência ética e monem o direito de aprovar contratos interban- cio exterior e interbancários da ordem de 13
ral.
cários, que são contratos de Direito Privado, bilhões de dólares. Esses créditos, segundo
No § 19 do art. 5'!, encontraremos obstánão são a tos internacionais, muito merios au- se estima, estão reduzidos a 5 a 6- bilhões
culos de natureza prática, jurídica e constitorizar pagamentos. A aprovação dos atas de dólares. Em créditos de_ curto ·praio, pertucional:
caberia ao Congresso- e não ao Senado, e deffios aqll!l~_-que deixamos de" pagar como
juros. Aléffi disso, os créditos de curto prazo,
a autorização de pagamento a nenhum dos
"É Ve-dada a efetivação de qualquer
dois, porque é uma tarefa exclusivamente que tiriham a taxa d~ juros de 0,5% ao_ano,
pagamento de atrasados aos bancos priestão hoje com uma escandalqsa ta~a de Juros
executiva.
vados, sem prévia consulta ao Senado
Além disso, cabe ao Senado, pelo art. 49, de 6 a 8% sobre olibor - para créditos de
Federal ou, dtuante o recesso parlamencurto prazo, e não de longo prazo. É urita
item X, fiscalizar e controlar, diretamente
tar, â comissao representativa."
punição financeira extremamente pesada.
ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, inclusive os- da administraÉ simplesmente impossível inserir-se num
Como resultado desse amadOrismo, não
ção indireta.
contrato de dívida externa ressalva dessa nachegamos a um acordo com o Fundo MoneTemos
um
poder
de
censura
e
crítica
a
pos~
tureza. Quando se negocia um contrato de
tário Internacional, aco:rdÇl_ que desbloqueatedori, é um direito de fiscalização, mas não ria -2 bilhões de dólares. -Além disso, estão
reescalonamento da dívida- e é o que tereimplica
dar
ao
SenadO
autorização
para
ingemos de fazer-. fixam-se oS" prazos e--as datas
retidos financiameritos do Banco Mundial e
rêncía no processo contratual.
de pagamentos, além de outras condições addo Banco Interamericano de Desenvolvimenjacentes. A partir desse ·momento, o credor
to. O nosso desejo de poupar dívidas através
Há, finalmente, um outro momento em
adquire um direito líquido e certo. Por essa
que o Senado e o Congresso podem influende um processo de calote provocou ser um
cláusula, esse direito riãO ·sena nem líquidO
ciar a questão do endividamente externo: é
bumerangue. Faço votos para que essa argunem certo, pois o Senado Federal teria que
na_ votação do Orçamento. Quando "'otamos _mentaçào_seja entendida, inclusive pelo Exeser consultado. Na versão ·anterior, era pior
cutivo, a fim de que se abandOne esse amadoo Orçamento, incluímos os créditos corres-o Senado teria que aprovar; aqui, o Senado
pondentes à dívida externa. Esse, aliás, é um· rismo e voltemos a negociar seriamente com
seria consultado. Mas quem é consultado poa çomunidade financeira internacional.
excelente momento para que o Senado exerça
de dizer sim ou não, e os credores ficariam
Uma coisa que os negociadores brasileiros
sua função de previsão, de orçamentação, fisnuma situação juridicamente indeterminada,
devem evitar é a arrogância com sentido de
caiiz---ªção e controle.
imaginavam ter um direito lfquido e Cer-to
Há outra dificuldade nessa redaçào. Díi excepcionalidade. Quarldá-os ouço falar, pade pagamento e receber dentro dos prazos
rece-me que os mexicanos, os venezuelanos,
o§ l':
reescalonados e, subitamente, poderiain de-os- filipinos, os chilenos, que já negociaram
frontar-se com uma resposta negativa da con"Ê vedada a efetivação de qualquer
a sua dívida, tinham sido negociadores extrepagamento de atrasados aos bancos prisulta ao Senado Federal.
mamente incompetentes, e que o Brasil in- .
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ventaria um fórmula inovadorà. É extrema·
mente díficil inovar em matéria de fmança
internacional. Os bancos têm um complexo
relacionamento com dezenas de dev?dores;
não podem singularizar um devedor para um
tratamento milagroso. Pode·se conseguir me·
lhoramentos aqui e acolá de tipo inCrementaL

E, aliás, cãda um dos acordos de renegociação de dívida do Brasil tem sido melhor
do_ que o anterior. Talvez possamos conseguir
alguns melhoramentos em_ relação ao acordo
mexiCano, mas não devemos subestimar a capacidade de negocítrção dos mexicanos. E o
acordo do México~ rouito ciifiC-ado no Biãsil
como inadequado para aligeirar o peso da

dívida, provou ser, na realidade, extremamente fértil. Hoje, o México está_recebendo
de volta capítaís mexicanos que fugiram -para
o exterior. A restauração da confiança do
mercado internacional, na economia -inexi~
cana, teve tepercurssões internas favoráveis,
trazendo de volta.c;apitais mexicanos refugia~
dos no exterior, promovendo uma retomada,
ainda que tímida, de financiamentos de bancos comerciais e, agora, ensejando o desenvolvimento de um grande prograritã de privatização de empresa, de um lado, como-resgate
de dívida, e de outro, de oferta de créditos
para Penex-empresa mexicana de petróleo
- da ordem de 5 bilhões de dólares para
acelerar seus trabalhos de exploração petrolífera.
O Brasil, se chegar a um acordo razoável
com a comunidade financeira -internaCional,
poderá beneficiar-se também d~sses efeitos.
Já me ia eSqUecendo de um e:{eito extremamente benéfiCo, no caso do México, que foi
a baixa da taxa de juros no mercado interno.
Antes do acordo, a taxa de juros era da ordem
de 45% reais, ao ano, baixou para cerca de
25% logo após concluído o acordo.
Então, a pacificação da comunldade fin~n
ceira internacional, pela restauração da confiança, não só assegurou um fluxo de financiamentos razoáveis c:Qmo beneficiOU a economia interna, redu:rindo os encargos da rprópria dívida jÍltema.
Por este motivo, Sr. Presidente .. _.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-Nobre Senador Roberto CampOS, a Mesa
se sente no dever de expressar que a sessão
extraordinária -de l_loje é dedicad~ exclusivamente à Ordem do Dia.
Como V. Ex" pediu a palavra como Líder,
o tempo já se esgotou, de há muito, e há
outros oradores para falar também na qualidade de líder, seguindo~se a Ordem do Dia.
Portanto, a Mesa apela para V. Ex• no sentido de que abrevie suas considerações. Essa
matéria ainda não figura na Ordem do Dia.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Compreendo sua advertência Sr._ :Presi~ente, e aela obedecerei. Minha característica, nesta
Casa, tem sido a d~_um orador profundamente_ disciplinado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr, Presidente.
(I\1uito obrigado!.)

O .SR. PRESIDENT~ (Pompeu de Sousa)
- Os Srs. Senadores Afonso Sancho e N ey
Maranhão se inscreveram para uma corounicação,,
.
- COncedo a palavra ao nobre S~nad:or Afonso Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE.
Para uma cOmunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, como é sabido, o
preço do aço é uniforil_le___e_ o ~~nto vem
sendo tr~tado desde 1960, ainda no GOVeino
do Sr. Jânio Quadros. No Governo do General Castello Branco - o seu ex-Ministro da
Indústria e do Comércio era o hoje Senador
Severo Gomes-. novamente tentou-se tirar
a oportunidade que o empresariado do Nordeste tem de desfrutar do preço uniforme
- CIF. Naquele tempo, o então Ministro
Severo Gomes esteve em Fortaleza e viu, in
loco, coino não se pode tirar essa diferença
do frete. Quando volt<?.U a Brasília, em entendimento, aqUi, com o rlosSo saudoso Líder
Virgílio Távora, resolveu revogar a Portaria
que trat_ava do assunto. Agora, cinco entidades- uma delas com o nome de Associação
Brasilejra para o Desenvolvimento das Indústrias de Base, que apenas se esqueceu de
acreScentar ''do -S1,1l", porqu·e, acontecendo
isso,_o Norde;ste desaparece com o desenvolvimerlio do setor pólo-mecânico-, soliCitam
da Sia. Ministra da Economia não seja revogada a Portaria recentemente baixada e que
as Bancadas do Norte e do Nordeste solicitaram ao Presidente Fenülndo éQllor de Meno, a- fim' de q-ue ó assUnto, fosSe imediatamente revogado. Infelizmente,_ até agora,
não o foi mesmo cóin eSfã- nOta de pressão.
Mas, como este Governo nã_o aceita pressão,
acredito que ela não terá efeito algum.
Assim, Sr. Presidente, quero lançar, aqui,
meu enérgico protesto contra ~ssa maneira
de se desejar que o Nordeste se desenvolva.
Se, realmente, esse fiete pode prejudicar a
Companhia Siderúrgíca Nacional, que se aumente o frete proporcionalmente, mas não
prejudique as indústrias nascentes _da_ região. O mundo empresarial e os políticos nordestirios não aceitam essa maneira-de determinadas pessoas do-SU.fêj_Uerei:em iíilpor suas

se
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De forma especial,_ devemos aplaudir o fim
do sistema d~_i~'!lbsídios do frete_ do _aço denominado CIP-Uniformes que tantas distorções
piOVocava na fíiação dos preços deste pro·
duto.
Temos a cOnfiança de que nossas autoridades saberão resistir às inevitáveis pressões
dos poucos favorecidos pefo antigo frete subsidiado, as quais terão por objetivo modificar
a citada resolução interministe.;rial. Temos a
certeza que a equipe governamental compreende que não pode haver meias reformas
quando se trata de elimipar benesses e r~c9n~
duzir um setor tão fundamental como a side~
rurgia aos postulados da economia de merca·
do. Já é tempo de condenarmos o regionalismo e entimarmos o mito de que o subsídio
do frete do açQ, pago pelos consulttidores
·das praças mais desenvolvidas, pode contri~
buir para a tão almejada desconcentração do
processo de industri_alização. A longa ex{>~~
riência brasileira neste campo demonstrou
que o chamado ••preço CIP-Uniforme", em
nada contribui para essa finalidade. Ao contrário, esse artificialismo, tem inviabilizado
a implantação de 1,1sinas region3.iS, além de
piõlongar as épocas de escassez, .tras regiões
mais distantes dos centros produtores, favorecendo, paradoxalmente, uma maior concentração industrial.
Essas corajosas medidas são imprescirid(veis para a futura priVatização do parque sidenírgico naciOnal e estão absolutamente coe-_
rentes com a mentalid~de Ijlodernizante que
predomina boje no mundo e que está na própria base dos compromissos da campanh-a-ao
Presidente Fernando Collor.
ABDIB - Associação Brasileira para ·o
Desenvolvimento das Indústrias de Base
·ABITAM- AssoCíação Brasileira de ln·
dústria de Tubos e Acessórios de Metal
INDA- Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço
SICETEL- Sindicato Nacional da lndús_tria d_e Tref_il<1_ção e Laminação de Metais Ferrosos
_
__
__
_ ____________ _
SINDISIOER - Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de _ProdJJtos Siderúrgicos.

condi~ões.

Era- essa a comuniCação que que-na fazer,
Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE

O"SR. AFONSO SANCHO EM SEU
"p/WNrJNCTAMENTO"·
FIM DE UM ABSURDO
As entidades abaixQassinadas, de público .•
desejam cumprimentar a Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello e o Ministro
da Infra-estrutura, Ozeres Silva, pelo descorJiiio que demonstraram ao editarem a Resolução lnterministerial n9 670, a qual recoloca
a siderurgia brasileira no salutar ambiente
da economia de mercado. Esta providência
põe um pontó final na longa fase de intervenção estatal no mercado siderúrgico que constitUi u~ setor básico da indústria nacional.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o _seguinte dis_c_urs_o.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, devo explicar a
razão pela qual solicitei que, em todas matéri~~ em votação, de ontem e hoje, ·Constassemeu voto pela abstenção.
Ao propor a reforma dO Regimehtõ do Senado, tive a preocupação de estabelecer urna
data limite para que esta Casa recebesse projetas votados na Câmara. Ficou estabelecido
que as matérias chegadas após 30 de novembro não seriam votadas. Qu.ando da votação
do Regimento, criaram-se exceções, uma das
quais o da urgência uq~entfssirna, com 50 assi·
naturas ~ casos de urgéncia para situações
de calamidade públi-ca e- em caso de guerra ,
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ao se votar essa proposta, manifesi:ei-me

contrário a ela por con-siderar que as exceções.
transformar-se-iam em regra, já que seriam
colhidas previanifnte assinaturas - sem saber para que serviriam. É o que, infelizmente, tem ocorrido.
Para evitar a repetição destes fatos, apresentei um projeto de resolução estabelecendo
que as-proposições _paraas _quais haja reqU.iri~
menta de urgência -cám: -str as\inaturas, _este

requerimento terá qUe ser aprovado" em-vot~

çáo nominal com a presença da maiori"a absoluta da composição- do .Senado. Assim, estabeleceremos se a maioria aceita, ou deseja,
de fato, que a proposta seja votada, naquela
sessão, em regime de urgência urgentíssima.
Quando solicitei- que as_proposiçóes_em regime normal de votaçãO Corisiassem do "espelho" das sessões com antecedência, para
que houvesse um prazo determinado para o
exame das proposições por parte dos que _9-esejassem fazé-lo, foi na tentativa de termos
conliecimentõ das matérias que·votaríamos.
~·Infelizmente, tail.to nó final de junho como
nos dias que antecedem o firial do ano legisla·tivo, é o mesmo "corre-corre'' para votar projetes que "dormiram" por-muitos mes_ês n.ãs
gavetas das duas Casas.
Daí o meu protesto, que é o mesmo que

fiz em relação à votação do Orçamento, que
é leva-do ao plenário sem que a quase totalidade dos Congressistas tenha tido condições
de conhecer os pareceres e o relatório final.
Vota-se uma caixa-preta bem lacrada, o que
recuso-me coonestar. Mesmo sem poder fazê-lo formalmente, fiz constar dos Anais do
Senado que, com aquela declaração que fazia
no momento, simbolicamente estaria me abstendo, também, quanto ao Orçamento da
União. Não tenho que julgar comportamento
de colegas mas tenho, perante minha própria
consci~ncia, o dever de protestar contra repe·
tição semestral dos erros que condeno.
Esta foi a-initlúii última particTp.ãção nas·
trabalhos desta Legislatura e muitas vezes levantei minha voz contra o que considero errado. Tenho sido repetitivo na luta para que
os nossos trabalhos se exerçam de segunda
a-sexta-feira e não sejam concentrados em
2 dias por semana. Isto faz com que mesmo
oS que passam o ano tentando estar presentes
constantemente, tanto nas Comissões quantO
no Plenário, acabem passando por omissos
em algumas Comissões. -Só pã.ra eXemplificar:
na Ultima semana, fui convocado na quartafei:fa para comparecer a 4 Comissões Pénnanentes, 2 CPI, Reunião da Bancada do PSDB
e reunião do Plenârio do Senado, tudo às
10:00 horas da manhã. Consegui participar
dos trabalhos de 2 Comissões e passar alguns
minutos na reunião da Bancada nas demais,
estive ausente. Terei sido omisso?
Na quinta-feira, 'foram 4 Comissões e reunião do Congresso.
Isto por quê'! Porque os nossos trabalhos
concentram-se na quarta e quinta-feira. É 16gico que nãq há tempo para tudo, e isto serve
de desculpa'até para quem não vem. Dai eu
inSistir que as nossas faltas devem ser compu-

tadas de segunda a se?'ta-feira e não ape.nas
quando há votação nominal.
Lamento encerrar mínha participaçãO ilo
Plenário d-o Senado, nesta Legislatura, com
estas colocações, Irias é o que realmente penso, e que, mesmo sem esperanças de que
ocOiTa, gostaria de ver a futura Mesa fazer
cumprir rigorosamente o que estabelece o
nosso Rç:gimento. (Muito bem!)

·o

SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
--::-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão, para uma comunicação. (Pausa.)
S. Er não está presente.
Esgotado _o tempo destinado ao Expediente._
Passa-se.à
ORDEM DO DIA

requeiro adiamento da votação ·do Projeto
de Resolução ·n~ 73, de 1990 a fim de ser
feita na sessão de segunda-feira, dia 17 ·12-90.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
- José Ignácio Ferreira.
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a· palavra ao nobre S~!Jador.
O SR. JOSÊ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Pela ordem.) - Sr, Presidente, peço
a retirada do requerimento.
O SR~ PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Presidência_defere. Está retirado ore:
querimento.
Sobre a mesa,.requerimento que serã lido
pelo Sr. to Secretário.

Item 1:
--PROJETO DE LEI DO DF
N• 64, DE I990
(Inc~ufdo em Ordem do Di8
nos Termos do Art. 281
do Regimento Interno)
Votação, em turno único; do E.rojeto
Lei do DF n" 64, de 1990, de iniciativa
-do Governador dQ DistritO_ Federal, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal créditos
suplementares até o limite de Cr$
11.824.000,00 (onze milhões, oitocentos
e vinte e quatro mil cruzeiroS), tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•
450, de 1990, da Comissão
- do Distrito Federal.

É Üdo o seguinte:
REQUERIMENTO N• 542, DE 1990
Destaque para supressão:
Suprimam-se as seguintes expressóe_~_:
Suprima-se no art. 1":
A data do resgate''IS-09-90";
o valor de Cr$ 6.731 milhões;
a equivalência em BTNF d_e_

çi~

A discussão da matéria foi erlcertada em
sessão ordinária de 14 do corrente.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéiiã- vai â -Comissão Diretóra, para
a fedaçâo final.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ltem2:
PROffiTO DE RESOLUÇÃO
N• 73, DE I990
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do Art. 281
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução_ no 73, de 1990 (apresentado pela Comissão -de Assuntos Econônúcos como conclusão de seu parecer n?
454, de 1990), que autoriza o Governo
do Estado de São Paulo a emitir Bônus
do Tesouro do Estado de São Paulo.
A discussão da matéria foi encerrada em
sessão de _14 do corrente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 541, DE 1990
Nos termos do art. 315, combinado com
a alínea c do art. 279 do Regimento Interno,

108.676.624
Suprima-se no art. 29:
O vencimento de "15-06M91";
a quantidade 93.117.950;Sup.rima-se ·no art. 3o:
A expressão "e tem por finalidade
cumprir .os parágrafos 29 e 3o do art. 99
· da Lei n• 8.024, de I2 de abril de I990".
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito - -Marco Maciel - Chagas
Rodrigues- João Menezes - Ney Maranhão
- Jamil Haddad - José Ignácio Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O requerimento lido será votado oportunamente.
O Sr. Mauro Benevides- -Sr. Presidente,
peçQ a palavra pela ordem.
\

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-_Co~cedo a p~-l~vra ao riobre Senador.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem. Sem -revisão Cio orador.)
~Sr. Presidente, antes de V. Exa. submeter
à votaçáo, como já o faz, desejo oferecer
um esclarecimento à Casa, de que o Senado
Federal, cônscio das suas respo-nsabilidade
na apreciaçãO dessa matéria que integra o
elenco da sua competência privativa, realizou
uma série de gestões para viabilizar a aprovação desse projeto. E as Lideranças partidárias,_ o_úvidas na matéria que lhe era pertinente, o prôprio Banco Central da República, enfim, todos aqueles seguimentos que deveriaril_oplnllr a respeitO-dessa matéria, todos
estão acordes com a supressão desses quantitativo~, nos termos do requerimento firmado
por vários dos eminentes Uderes desta Casa.
Portanto, a manifestação consêilsual será no
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sentiddo de se acolher o projeto com os destaques c_onstantes do Requerimento agora lido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Em votação o projeto, sem prejufzo do
destaque requerido, 'que será ·,votado em seguida.
O Sr. MarcoMa_ciel- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a. palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE: Pa·
ra encaminhar a votação.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a manifestação do PFL é na
mesma direção daquela que acaba de ser expedida pelo nobre Senador Mauro Benevides, em nome da Liderança do PMDB.
O Sr. Chagas Rodrigues_ Sr, Presid_ente_,
peço a palavra, para encaminhar a varação.
O 'SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senad9r..

A matéria foi incluída _cm Ordem do Dia
em virtude de dispensa do insterstfcio concedida em sessão anterior.
- Discussão do substitutivo, em turno suplementar. (PaUsa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é da..
do co_mo definitivamente adotado, nos termos do disposto no art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
- _BeQaçãodove~cidoparaoturnosup1ementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado o? 161~ de 1989 - Complementar, que define os serviços de qual·quer natureza sujeitos ao imposto'.de
-c-ompetência dos municípios, previsto-no
_inciso IV do art. 156 da Constituição,
e estabelece s~as alíquotas máximas.

OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB O Congresso Nacional decreta:
PI. Para encaminhar a vot~ção.) -Sr. PresiArt. 1~ O imposto, de competência dos
dente, Srs. Senadores, deiXO bem claro que
municípios, sobre serviços de qualquer natorezajQcille...sobre os serviços de:
a Bancada do PSDB é também favorável_ao
projeto.
--- · -- --~::---1- médicos, déntlstas, fonoa-udi6logos,
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presiterapeutas ocupacionais e fisioterapeutas;
dente, peço a palavra.
2 - hospitais, clínicas, ambulatórios,
prontos-socorros-, ·sanatórios, manicómios,
O SR. PRESIDENTE (?_oDl:p~u de Sousa)
casa de saúde, de repouso, de recuperação
-concedo a palavra ao nobre Senador:
e congêneres;
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
3 - banco> de sangue, leite, pele, olho>
- ES. Para encaminhar a votação. Sem revi· e congéneres;
·
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Sena4 -análises clínicàs_ e labor~toriais, eletricidade médica:,, radioterapia, ultra-sonogra·
dores, exatamente na mes!na linha.. do emifia, radiologia, tomografia e congéneres;
nente Senador Mauro Benevides, registro a
5 ~-assistência médica e serViços congénesintonia do Governo com os termos em que'
a questão está posta, com os destaques que
res previstos nos itens anteriores, prestados
foram lidos pelo eminente senador Nabor
mediante planos de medicina de grupo ou
Júnior. convênios, lrfclusive com empresas para assistência a empregados;
6- enfermeiros, obstetras, ortópticos e
_ O SR. I'RESID.EN_TE (Pompeu de Sousa)
protéticos (prótese dentária);
- Em votação o projeto, sem prejuízo de
7 - psicólogos, psicanalistas e assistentes
destaque.
sociaiS;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
8- médicos veterinários;
permanecer-sentados. (Pausa.)
9- hospitais e clínicas veterinárias e conO SR. PR.ES!PJ;;NTE (Pompeu de Sousa)
géneres;
-Votação do destaque requerido.
10- tratamento, amestramento, adestraOs Srs. Senadores que o aprovam queiram mento, embelezamento, inseminação, guarpennanécer sentados. (Pausa,)
da, alojamento e congéneres, relativos a aniAprovado.
mais;
A matéria vai à Comissão Dirétora p-ara
11 -advogados;
a redação final.2 , 12.-:::-- eng_el)heiros, arquitetos, urbanistas e
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
agrónomos;
-Item3:
13- sociólogos e economistas;
-DiScUssão, em turno suplementar, do
14- contadores, auditores, guardas·
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
livros, técnicos em contabilidade e congênen~ 161, de 1989-Complementar, de autores;
ria do Senador Fernando Henrique Car15- tradutores e intérpretes;
doso, que define os serviços de qualquer
16- relações públicas;
natureza sujeitos ao imposto de compe17- ensino, instrução, treiq.amentd,
tência dos municípios, previsto no inciso
orientação educacional e avaliação de conheIV do art. 156 da Constit1,1iç·ão, tendo
cimento, de qualquer grau ou natureza;
PARECER, sob n• 486, de 1990, da Co··
18- avaliação de bens, per(cias, exames
missão.
e an_á_ljses técnicas;
.
- Diretora, oferecendo a redação do ven·
19::....... 'regulação de STilistros cobertos por
cido.
contratos de seguros; inspeção e _avaliaç;\o
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de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos segurá~
veis, prestados por quem não seja o próprio
segurado ou companhia de seguro;
20- projetes, cálculos e desenhos técnicos de qualquer natureza;
21-aerofotogrametria (inclusive interpretação), mapeamento e topografia;
22-análises de sistemas, programação e
fornecimento sob qualquer forma de software, coleta e processamento de dados de qual·
quer natureza;
23- assisfência técnica, assessoria, consultaria, organização, coordenação, programação e planejamento, não objeto de outros
itens desta lista;
24- administração de bens e negócios de
terceíi"ciS e de consórcios (exceto a realizad"a
por instituições ou sociedades autorizadas _?.
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou
pela ComisSão de Valores Mobiliários);
25- planejamento, organização e administração, de feiras, exposições, congressos.
~congéneres;

26 -organização de festas e recepções;
bufê (ex.cetQ o fornecimento de _alimentação
e bebidas, que fica sujeito ao ICMS);
-27- hospedagem em hotéis, motéis,serviços de hotelaria, pensões e congéneres (exce~
to alimentação, quando não incluída no preço
da diária);
28- agenciamento, organização, promoção e execução de programas de turismo, passeios, ·excursões, guias de turismo e congéneres;
29- agencíãinento, cOrretagem e intermediação de títulos, câmbio, seguros, pl~nos
d~ previdência privada, direitos da propriedade industrial, artística ou literária, e de
qualquer outra natureZa ( exceto os serviços
prestados pqr instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Centra_l dQ Brasil);
30:....... representação coinercial de qualquer
natureza;
31-distribuição e venda de bilhete de· loteria, cartões, pules ou cupon-s de apostas
e sorteios;
32- despachantes;
33 -leiloeiros;
34- cobrança e recebimentos ·por conta
de terceiros, inclusive de direitos autorais,
protestos de títulos, sustação de protestos,
devolução de títulos não pagos, manutenção
de títulos vencidos, fornecimento de posição
de cobrança ou recebímento e outros serviços
correia tos da cobrança ou recebimento;
35- instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil: além dos pre·
vistos no item anterior, transferência de fundos; ordens a_e pagamento e de créditos; pagamento por conta de terceiros, inclusive os
feitos fora do estabelecimento; aluguel de cofres; emiss_ão de carnês (o imposto não incide
sobre o ressarcimento de gestos a instituições
financeiras, inclusive, com portes de correio,
telegramas, telex, telefone, necessário à pres~
tação dos serviços);
36- execução', por administração, em:
preitada ou subempreitada, de construção ci~
vil. de obras hidráulicas e outras obras sern~-
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lhantes e respectiva e-ngenharia consultiva,

inclusive serviços auxiliares ou complementares (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador de serviços, fora
do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS);
37- reparação,- c-onservm;ãcre-·reforiria de
edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres ( exccto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos serviços, fora
do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS);
38- demolição;
39- pesquisa, perfuração, cimentação,
perfilagem, estimulação e outros s.erv:iços relacionados com a exploração e exportação
de petróleo e gás natural;
40- florestamento e reflorestamento;
41- escoramento e contenção de encostas
e serviços congéneres·;
42- controle e tratamerito de efluente-s de
qualquer natureza e de agentes físicos e biológicos;
43- saneamento ambiental e congêneres;
44- paisagismo, jardinagem e decor~ção
(exceto o fornecimento de mercadorias, que
fica sujeitO ao ICMS);
45- varrição, coleta, remoção e incineração de lixo c·dc resíduos quaisquer;
46 -liffipeza e dragagem de portos, ri~~.
canais, lagos_e lagoas;
47 -limpeza e manutenção de _imóveis, inclusive vias púOlic_as, parques e Jardins;
_
48 -desinfeCÇão, -imUnização, higieniiação, desratização e congêneres;
49 -lubrificação, ÜmpeZã, ~revisão, conserto, restauração, recondicionarilento e manutenção de máquinas, veículos, motores,
aparelhos, equipamentos e quaisquex:_objetos
(exce.to_ a· ~o.rnecl~ento d~._peças e -_pa_rtes,
que fica SUJetto ao ICMS);
_
50-nicauchutagem oU'regenel-áção de
pneus para o usuário final;
51- recondicionamento, acondicionamento, pintura, lustração, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento,
plastificação e congéneres, de objet05 não
destinados à industrialização ou comercialização;
52- instaJaç!o e montagem de aparelhos,
máquinas e equipamentos, inclusive monta~
gem industrial, prestados ao usuário final,
exclusivamente com material por ele fornecido;
53- raspagem, calafetação, polimento,
lustração de pisos, paredes e divisóriãS; - 54- colocação de tapetes e cortinas, com
material fornecido pelo usuário final do serviço;
55 -armazen-amento, depósito, carga,
descarga, arrumação e guarda de bens de
qualquer espécie (exceto depósitos feitos em
instituições aUfOiii:adas a funcionar pelo Ban~
co Central do Brasil);
56 -guarda e estacionamento de veículos;
57- vigilância ou segurança de pessoas e
bens;
58- transporte, coleta, remessa de bens

ou valores, e transporte de pessoa~, dentro
do território do município;
59- utilização de portos e aeroportos,
atracação, capatazia, serviços prestados pela
administração dos portos, estivagem, armazena-gem -interna,-· externa e especial, suprimento de água, e serviços acessórios, e movimentação de mercadorias fora do cais;
60- propaganda e publicidade, inclusive
promoçãO de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraÇão -de desenhos, texto e demais materiais
publicitários (exceto sua impressão, reprodução ou fabricação);
61- veiculação ~divulgação de textos, desenhos e outros materiais de publicidade, por
qualquer meio (exceto .em jornais, periódiCos, d.Ciio e idêvisão);
·
62- gravação e distribuição de filmes e
videotapes;
63- fonografia ou grav<i-çào de -sons ou
ruídos, ~nclusive trucagem, du~_l~gem e mixagem sonora;
64- fotografia e cinematografia,_ inclusive
reyelação, ampliação, cópia, reprodução e
trucagem;
_
65 -cópia ou reprodução, por qUaisquer
processos, de documentos e outros papéis,
plantas ou desenhos;
66- composição gráfica, fotocomposição,
~licberia, zíncografia, litografia e fotoligrafia;
67- colocação de moldura e afins, encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congéneres;
68- diversões públicas: cinemas, taxidancings e congéneres; bilhares, boliches, corridas de animaiS e outrOs jogos; exposições,
bailes, shows, festivais, recitais e congéneres;
jogos eletrônicos; competições esportivas ou
de destreza física ou intelectual; execução de
música, individua!IJ!ente ou_ por conjuntos;
fornecimento de música, mediante transmissão por qualquer processo, para vias públicas
ou_ ambientes fechados (exceto transmissões
radiofónicas ou de televisão);
69- produção, para terceiros, de espetáculos, entrevistas e congéneres;
70- barbeiros, cabelereiros, manicures,
pedicuros, tratamento de pele, depilação e
congéneres;
_
71- banhos, duchas, sauna, massagens,
ginásticas e congéneres;
72-alfaitaria e costura, quando o material foi fornecido pelo usuário final, exceto
aviamento;
73 -...- tjrituraria e lavanderia;
74- datilografia, estenografia, expediente, secretaria e congéneres;
75-:-:-- funerais;
16 -taxidermia;
77- re_crutamento, agendame-nto, seleção, colocação e fornecimento de mão~de
obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregado do prestador do serviço
ou de trabalhadores avulsos por ele contratados;
78- locação, arrendamento mercantil, de
bens móveis, assim entendidos os passíveis
·de contratos de penhor (Código Civil, art.
178).
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Att. ~·· Os serviços de gênero ou espécie
idêntica à dos incluídos na relação do artigo
anterior, mas nela não abrangidos à vista das
especificações dos seus itens, bem como os
de gênero ou espécie_ diferente, não estão
compreendidos na competência dos municípios, para efeito da cobrança do imposto sobre serviços.
Art. 3~ Os serviços definiçios nesta Lei
estão sujeitos apenas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ainda que a respec·
tiva prestaç~o envolva utilizaç_ão ou fçli:f!eCÍmento de_ bens materiais.
§ lo Ressalvadas as exceções expressas
na lista do art. 1" e nª_ alínea a do parágrafo
seguinte, o valor dos bens utilizados ou fornecidos será computado na base de cálculo do
imposto sobre serviços de qualqÜer natureza.
§ 2~ Não se incluam na base de cálculo
do imposto sobre serviços de qualquer natureza:
a) o valor dos materiai~ fornecidos pelo
prestador dos serviços previstOs nos itens 36
e 37 da lista do art. 1" desta Lei;
b) o valor de sub-empreitadas sujeitas ao
imposto sobre serviços de qualquer natur~za.
Art. 4~ O fornecimento de mercadorias
com a prestação de serviços não incluídos
na lista do art. 1" desta Lei, configura, em
seu todo, operação sujeita unicamente ao imposto sobre circulação de mercadorias, de
competência estadual,
Art. 5~ AsaJíquotasmáximasdoimposto
sobre serviços de qualquer natureza são as
seguintes:
I - jogos e diversões públic-as. exceto cinema, dez por cento;
l l - arrendamento mercantil ou leasing,
dois por cento;
JII- execução de obras de construção civil, obras hidráUlicas e outras obras semelhantes, inclusive os serviços auxiliares e completamentares, dois por cento;
IV -cinema, um por cento;
V - transporte coletivo. um por cento;
VI- demais serviços, cinco por cento.
§ 1~ Quando se tratar de serviços sob a
forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado. por meio
de alíquotas fixas ou variáveis, em função
da naturez·a do serviço ou de outros fatores
pertinentes, nestes não compeendida a importância paga a título de remuneração do
próprio trabalho.
§ zv Quando os serviços a que s_e referem
os itens l, 4. 6, 7. 8, 11, 12, 13. 14 15
forem prestados por profissionais organizados em sociedades, uniprofissionais ou phidprofissionais, o imposto será devido pelas so·
ciedades e caleulado, na forma do parágrafo
anterior, em relação a cada profissional habilitado, sócio ou não.

e.

. ~rt. 6~ ..Permar;tecem em vigor as disposrçoes relativas ao rmposto sobre serviços de
qualquer natureza, previstas no Decreto-Lei
n~ 406, de 31 de dezembro de 1968, e legiSlaçao posterior, não modificadas por esta lei.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
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Rcvogam.se as disposições em

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

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SQusa)
-Esgotada a OrO~m do Dia.
Vai-se f)assar, agora, à apreciação do Requerimento na 539, de 1990, dç: urgência, !ido
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara no 119, de 1990.
Em votação o requerimento.

·O SR. MARCO MACJEL (PFL- PE. Pa·
ra encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores .• apenas para uma breve palavra e para uma manifestação com relação à bancada do meu partjdo.
·
A minha breve palavra, Sr. Presidente, é
de assentimento total à aprovação do referido
projeto que for discutido à saciedade na Câmara dos Deputados. De alguma forma, a
sua aprovação naquela Casa do Congressõ
Nacional, resultou de um. amplo entendimentO eõ·tre iS lideranças.
De outra parte, ele está em perfeita sinto~
nia com a polftica que vem sendo adotada
pelo atual Ministro da Saúde, o Deputado
Afceni Guerra, e, por isso mesmo; representa~-6 que acho extremamente positivo, uma
tota} afinidade entre aquilo que pensou a Câ·
mara dos Deputados e aquilo que está em·
preendendo o Governo FederaL
Por firi1, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
uma· niahife"Stação- à minha Bancada, para
que nós possamos aprovar a referida propo·
csição por interessar ao País e, de modo espe·
cial, à boa execução da política de saúde em
nos~a Pátria.

Os Srs. Senadores-_que o aprovam queiram

permanecer sentac,los. _(Pausa.)
Aprovado.
_
Passa-se à discussão da matéria.
"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n·' 119, de 1990,
(no 5.995/90 na Casa de origem) de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe Sobre a participação da comunidaçje n~ges-
tão do Sistema Único de Saúde- SUS,
e sobre as tramferêndas intergoviinamentais de recursos financeiros na área
de saúde, e dá o-utfã:Sj)rovidências."
(Dependendo de parecer da Comissã9
de Assuntos Sociaís,)
Solicito do nobre Senador Chagas Rodrigues. o parecer da Comissão de Asstmtos Sociais.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDBPI. Para proferir parecer. Sem revisão do o"raO Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
dor.) -Sr. Presidente, Srs_. Senadores, tratase do Projeto de Lei da Câmara n" 11~, de · -~_p_~Iavra para encaminhar.
1990, que dispõe sobre a Participação da co.O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
munidade na gestão do Sistema único de
-:-';'-Com a palavra o nobre Senador Jamil HadSaúde --:-.SUS, e sobre as tra.ns[erências interdad.
governamentais de recursos financeiros na
O SR. JAMIL IIADDAD (PSB- RJ. Para
área da saúde, e dá outras providências.
encamínhar a votação. Sem revisão do oraO projeto, depois de bem examinado foi
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
aprovado na Câmara dOs Deputados, onde
realidade, todos sabemos a situação em qtie
teve o apoio das lideranças.
se encontra a saúde em nosso País. A saúde
Ele: procura não apenas encaminhar uma
está precísando de tratamento. Esse proje'to
solução razoável para os problemas de saúde,
aprovado na Câmara dos Deputados. e que
como também motiva a participação da socievem para a votação no Senado Fe_deral, não
dade, através_ dos v4rios órgãos criados, entre
é a salvação da saúde em nosso País, mas
ele_s, a Çonferência de Saúde e Con~elh_o de
dá melhores meios para que o plano, para
Satíde,
que o SU.S. possa cumprir a sua fi.nalidade,
Aqui mesmo o Senado já foi sensível ao
melhorando o atendimento da saúde às popuprojeto, já que cinqüenta Srs. Senadores relações mais carentes.
quereram urgência para que a matéria fosse
-- Sr:.. Presidente, o Partido Socialista Brasivotada.
-Iei:o ~ota favoravelmente ao projeto.
Como se trata de assunto qUe não Oferece
nenhuma polémica., mas, ao contrário, é 1,1ma
O Sr. José F<!gaça _:Peço a palavra, p::ira
matéria importante, oportuna e reclamada,
encaminhar, Sr. Presidente.
·
nosso parecer, Sr. Presidente, é favorável ao
PRESIDENTE
(Pompeu
de
Sousa)
O
SR.
projeto, tal como yeio da Câmara dos Depu-Concedo a palavra ao nobre Senador José
tados.
Fogaça.
É o parecer, Sr. _Presidcn~e.
óSR. JOSE fOGAÇA (l'MDB- RS. Pa·
O SR. PRESIDENTE {Pompeu de Sousa)
-O parecer conclui pela aprovação do pro- ra en~ami~_har a votação. Sem revisão dO
orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,
· · ·
jeto. - - _
Passa-se à di!.cussão do projctQ, eni turnO este é um projeto que, de fato, vem c;om}Jlementar aquilo que já havia sido aprovado
úniCo.
nesta Casa_, em relação_ ª--Q S~tema Único
Em discussão. (Pausa.) __
,
Não havendn quem peça a palavra. encerro - de Sa_úd~. a_Lei Orgânica da S.aúde.
Aqui. o mais impcmanú: é que" o maíor
a diScussão.
-volume de verbas, o rnaior volume de recurEm votação.
sos da áre_a da saúde vai-se destinar aos muni· OSr.MarcoMaciel-Sr. Presiden~e.peço
cípios. Sabemos que nos estados onde foram
a palavra para encaminhar.
imp~antados os Conselhos Interdisciplinares
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Municipais de Saúde, onde a gestão da saúde_
tem sido uma gestão municipalizada, ela é,
se111 dúvida n,enhuma, mais eficiente. De uma
forma ou de outra, o controle comuoitárío,
o controle que a sociedade. faz sobre os recursos de saúde, a agregação dos reçursos físicos
e ma terias, muitas vezes, dispersos 'entre estado, município, Inamps, e órgãos ligados ao
Sistema de Seguridade,_e_ssa dispersão é contrária ao interesse público, é contrária ao interesse coletivo.
A municipalização, ao contrário, consegue
reaglutinar esses recursos físicos, materiais,
humanos, dar-lhes maior eficiência e, sobretudo, _submetê-los ao controle da comunida·
de. Com essa lei, estamos atendendo àquílo
que a própria Constituição brasileira deterw
mina, a gestão democrática do Sistema de
Saúde.
No momento em que se retira -poder da
União, dos estados e até das prefeituras municipais, este poder não é entregue, Sr. Presidente, a um grupo corporativo nem a empresas, nem a interesses focalizados, setoria(w
me,.nte. Com o Sistema Único de Saúde_, o
poder sai do estado e é transferido para a
sociedade; o poder se desloca do estado para
a comunidade.
·
De modo que significa um avanço pol(tico,
um avanço democrático, um avanço, inclusive, na eficiência. Os t,rtunicípios que já im·
plantaram o Sistema Unico de Saú_d~Lque
já o municipalizaram, que já implantaram os
Conselhos Municipais de Saúde, obtiveram
extraordinário sucesso, extraordinária eficiência na aplicação dos recursos de saúde
à disposição da popufaçã'o.
Portanto, o PMDB, Sr. Presidente, que
se consiclera um dos responsáveis por intra·
çl._v._zir o. Siste_n;~.a Único de Saúde na nova
Constttuição brasileira, é inteiramente favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam gueirãm
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à- sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 119, DE 1990
(N? 5.995/90, na Casa de origem)
Dispõe sobre a. participação da eomuhi-da de na gestão do Sistema Unlco de Saúde
(SUS) e sobre as tfánsrerências intergovei-namentais de recursos financeiros na
área da saúde ~ dá outras providências.
O Corigresso Nacional decreta:
Art. 1~ O Sistema Único de Saúde
(SUS), de--que trata ·a Lei no 8.080, de 19
de setembro de 1990, contará, em cada esfera
de governo, sem prejuízo das funções do Poder legislativo, com as seguintes instàncías
colegiadas:
_
I - a Conferência de Saúde; e
II - o Conselho de Saúde.
§ 1~ A Conferênéia de Saúde reunir-se:-á
a cada quatro anos com a represen~ação dos
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rrientado no Governo de Vossa Excelêtlcia e f:tue busca ã construção de um
estado permanente, eficiente, comprometido com a qualidade e cOm a pro-dutividade _de suas polfticas, programas e
projetas."

váriOS-segmentos sociiüs~para. ã.valiar a situãção da saúde e propor as díretrizes para a

- Art. 4? Para receberem os recursos de
que-_ trata o ait. jo -d&:sta lei, os municípios,
foi"mulação da política de saúde nos níveis
os eStados e o DiS:ti-ito Federal deverão contar
correspondentes, convocada pelo Poder Exe- com:
cutivo ou, extraordinariamente, por este ou
I~ Fundo de Saúde;
pelo Conselho de Saúde.
I I - Conselho de Saúde, com composição
§ 29 O ConSelho de Saúde, em caráter
paritária de acordo com o Decreto n9 99.438,
permanente e deliberativo, órgão colegiado
de 7 de agosto de 1990;
composto por representantes do governo,
III ~plano de saúde;
prestadores de serviço, profissionais de saúde
IV- relatórios de gestão que permitam o
controlé de qUe trata o § 49 do art. 33 da
e usuários, atua na formulação de estratégias
e no controle da execução da política de saúde
Lei n? 8.800, de ~9 de.s,etembro de 1990;
na instância correspõiidente, inclusive nos asV- contrapartida de recursos para a saúpectos económicos e financeiros, cujas decide no respectivo orçamento;
sões serão homologadas pelo chefe do poder
VI -Comissão de Elaboração do Plano
legalmente constituído em cada esfera de gode Carreira, Cargos e- Salários (PCCS), preverno.
visto o prazo de dois anos para sua implantação. ,
§ 3~' O Conselho Nacional de Secretários
de Saúde (CONASS) e o Conselho NaciOnal
Parágrafo único. O não atendimento pede Secretários Municipais de Saúde (CONAR
los municípios, ou pelos estados, ou pelo DisSEMS) terão representação no Conselho Na·
trito Federal, dos requisitos estabelecidos
cional de Saúde.
-neste artigo implicará em que os recursos con§ 49 A representação dos usuários nos
cernentes sejam administrados, respectivaConselhos de Saúde e Conferéncias será pariR - mente, pelos estados ou pela União.
tária em relação ao conjunto dos dernaís seg·
Art. 5? Fica o Ministério da Saúde, mementos.
diante portaria do-Ministro de Estado~ autori§ 5P As Conferências de Saúde e os Conzado a estabelecer condições para aplicação
selhos de Saúde teráo sua organização e nor- desta lei.
mas de funcionamento definidas em regimenR
Art. 6? Esta lei entra em vigor na data
to próprio aprovadas pelo respectivo Conde sua publicação.
Art. 79 Revogam~se as disposições -em
selho.
Art. 2~ Os recursos -do FundO Nacional
contrário.
de Saúde (FNS) serão alocados como:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
I - despesas de custeio e de capital do MiR
- Vai~se passar, agora, à apreciação do Renistério da Saúde, seus órgãos e entidades,
querimento n9 540, de 1990, de urgência, l!do
da administraçaõ direta e indireta;
no expediente, para o Projeto de Lei da CâI I - investimentos previstos em lei orçamara n9 115, de 1990.
mentária, de iniciitíV-a do Poder Legislativo
Em votação o requerimento.
e aprovado pelo Congresso Nacional;
OsSrs. Senadores que o aprovam, queiram
I I I - investimentos previstos no Plano
permanecer sentados. (Pausa.)
Qüinqüenal do Ministério da Saúde;
Aprovado.
IV- coberturadasaçõeseserviços de saúPassa--se à apreciação da matéria.
de a serem iinplementados pelos municípios,
Discussão, em turilo único, do Projeto
estados e Distrito Federal.
de Lei da Câmara n• 115, de !990 (n•
Parágrafo único. OS recursos referidos
5.975190, n·a Casa de _origem), de iniciano inciso IV deste artigo destinar-seRão a intiva do Presidente da República, que alvestimentos na rede de serviços, à cobertura
tera a denominação da Fundação Centro
assistenciaf ambulatorial e hospitalar e ãs dede Formação do Servidor Público (FUNR
mais açóes de saúde.
CEP), e dá outras providências. (DepenArt. 3~ Os recursos referidos no inciso
dendo de parecer da Comissão de AssunIV do art. 2~ desta lei serão repassados de
tos Sociais.)
·
forma regular e automática para os municí·
pios, estad_os e Distrito Federal, de acordo
Solicito do nobre Senador Mauro Benecom os critérios previstos no art. 35 da Lei
vides o parecer da Comissão de Assuntos Son~ 8.080, de 19 de setembro de 1990.
ciais.
9
§ 1 Enquanto não for iegulamentada a
aplicação dos critérios previs"fos- riO an. 35 _ O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para eniitíffiãfecer. Sem revisão do ora-.
da Lei n~ 8.080-; de 19 de setembro de 1990,
dor.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores, a proserá utilizado, para o repasse de recursos,
exclusivamente o critério estabelecido no § posição objetiva alterar a denominação da
Fundação CentrO de Formação_ do Servidor
1? do mesmo artigo.
.
Público- Funcep e dá outras providências.
§ 29 Os recursos referidos -neSte artigose~
Na exposição de motivos enviada a Sua
rão destinados, pelo menos 70% (setenta por
Excelência o Senhor Presidente da Repúblicento), aos municípios, afetando~se o restanca, o Sr. Secretário de Administração, Dr.
te aos estados.
João Eduardo Cerdeíro de Santana, ressalta:
§ 39 Os municípios poderão estabelecer
consórcio para execução de ações e serviços
de saúde, remanejando, entre si, parcelas de
recursos previstos no inciso IV do art. 2~'desta
lei.

"A proposta que formulo redefine as
atribuições da Funcep adaptando-se às
necessidades do Programa de Reforma
Administrativa que vem sendo imple-
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Portanto, com esta proposição, Sr. Presidente, altera-se dispositivo legal anterior, de
forma particular a Lei n9 6.871, de 3 de dezembro de 1980, que autorizou o Poder Executivo a institutir a Fundação Centro de Formação do Servidor Público - FunCep, estabelecendo, também, outras providências.
A denominação, portanto, será, a partir
de agora, Fundação Escola Nacional de AdministraÇão Pública - Enapi com as dirCtrizes e atribuições agora redefinidas pela
proposta do Senhor Presidente da República.
O parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O parecer é favoráveL
Completada a instrUção da matéria, passa-se â discussão do projeto em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

-

PROJETO DE LEI DA ç_4MARA.
N• 115, DE 1990
(N• 5.975/90, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor
Presidente da República)
Altera a denominação da Fundação
Centro de Foi"Dlação do Serl'idor Público
- Funcep e dá outras providências.
O Congresso N acional_decreta:
Art. 1~ A Fundação Centro de Formação
do Servidor Público- Funcep, passa a denominar-se Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Enap, vinculada à Se~
cretaria da Administração Federal - SAF/
PR.
Art. 29 A Enap terá como finalidade básica promover, elaborar e executar os programas de capacitação de recursos humanos para
a Administração Pública Federal visando ao
desenvolvimento e â aplicação de tecnologias
de gestão que aumentem a eficácia e a qualidade permanente dos serviços prestados pelo
estado aos cidadãos.
Parágrafo único. Caberá, ainda â Etiap
a coordenação e supervisão dos programas
de capacítação gerenciat de pessoal civil executados pelos demais Centros de Formação
da Administração Pública FederaL
Art. 39 A Enap fica autorizada a contratar pessoal, para funções docentes, de pesquisa e de consultaria técnica, por prazo não
superior a dois anos, prorrogáveis uma única
vez para atender a programações e projetas
de natureza especial que não possam ser. desenvolvidos pelos servidores de seu quadro
pennanente.

Art. 4 9 Fica o Poder Executivo

autori~

zado a extinguir ou incorporar em Quadro
ÚnicO de cargos, mediante alteração de denominação e especificação, sem aumento de
despesas, os cargos de provimento efetivo e
em comiSsão do Quadro Permanente da Fundação Centro de Formação do Servidor Pi1~

blico- Funcep.
Art. 59 O aproveitamento dos atuais
ocupantes dos cargos de provimento efetivo
da Funcep far-se-á:
I - por transposição, quanto aos servidores aprovados em concurso público de provas.
ou provas e títulos; ou
II- na fo:nlla do-art. 19, § 19, das Dispo-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Sobre a mesa, redação final que será !_ida
pelo Sr, 1~> Secretário.
É lido o seguiÕte:
PARECER N' 494, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do DF
n~ 64, de 1990.
·

A ComisSão Diretora apresenta a redação

final do Projeto de Lei do DF;n~ 64, de 1990,

· Redação final do Projeto de Lei do DF
64, de 1990.
-Autorb:ã o PCKier Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal créditos
suplementares até o limite de Cr$
:Ü.824.000,00 (ouie milhões, oitocentos
· e vinte e q,uatro mil cruzeiros).

O Sen.aao Federal decreta:
Ai-t: 1~ :é. o Poder ExecUtivo' autorizado
a abrir ao_ Orçam~ntodo DístritÕFederal (Lei
n9 89, de 29 de nóvembio de 1989), créditos
suplementares a·té o limite_ de Cr$
11.824.000,00 (onze milhões, oitocentos e
vin~ç-~quatro mil cruzeiros), para atendimento de_ Outras D~spes'âs Corséntes, confurme Anexo I desta lei.
Art. zç Os recursos necessários· ao atenrlit;.ento do disposto no artigo anterior decorM
rerão de rec;eitas próprias da entidade.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art._4 9 _ Rev~_gam-_se as disposições em
çeritiái'io:
CrSI,H
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Com-a palavra V. Ex~
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção,
porque, no art--19, a nova denominação é
ENAP, vinculada à Secretaría de Adminis·
tração, e~ no .!1-r_t. z~. exiªte a ENPA, que
é outra denominaçãõ-; entãO; no problema
de redação final, eu estou lembrando para
que não sejam duas siglas.
.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- V. Ex' está falando da redaÇão da matéria anterior. Estamos em outrã matéria _agora.
. o·sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)- Em votação a redação final.
- Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção do S;r. G:Q'(~mador
do Distrito Federal.
~ SR._~RESIDENTE

I

I

r

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presídente,
peço a palavra pela ordem,

I

(Pompeu de so.usa)
a mesa, redã.çã:o final que será lida
pelo Sr. to Secretário.

~Sobre
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a.:c~d_ação__ final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.

~Aprovado

D"

de.

Art. 6~' Esta_ lei ~ntra em vigor na data
de sua publicação.
·
Art. 7" Revogam-se os arts. 3~. 69 e 11
da Lei n~ 6.871~ de 3 de dezembro de 1980
e demais disposições em contrário.

de iniciativa do GOvernador do Distrito FedeM
ral, que autoriza o Poder Executivo a abrir
ã:Q OrÇãftre·nto do Distrito Federal créditos
suplementares até o limite de Cr$ ..........
11.824.000,00 (onze milhões, oitocentos. e
vinte e quatro mil cruzeiros).
Sala das Sessões, 15 de d~embro _de 1990.
- Pompeu de Sousa,·

que autoriza a POder Executivo a abrir ao
Orçamento do Distrito Federal créditos su·
plementares até o Iiin.ite de Ct$11.824.000~00
(onze milhões, oitocentos e-vinte quatro mil
cruzeiros).
Sala dá Reuniões da <.:.:omissão, 15 de de·
-- zerribro de 1990. -Iram SaraiVa, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator - Mendes Canale - Antonto Luiz Maya.
. . ANEXO AO PARECER
N• 494, DE 1990

sições CoiiS~tucionais Transitórias para os servidores que tenham adquirido estabilida-

l
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É lido o seguinte

PARECER N• 495, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n• 73, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
fiilal do Projeto de Resolução n•_, 73, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Bónus do Tesouro do Estado
de São Paulo.
Sala das Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1990. -Iram Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Antonio Luiz
Maya - Lavoisier Maia.

I

~

QfSTt NI[XO

mNAL

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O parecer vai à publicação.
Sobre a--mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l~'MSecretário.
É lido e aprovado o seguinte

I

U.IZ'-111 t

ANEXO AO PARECER
N" 495. DE 1990

t

:~----~~~~:_====~

REQUERIMENTO N• 543, DE 1990

NOS te~rmo~ do art.

3'21 d9 Re&imento lndispensa de publicação para
Imediata d1scussão·e votação, da redação final ~o Projeto de Lei do DF n~ 64, de 1_990,
~~0.· req~eiro

n~

Redação final do Projeto de Resõluç.ão
73, de 1990,

Faço saber -que o Senado Fedêral áprovOU-,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Consti. Presidente. promúlgO
tuição, e eu, a seguinte
-
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RESOLUÇÃO N'', DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo.

O Senado Federal aprovou;
Art. 1" .é o Governo do- EStadO dé- São
Data do Resgate

Valor em ml1h6as

das LFTP

(Cr$)

15-0G-90
26-09-90

2) Autorização legislativa: Lei Esta"dual n''
5,684. de 28 de maio-de 1987 e Decreto Estadual n~· 32.044, de 28 de_ novembro de 1990.

Parágrafo único. A operação de que trata
este artigo destina-se à substituição das Letras do Tesouro do Estado de São Paulo emitidas para resgatar os títulos vencidos em 15

LFTP

venc~vets

Paulo, nos termos do art. s~ da Resolução
n"'_58, de 13 de dezembro de 1990, do Senado
Federal, autorizado a emitir Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo no valor equivalente a 353520-.725 Bónus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), com as características
constantes do art. 2" desta lei, e nas seguintes
condições:

em:

15-12-90
Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo
-Especial (BTSP-E):
1) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
2) data base de emiss~o: 1? de_~arço de
1990;
3) prazo de resgate: até-75 meses;
4) modalidade: nominativa-transferível;
5) forma de colocação: por substituiçãO de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de
São Paulo (LTFI');·
6) taxa de juros: seís por cento ao ano ou
fraçâo, pró-data, calculados sobre o valor no·
minai atualizado e pago no vencimento do
título;
7) resgate: pelo valof--nomi"nal atuali:zado
monetariamente pela variação do Bônus do
Tesouro Nacional"Físcal (BTNF);
8) autorização legal: Lei Estadual n~ 5.684,
de 28 de maio de 1987 e Decreto Estadual
n~ 32.044, -de 28 de novembro de 1990.
Art. 3'·' A autorização de que trata esta
res-olução será exercida até o dia 31 Oe df:Zembro de 1990.
·
Art. 4~ Esta :resolução entra em vigor na
data de ~sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O paiecef lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido e aprovado o seguii:Lte:
REQUERIMENTO N• 544, DE 1990
Nos termos do art. 32f do Regimento lntemo, requeiro dispensa de publicação, para
imediata disc_ussão e votação da redação final
do Projeto de Resolução n~ 73, de 1990, que
autoriza o Governo do Estado de São Paulo

Dezembro de 1990

de 1988 (n\' 682/88, na Casa de origem), que
proíbe a utilização de clorofluorcarbonetos
como propelentes em aerosol do tipo spray
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n• 483, de 1990 da Comissão- Diretora, oferecendo a redação do vencído.

EQutvaJincta
em BTNF

8.228
11.211

182.848.628
-179-672.097

19.439

~53;520.725

"de junho e 28 de setembro de 1990, as quais
deverão ser resgatadas e canceladas.
Art. 2~ :b: ainda o Governo do Estado de
São Paulo autorizado a emitir Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo destinados à
substituição de 66.854.703 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de_São Paulo (LITP),
vencíveis em 15 de dezembro de 1990, com
as_ seguintes características:

QuantIdade
66~854.

703

-2-- PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 150, DE 1989-COMPLEMENTAR
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 281
Do Regimento Interno)
Discussão, em turno suplementar. do sub.
titutivo ao Projeto de Lei do Senado n'.> 150,
de 1989-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe, nos termos do inciso III do art. 161 da
Constituição Federal sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do-CB.ICU.lo das
quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159 da mesma carta,
tendo
PARECER, sob n"492, de 1990, da Comis-São Diretora, oferecendo a redação do vencido.

a emitir Bónus do Tesouro do EStado de ·sao
.Paulo.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
-Pompeu de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havenao quem peça a palãvra, encerro
a diScussilo.
-Em votação.
Os Srs_. Seriadores que a aprovam queiram
_permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
9 projeto vai ã. promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão extraordinária, convocando
outra a realizar-se hoje, às 16 horas e 22 minutos, com a seguinte

-30FÍCIO N• S/49, DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336,C,
Do Regimento Interno)
Ofício no S/49, de 1990 (n9 1358/90, na origem), relativo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito externo
no valor de DM 17.681.494,00 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e Uin mtl, quatrocentos e noventa e quatro marcOS alemães)
(dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
-

-4MENSAGEM N' 222, DE !990

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N' 47, DE 1988
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 281
Do Regimento Interno)
Discussão, em turno suplementar, do ~ubs
titutivo ao Proje-to de Lei da Câmara n9 47,

Mensagem n9 222, de 1990 (n~ 881190, na
origem), relativa â proposta para que a União
seja autorizada a contratar operação de_ crédito externo no valor de US$ 300.000.000,00
(trezentos-iililhões de dólar~s), junto ao Banco lnteramericano de Reconstrução e Desenvolvimento - Banco MundiaL(dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de-SOusa)
- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sesSliO-dS-16 horas -e-20

minutos.)
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Sessão, em 15 de dezembro de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Nelson Carneiro

AS 16 HORAS E 22 MINUTOS, ACHAM- • , ne:zes._- Carlos Patro<:ínio - Oziel Carneiro
OS~RS~ SENADORES:
- Gérson Camata- Mansueto de LavorAluízio Bezerra- Nabor Júnior.....:.. Ãllieo Roóerto-Canipos-- Aluizio Bezerra - RoMeno- João Menezes_- Almir Gabriel- iulldo Aragão- Áureo Mello- Mauro BorOziel Carn-eiro- Carlos Patrocínio- Antô- g<!S- -Mendes Canale - Meira Filho- Ranio Luiz Maya- Alexandre Costa- Chagas chid Saldanha Derzi- Nabor Júnior- João

SE PRESENTES

Rodrigues - Afonso Sancho -:-:- Cid_ Sab6ia
de Carvalho - Mauro Benevides -José

Calmou - Iram Saraiva - Alfredo Campos
.:.._-·MárCio Lacerda - Affonso Camargo -

Agripino - Lavoisie_r_ Maia - Marcondes
Francísco ROiemberg - Amir Lando - La~
Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo
voisier Maia- Nelson Carneiro-· José FogaUra- Marco Maciel--Ney Maranhão_- ça-----José Ignácio Ferreira.
Mansueto de Lavor - Carlos Lyra - João
Nascimento - Albano Franco -Francis&.
REQUERIMENTON• 546, DE 1990
Rollemberg - Lourival Baptista - Jutahy
Magalhães- José_ __Ignácio Ferrçll:a- GerRequeremos urgência, nos termos do art.
son Camata- João Calmon - J amil Haddad 336;_alinea b, do Regimento Interno, para
- Nelson Carneiro - Alfr_edo Campos --:- _ o PLC n~ 112/90, que aplica às organizações
Maurício Corrêa -:-::~~vero Gomes - ~ário sindicais de trabalhadores rurais as disposiCoyas - Mauro _Borges -Iram. Saraiva Ções do art. 89 e inci~os, da Constituição.
Pompeu de Sousa_- Meíra Fil}lo - Ro_be_no _ Sala das Sessões, 15 de dezembro de.1990.
CampoS - Louremberg Nunes Rocha _:__ -Nelson Carneiro- Ronan Tito --Severo
Márcio Lacerda - Rachid Saldanha Derzi Gomes - Mauro Benevides -- Odadr Soares
-Leite Chaves--: MárciO :Sere-zoski- Nel- - Ney Maranhão- Nabor Júnior- Allnir
son Wedekin -José Paulo Siso!- José Fo- Gabriel - Afonso Sancho - Lourival Bap·
gaça.
tista - Fernando Henrique Cardoso - Marcoridt:iS-Gadelha- Meira Filho- Marco MaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o compareci- ciel - Carlos Alberto - Oziel Carneiro mento de 49 Ses. Senadores. Havendo núme- Affonso Camargo - João Lobo - Áureo Me-llo- João Calmon- Mendes Canale- Carro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, _iniciamos nossos los De'Carli - Leite Chaves - João Nasci·
mento- Carlos Patrocínio- Aiexnndre Costtabalhos.
.. .
ta - Luiz Viana Neto - Jutahy Magalhães
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão li- - Ruy Bacelar - Wilson Martins - Fran·
cisco Rollemberg- Jamil Haddad- Mauro
dos pelo Si. 1~ Secretário.
.
Borges - Pompeu de Sousa - Amir Lando
São lidos os seguintes:
- Maurício Corrêa - Louremberg Nunes
ROcha - Antônio Luiz Maya - Jorge Bornha11sen- Albano Franco- José Paulo Bisol
REQUERIMENTO N• 545, DE 1990
- Gérson Camata - José Ignácio Fereira
Requeremos urgência, nos termos do art. - Iram Saraiva - Odacir Soares - José
336, alínea b, do Regimento Interno, para Fogaça - Mário Covas - Márcio Berezoski
a Lei "Orgânica da Magistratura do DF, isto - Humbe~o Lucena- Chagas Rodrigues.
é, PLC n~ 113, de 1990, de iniciativa do TribuO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nal de Justiça do DF,__ que ~'dispõe sobre a -Os requerimentos que acabam de ser lidos
Organização Jl!dici~ria do DF e dos terri- serão votadOS após a Ordem do Dia, nos tertórios"
ffioÇiegiifientais,
Sala das Ses~ões, 15 de dezembro de 1990.
Concedo a palavra ao nobre Senador !.:ou- Leite Chaves - Almir Gabriel - Ronan
rival Baptista.
Tito - Mauro Benevides - Marco Maciel
- Marcondes Gadelha- Cid Sabóia de CarO SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL valho- Humberto Lucena-- Chagas Rodri- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
gues - Jutahy Magalhães - Márcio Bere- Presidente, Srs. Senadores, uso a tribuna,
nesta oportunidade, para manifestar minha.
zoski - Jamil Haddad - Nelson Wedekin
- Mário Covas - Carlos Alberto -- Ney satisfação e solidariedade pela homenagem
Maranhão - Antônio Luiz Maya - Pompeu- (ecebida pelo jornalista Carlos Castello Bran·
de Sousa - Odacir Soares - Lourival Bap- co, que completou 51 a-nos de jornalismo,
dos quaiS 41 dedicados aos acontecimentos
tista - Luiz Viana Neto - João Lobo Severo Gomes- Albano Franco- João Me- da área política.

Seus amigos e admiradores reuniram no
restaurante da Câmara dos Deputados, na
semana passada, colegas e autoridades, entre
as quais o própriO Presidente da Câmara, Deputado Paes de Andrade, para um encontro
de homenagem em que compareceu acompanhado de sua esposa, a Ministra Hélvia Castello Branco.
Falar da atuação desse expoente do jornalismo político brasileiro, que todos nós conhecemos pelos seus aÍ1igos diários no Jornal
do Brasil, óá qUase 30 anos, é desnecessário,
mas gostaria de ressaltar, principalmente, o
exemplo e a postura de imparci-âlidadt:; com
que ele sempre se colocou em face dos acontecimentos, para oferecer a sua análise inteligente e a sua apreciação visando a subsidiar
a opinião pública no conhecimentO dos fatos
mais importantes da linha de frente e dos
bastidores da poUtica.
Ele sempre procurou ter no seu ofício
aquele predicado que todo profissioflal busca
adquirir ao longo de sua atividade: consideração, respeito e credibilidade.
Vale ressaltar, a propósito do jornalismo~
que mais do que em qualquer outra profissão
ou ramo da atividade humana, é no Jornalismo que a opinião pública e a consciência
coletíva da população exige um compromisso
de ma'ior presença da verdade e é por este
princípio que se chega à consideraç"ão e o
apreço pelos profissionais que atuam na imprensa, como o nosso caro Carlos Castello
Branco.
A ele os meus parabéns e a minha estima.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à
ORDEM DO DIA
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 47, DE 1988
Incluído em Ordem do Dia
Nos- termos do art. 281
dO Regimento lJ!terno)
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n 9 47, de 1988 (n? 682/88, na Casa
de Origem), que proíbe a utilização de
clorof)uorcarbonetoS como prepotentes
em aerosol do tipo spray e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n 9 493, de 1990, da
Comissão
- Diretora oferecentlo a Reda_çâo do
vencido.
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A matéria fof InCluída em Ordem do Dia,
em virtude da dispensa de intersticio concedida em sessão anterior.

Discussão do substitutivo, em turno suplemantar. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do ReginlentO Interno.
A matéria va:rlfCâmúa dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo adotado:
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei
da Câmara n~ 47, de 1988, que dispõe

Fórmula Química

Denominação

CF C! 3

CFC

11

CF 2 C1 2

CFC

-12

C,F3 Cl 3

CFC- [13

C2F4C1 3

CFC- 114

C 3 FsC1

CFC --115

CF2 BrC1

_Halon -

CF3 Br

Halon- 1301

1211

Halon --2402

Parágrafo único.

Os Valores âos -púten-

ciais de redução da camada de ozónio estratosférico mencionados neste artigo poderão
ser alterados pelo Conselho Nacional do
Meiõ Affibíeiite (CONAMA}, CaSO seja- demonstrada sua necessidade pela comunidade
científica.Art. 3~ É proibida a produção, importação, exportação e utilização de substâncias
controladas, além dos níveis calculados de
consumo e de produção definidos e nos prazos estabelecidos nesta lei, ressalvadas as exceções devidamente justificadas peraiite a autoridade competenr ; .
Art. 4g Consideram-se, para os efeitos
desta lei:
I - produção: a quantidade de_substâncias
controladas produzidas, menos a quantidade
de substâncias desrrufdas, mediante técnicas
a serem aprovadas pelo Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA); - I I - consumo: a produção mais as importações, menos as exportações de substâncias
controladas;
III- nível calculado de produção: a multiplicação d~ produção anual de cada substância controlada pelo Seu potencial de redução
da camada de ozónio estr-ãtOsíéiico, confor~
me tabela constante do art. 2° desta lei, seguida da soma dos resultados relativos a todas
as substâncias controladas;

sobre o controle da produção, importação, exportação e consumo de cloroOuorcarbonos.

Dezembro de 1990

cinqüenta por cento do valor mencionado no
inciso II deste artigo.
Parágrafo único. Os limites do nível calculado de consumo estabelecidos neste artigo
O ~gx:eSso_ Nacional decreta:
poderão ser reduzidos pelo Conselho NacioArt. 1~ A produção, importação, expornal do Meio Ambiente (CONAMA) com batação,_ consumo e utilização de_ substâncias
se na tecnologia existente à época, nos limites
denüminadas clorofluorcarbonos (CFC) pasestabelecidos por acordos internacionais dos
sam a ser controlados, em todo o território
quais o Brasil seja j:lãrfé.
nacional, nos termos desta lei.
Art. 6? São proibidos, a partir de um ano
Art. z~ Para os efeitos desta lei, são de- da vigência desta lei, a produção, a impornominadas "substâncias controladas" os clotação, a exportação, o consum-o e a utilização
rofluorcarbonos (Cft) que possuam resPecdé_ produtos sob a forma de aerossóis que
tivamente as seguiittes fórmulas químiCas, de- contenham substâncias controladas como
nominações simplifiCadas e potenciais de re- agentes ou propelentes.
duçã_o da c_amada de ozónio estratosférico:
§ 19 O prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado, no máximo, por dois
anos, mediante justificativa do setor interessado devidamente aprovada pe!o Conselho
Potencial de Redução d_e
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).
Ozónio Estratosférico
§ 29 Não se aplica a proibição de que trata este artigo aos produtos usados em medicamentos, desde que comprovadamente im1,0
prescindíveis, a critério da autoridade sanitá~
ria federal competente e somente mediarite
1,0
-produçàO e prescrição médica rigorosame-riie
fiscalizadas. --- 0,8
§ 3? É permitido o uso do CFC-113 como
agente limpeza sob a forma de aerossol, ex1,0
clusivamente para manutenção de campo-- _P.eilles eletrônicos, até resolução em contrá0,0
rio decidida pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), a partir de compro·
3,0
vação da existência de alternativa tecnológica
ambíentalmente branda.
10,0
§ 4o O Conselho NaciOnal do Meío Ainbiente (CONAMA) poderá, mediante justifi6,0
cativa tecnicamente fundamentada, autorizar
o uso, em caráter excepcional e por tempo
N - nivél calculado de importação ou ex- definido, de substâncias controladas como
agentes ou propelentes_de aerossóis. Portação: a multiplicação da importação ou
§ 5? A partir de noventa dias da publi·
exportação anual de cada substância controcação desta lei as embalagens dos produtos
lada pelo seu potencíal de redução da camada
mencionados neste artigo terão a inscrição
de ozónio estratosfériC-õ, conforme tabela
"Contém CFC - produto danoso à camada
constante do art. 2°, seguida da soma dos
de ozónio da estratosfera" impressa em cor
res"ultados relativos a todas as sub~tàncias
vermelha com fundo branco e·com letras faM
controladas;
cilmente legíveis, que tenham, na expressão
V- nível calculado de consumo: a som·a
.. Contém CFC", altura mínima de um doze
dos níveis calculados de produção e imporavos da maior dimensão da embalagem e nas
tação, subtraindo-se o nível calculado de ex·
demais, pelo menos, um vinte e quatro avos
portação, conforme previsto nos incisos III
da mesma dimensão de referência.
e IV deste artigo.
Art. 79 O Governo brasileiro adotará
medidas restritivas ao comércio internacional
- Art. 5o O nível calculado de consumo
em relação aos paíSes que não adotem medianual obedecerá aos seguintes limites:
das de controle ·de sub~tâncias controladas,
I - a partir da publicação desta lei, até
com base em ãcordos internacionais dos quais
30 çle juúhQ de 1999, somente será permitido
o Brasil seja parte.
o nível calculado de consumo anual até treArt. s~ São as indústrias que utilizam
zentos gramas por habitante pai ano;
substâncias controladas obrigaclas a adotar
II- a partir de 1~ de julho de 1999 atê
alternativas tecnológicas ambientalmente
30 de junho de 2003 será adõfado a média
brandas, em relação à redução da _camada
de nível calculado de consumo de 1995 a 1997,
inclusive, !imitado a trezentos gramas por ha- - de ozónio estratosfêrico, desde que essas tecnologias estejam à disposição do mercado e
bitante por ano;
viabilizadas técnica e economicamente, cesIII- de lo de julho de 2003 a 30 de junho
sando a fabricação dos produtos que usem
de 2008, para cada período de um ano, ficará
substâncias controladas.
limitado a oitenta por cento do valor do men§ 1o Entende-se, para os efeitos desta lei,
cionado no inciso II deste artigo;
como tecnologia ambientalmente branda toIV- a partir de 1" de julho de 2008, para
da tecnologia nova que apresente significacada período de um ano, ficará limitado a
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tiva redução de impacto ambiental negativo
em relação à tecnologia de_uso corrente, tanto na operação da tecnologia como no uso
dos produtos produzidos por ela, os quais
se denominarão "produtos ambientalmente
brandos".
§ 29 Para o cumprimento do que deter-

mina este artigo, o Conselho Nacional do

ciários, do cálculo das quotas e da libera-Ção das participaç6es previstas nos arts.
157, 1.58 e 159 da mesma Carta, tendo
PARECER, sob n" 492, de 1990, da
Comissão-Diretora, oferecendo a reda_ __ __
_
ção do_ vencid?·
A matéría_ foi incluída em Ordêm do Dia
em virtude de dispensa de interstício, concedida em sessão anterior.
A Mesa esclarece que não se trata -da votação do projeto, mas apenas do turno suplementar a que ele está submetido, em face
de ter havido um substitUtivo.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente adotaõo, nos ter- mos do disposto no art. 284 do Regimento
Interno.
_
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

Meio Ambiente (CQNAMA) fíxará o período de transição necessá,do para que as indústrias se adaptem âs novas_ tecnologias.
Art. 99 O Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente (IBAMA) fará anualmente, até o
mês de março, o cálculo do níve~ de cor;sum_o
do ano anterior, com base nos dadõS Iornecidos pelos setores industrillis i~terê:sSad?S,
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistíc_a (IBGE) e ·pelos órg_ão~
integrantes do Si_stema Nacional do_ Meio
Ambiente (SISNAMA).
_
Parágrafo único. O In,s_tituto Brasileiro
do Meio Ambiente {IBAMA) fará publicar
no Diário Oficial da União os níveis calcu:É-o seguinte o sUbstitutivo adotado:
lados de que trata este artigo.
Art. 10. Aos infratores desta lei serão
·=-- R~dação do vencido para o turno supleaplicadas as seguintes sanções:
:mentar-do substitutivo ao Projeto de Lei
I -multa, nos valor~~-9-e dez a um mil
~- do Senado n~ 150, de 1989-ComplemenBónus do Tesour_o~acional (BTN), dobrada
tar, que dispõe, nos termos do art. 161,
em casos de reíncidência;
iiem Ill, da Constituição Federal, sobre
I I - perda ou restrição ·de incentiVos e- beo acompanhamento, pelos beneficiários,
nefícios fiscais concedidos pelo poder públido cálculo das quotas e da liberação das
co·
participações tributárias.
ÍII - perda ou suspensão da participação
em linhas de financiamento em estabeleciQ CongreSso Nacional decreta:
mentos oficiais de crédito;
Art. 1? Os estados, o Distrito Federal,
IV- apreensão e destruição de produtos;
os municipios e as instituições financeiras de
V- suspensão de vendas _e/ou fabricação _ caráter regional, beneficiários de "receitas tride produtos;
butárias compartilhadas segundo a ConstituiVI- interdição de produtos;
_
-- _ção Federal, poderão acompanhar o cálculo
VII- cancelamento de registras de pro~
das quotas e da liberação das participações.
dutos;
§ 1? Com vistas ao acompanhamento do
VIII - proibição' de propaganda;
recebimento dos recursos pelos beneficiários,
IX- canceiame~nto de autori~ação_ para
as divulgações mensais determinadas no art.
funcionamento da empresa.
162 di ÇonstituiÇão Fe~eral serão publicadas
Art. 11. Compete aos órgãos integrantes
no Diário Oficial da União, quando concerao Sistema Nacional do_Meio Ambiente (SISnentes a es~a. ou no Diário Oficial respectivo,
NAMA), nos termos do art. 6n da Lei n~
quando atinentes aos estados, ao Distríto"Fe6.938, de 31 de agosto de 1981, a fiscalização
deral e aos municfpios.
do disposto nesta lei e a aplicação das penali§ 2~ Os destinatários terão acesso ao cáldades previstas.
cUlo relatiVO âs quotas das participações, junArt. 12. Esta lei entra em vigor na data
to ao Tribunal de Contas da União, assim
da sua publicação.
como às- demais iníornútções --neceSsárias ao
Art. 13. Revogam-se as disposições em
acompanhamento das liberações dos recursos
contrário.
a _eles destinados pela Constituição, junto aos
órgãos da administração tributária ou contá·
o·sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
bil da União e dos estados.
-Item2:
-Art. 2" Sem prejufzo da ação judicial cabível, os destinatários constitucionais de parw
PROJETO DE LEI DO SENADO
ticipações tributárias que divergirem dos cálN~ 150, DE 1989-Çomplementar
culo_s ou das liberações, ou não tenham acesso
(Incluído em Ordem do Dia,
às informações necessárias à conferência dos
nos termos do art. 281
dados, poderão reclamar ao órgão de audido Regimento Jriterno)
toria intern-a do Poder Executívo respecti~o,
ou ao Tribunal de Cçmtas da União ou dos
Discussão, em turno suplementar, do
estados obrigados a fazerem a partilha da resubstitutivo ao Projeto de Lei do Senado
ceita.
n~ 150, de 1989-Complementar, de autoArt. 3~ E~ta lei entra em- vigor na data
ria do Senador Fernando Henrique Carde sua publicação.
doso, que dispõe, nos termos do inciso
Art. 4~ Revogam-se .as disposições em
III do art. 161 da CoriSillUiçãO-Federal,
-' •
contrário. --sobre o acompanhamento, pelos benefi·
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 3:

OFfb.o N" S/49. DE 1990
(Em regime de urgência,
nos termos do art. 336, c,
__ ~o. Regiment? InternO)
.Ofício n> S/49, de 1990 (n" 1.358190,
na origero-y, relativo à proposta para que
seja autorizado o Govern() do Estado
de Santa Catarina a contratar o:peraça:o
de crédito externo no valor de DM
17.681.494,00 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos
e noventa e quatro marcos alemães).
(J?ependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.)
Solicito ao nobre Senador Nelson Wedekin
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. NELSON WEQEKIN (PDT- SC.
Para -emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Senhor Secretário de Estado
de Saúde de Santa Catarina formulou pedido,
reiterado pelo Senhor Governador do Estado
de Santa Catarina, no sentido de ser o Estado
autorizado a contratar operação de compra
e vend_a com financiamento externo no valor
de DM 17.681.494,00 (dezess_ete .milhões,
seiscentos e oitenta e um mil e quatrocentos
e noventa e quatro marcos alemães) junto
à empresa Siemens Aktiengesellchaft Bereich Medizinische Technik, da Alemanha.
. A contratação de crédito externo objetiva
financiar a importação de equípãmentos e
instrumentos médico-hospitalares, indispen·
sáveis ao reaparelhamento e modernização
dos hospitais e unidades de saúde do Estado,
A contratação da operação foi autorizada
pela Assembléia Legislativa do Estado- Lei
n> 8.066, de 13 de setembro de 1990.
O finã.nciamento deverá obeOecer às seguintes condições financeiras:
a) juros: 7,75% ao ano sobre o saldo devedor;
b) Pagamentos: 1 ~do principal: 5% do
valor FOB, até 60 dias ap6s a emissãO das
guias de importação;
10% do valor FOB contra a entrega dos
documentos de embarque;
O restante deve ser pago em 10 prestações
semestrais, v~ncendo a primeira 12 meses
após o recebimento dos equipamentos;
2 - dos juros: nas datas de vencimento
das prestações do principal.
O Banco Central do _Brasil não se pronunciou no prazo previsto no art. 5~ da Resolução
n9 94, de 15 de_de_zembro de 1989, do Senado
Federal, a respeito dos limites ali fixados.
Informa o Governador de Sa.nta Catarina,
contudO, que·· o Estado encontra-se com sua
capacidade de pagamento esgotada, pelo que
solicita, com amparo do art. 79 da Resolução
n 9 94/89, a elevação temporária dos limites_
do Estado, tendo em vista a importância, para o Estado, da importação dos equipamentos
médico-hospitalares a serem financiados pela
operação, seu pequeno valor e as condições
privilegiada do financiamento, e, ainda, que

•
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o Estado possui condições de honrar compromissos dela decorrentes, utilizando a receita
própria.
A minuta do instrumento-contratual a ser

firmado entre o Estado__ de Santa Catarlrià
e a Siemens Aktie.iigesellchaft Bereich Medizinische Technik não contém qualquer cláusula contrária às leis e à Constituição daRe~
pública, prevê a escolha :do fOro da cidade
de Santa Catarina para solucionar conflitos

dele resultantes e assegura ao Estado garantia
contra defeitos de fabricação dos equipamentos e assistência téCnica gratuita por 12 meses.
Nestas condições, somos pelo atendimento
do pedido na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÂO
N' 78, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina, mediante a elevação temporária dos limites fixados nos incisos I e II
do art. J• da Resolução n~ 94, de 15 de
dezembro de 1989, do Senado Federal,
celebrar operação de crédito externo.

Art. 1" t o Governo de Santa Catarina,
na forma prevista no· art. 79 da Resolução
n994, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal, autorizada a elevar temporariamente os limites do art. 3~ da Resolução n~· 94,
de 1989, e a celebrar operação de financiamento junto à empresa Siemens Aktiengesellchaft Bereich Medizinische Technik, da
Alemanha, no valor_ de DM 17.681.494,00
(dezess-ete milhões, seiscentos e oitenta-e um
mil, quatrocentos e noventa e quatro marcos
alemães).
Art. 2" A operaçãO -destina-se à compra
financiada de equipamentos médico-hospitalares destinados ao reaparelhamento e modernização dos hospitais e unidades de saúde
do Estado de Santa Catarina.
Art. 3" A operação deverá obedecer às
seguintes condiçõe básicas:
· a) juros: 7,5% ao ano sobre o saldo devedor;
b) pagamentos: 1 -do principal: 5% do
valor FOB até 60 dias após a emissão da guia
de importação;
10% do valor FOB contra a entrega dos
documentos de embarque;
O restante deve ser pago em 10 prestações·
semestrais, vencendo-se a primeira 180 dias
após o recebimento dos equipamentos;
2 - dos juros: nas datas de vencimento
das prestações do principal.
- Art. 4" A autorizaçã-o de que trata esta
resolução deverá ser exercida no prazo de
12 meses a contar-de sua publicação.
Art. 5o Esta resolução entra em vigoi' na
data de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em
contrário.
:É o parecer, Sr. Presidente.

15 de dezembro de 1989, do Senado Federal,
operação de Ci'édito externo.

Ei:íi-Cúscussão o pro]eto. (Pausa.) Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os- Srs. Semidores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretota
oferecendo a redação final da matéria, o qual
será lido pelo Sr. 19 Secretário.-

É lido o seguinte:
PARECER N• 496, DE 1990.
Da Comissão Diretora
Redação imal do Projeto de Resolução
n" 78, de 1990.
A Comissão Diretora apresentá a redação
final do Projeto de Resolução n9 78, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar temporariamente os limites
de sua dívida para celebrar operação de crédito e·x:terno.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1990. -Nelson Carneiro; Presidente- Pompeu de Sousa; Relator- Nabor
Júnior- Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER
N'496, DE 1990
0°

Redação final do Projeto de Resolução
78, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, incíso VII, da Constituição, e, eu Presidente, promulgo a segui11te
RESOLUÇÂO N"

, de 1990.

Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina_ a elevar temporariamente oS limites de sua dfvida para celebrar operação de crédito externo.

O Senado Federal resolve: _
Art. 19 to Governo do Estado de Santa
Catarina autorizado a celebrar operação de
financiamento junto à empresa Siemens AktiengeSellchaft BeTeiche Medizinische Technik, da Alemanha, no valor de DM.
17.681.494,00 (dezessete milhões, seiscentos
e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa
e quatro marcos alemães.)
Art. 29 A operação destina-se â compra
financiada _d_e_ equipamentos. médico~hospita~
lares destinados ao reaparelhamento e modernização dos hospitais e unidades de saúde
do Estado de Santa Catarina._
Art. 3° A operação obedecerá às seguintes condições básicas:
a) juros: sete e meio por cento ao ano so~
bre o saldo devedor;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
b) pagamentos:
O parecer conclui pela apresentação de pro-1 - do principal: cinco por cento do valor
jeto de resoluç~o, que autoriza o Governo
do Estado de Santa Catarina, meaiante a ile-- FOB até sessenta dias após a emissão da guia
vação temporária dos lirriiteS-fixados nos inci- -de importação; dez por cento do valor FOB
contra a entrega dos documentos de emôar~
~os 1 e II do art. 3·• da Resolução n~ 94, de

Dezembro de 1990

que; o restante deve ser pago em dez pres:tações semestrais, vencendo-se a primeira cen~
to e oite-nta" dias após o recebimento dos equipamentos;
2 - dos juros: nas datas de vencimento
das prestações do principal.
Art. 49 A autorização de que trata esta
resolução será exercida no prazo de doze me~
ses a contar de_ sua publicação.
Art. j'\1 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR~ PRESIUENTE- (NelSon Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:

Mensagem n• 222, de 1990 (N• 881190,
na origem), relativa à proposta para que
a União seja autorizada a contratar operação de crédito externo no valor de US$
300,000,000.00 (trezentos milhões de dólares), junto ao Banco Interamerícano
de Reconstrução e Desenvolvimento Banco Mundial (dependendo de parecerda Comissão de Assuntos Económicos).
Solicito ao nobre Senador Mauro Bene~
vides o parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.} -Sr. Presidente, através de mensagem do Senhor Presidente da República, submetida à apreciação desta Casa, deseja-se a
__manifestação do Senado para a contratação
de empréstimo de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil. Essa operação se destina ao financiamento parcial do projeto de desenvolvimento do setor
privado, que se realizará sob condições especificadas no texto do projeto.
A nossa manifestação é no sentido de que
se acolha o pedido do Poder Executivo.
Eis o parecer na fntegra:
Com a Mensagem n9 222/90 o Senhor Presidente da República submete à aprovação do
Senado_ Feºeral proposta_ no sentido çle ser
o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, autorizado a
contratar operação de crédito externo novalor deUS$ 300.000.000,00 {trezentos milhões
de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em outras moedas, jun~o ao Banco Internacional, de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), com garantia daRepública Federativa do Brasil.
A operação, que se destina ao financiamento parcial do Projeto de Desenvolvimento do Setor Privado, realizar-se-á sob as seguintes condições financeiras:
a) Credor: Banco_ Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

b) Valor: US$ 300.000.000,00 (trezentõs
milhões de dólares norte~americanos);
c) Juros: calculados â taxa de 0,5% a.a.
acima do custo de captação de recursos pelo
banco, apurado no semestre anterior aos res-.
pectivos pagamentos, a serem e(etivados semestralmente, em 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;
d) Amortização: em 20 prestações semes~
trais iguais e consecutivas, no_ valor de US$

lS.OOO.ooo·,oo (quinze milhões de dólares
norte-americanos) vencendo-se. a primeira
em 15-5-1996 e a últiina em 15~11~2005;
e) Comissão de Comproni.TSso: 0,75% a.
a., sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente juntamente com os juros;
f) Desembolsos: poderão ser, efetuados
até 31-12-93.
O Departamento cio Tesour() Nacional da
Secretaria da Economia, Fazenda e Planejamento atestou estar a operação contida nos
limites de endividamento estabelecidos_ na
Resolução n~ 96, de 15 de dezelnbr_6 de 1989,
e prestou as informações, exigidas no mesmo
texto legal, relativamente às finanças do mutuário.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu parecer sobre as minutas dos contratos de mútUo e de garantia, assegurando
que nelas "foram estipuladas às cláusulas e
condições usuais de tais operações _Com o
Banco Mundial, incluindo-se, entre elas, as
"Condições Gera.is".A.plicáveis- <fõS Cbntratos
de Empréstimos e _de _Ga,ranti.a'c áprbvadas
em 19 de janeiro de 1985, pelo Banco Mundial, que estão de_ acordo cçm a legislação
brasileira aplicável à espécie.
As minutas acima referidas instruem o pe~
dido (fls. 15 a 70) e, efetivamente~ não contêm qualquer das disposições vedadas no art.
s~ da Resolução n1'_96/89, do Senado Federal.
Na hipótese, cabe a esta casa .Legislativa
pronunciar~se sobre a concessão da garantia
da União_ à 9peração, na forma prevista nO
art. 52, V, da Constitujção FeQeral e no art.
49 da Resoluçãç n! 96/8,9: posto que a contra~
tação do empréstimo ·pelo Banco Nacional
de D_esenvolvimeitto Econômi<:!o e Social BNDES, como está contida nos liÍnite_s ·do
art. 7<> da aludida Resolução n~ 96/89, dispen~
saa aprovação do Senado Fe<kral,
Nessas condiçõesJ soq~os p_elo acolhimento
do pedido na forma do seguinte:

ced_er a garantia da União à operação de crédito externo no valor deUS$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de dólares norte-am~riM
canos), oU seu equivalente em outras mõe~
da~, a ser celebrada pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico Social - BNDES, com o Banco Internacional de ReconSM
trução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Parágrafo únko. A operação de que trata
este artigo destina-se ao financiamento parcial do J?tojeto de Desenvolvimento do Setor
Privado, a ser executadp pelo Banco Nacíoilal de Desenvolvimento Económico e Social
- BNDES, e deverâ obedecer às seguintes
condições fínanceiras:
a) Credor: Ban_co Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mun-

dial);
b) Valor: US$ 300.000.000.00 {trezentos
milhões de dólare~ norte-americanos);
c) JUros: Calculados à taxa de 0,5%_ a.a.
acima -do custo de captação de recursos pelo
banco~ apurado no semestre anterior aos respectivoS pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de maio e 15 de no_vembrO de cada ano;
d) Amortização: em 20 prestações semestrais iguaiS e consecutivas, no valor de US$
15.000.000,ÕO (qulrize milhões de dólares
norte-americanos) vencendo-se a primeira
em 15-5·1996 e a última em 15-11-2005;
é) Comissão de Compromisso: 0~75% a. a.
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, ·exigível semestralmente juntamente
com os juros;
f) Desembolsos: poderãO ser efetuados até
31-12-93.
.
Art. zoA-autorização prevista nesta resolu~
ção será exercida no prazo de 12 (doze) meses
a cõntar da data de sua publicação.
Art. 39 Esta ·resolução entrá em_ vigor na
data de sua publicação.
Art. 4\i Revogam-se as disposições em contrário.
É o parecer, Si. Presidente.
O SR. PRESIDENtk (Nelson Carneiro)

-O parecer é favórável.
Passa-se à discussão da matéria.
-

--

--

O Sr. Jamil Haddad-Sr:Presidente, peço
a palavra par~ discutir.

O Slt. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-

Çon,cedo a palavra ao nobre Senador.

O-SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
PROJETO DE.RESOLUÇÃO
N' 79, DE 1990
Autoriza o Presidente da República a
conceder a garantia da União a operação
de crédito externo a ser contratada pelo
Banco Nacional de DesenvolviÍnento Económico e Social- BNDES.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 Nos termos do art. 52, V, da
Constituição Federal e do art. 4? da Resolução n9 96, de 15 de de~embro de 1989, é
o Presidente da_República autorizado a coo-

discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiw
dente, Srs. Senador-es, o empréstimo- ·está
müitO-clarO aqui dentro da proposição - é
de trezentOs mílhões de dólares, com a finalidade de auxiliar o financiamento do _projeto
de desenvolvimento do setor privado, a ser
executado pelo mutuário.
Sr. Presidente, não há especificações sobre
que projeto é esse, e são trezentos milhões
de dólares para um projeto do setor privado.
Quero deixar marcada minha posição. Não
vou pedir verificação, mas'que fique bem aara..que apenas consta o valor e a finalidade.
Não yem especificado que tipo de projeto
é esse que o Govenio ~plicará no setor priva-

Domingo 16 8461

do. Quero_ deixar marcada a minha posição
quando da· Votação do projeto.
O Sr. Marco Maciel-Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR; MARCO MACIEL (PFL- PE. Para
disc_utfr. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores já que estamos discutindo, gostaria de, em rápidas palavras e até
para melhor esclarecimento Qo nobre Lfde:r
do PSB, Senador Jamil Haddad, dizer qUe
empréstimos dessa natureza, que sâo contraídos pelo BNDES, dirigem-s_e ao fortaleçimento da empresa privada nacional.
Como sabe V. Ex', e ilustres integtantes
deSta Casa, o BNDES geralmente realiza
com agências financêiras internacionaisi':de
u~ modo especial o BIRD e o BID 1 emprés·
timos dessa natureza com o objetivo dç: propiciar o crescimento, a consolidação e o desenvolvimento das empresas n,acionais,_ __sob_re~
tudo daquelas voltadas para indústrias, as indústrias de alto valor germinativo, Em'!;lora
a mensagem presidencíãl não deixe claros detalhes sobre a utilização desses reç:ursos, é
importante lembrar que os projetas que serão.
benefiCiados deverão, naturalmente, ser previamente apreciados pelo BNDES, que dis~
põe, inclusive, de assessoria técnica_com. este
objetivo.
·
Daí por que, Sr. Presidente, acredito QUe
o projeto é importante para o País, sobretudo
no momento em que vivemos. E éimporta!lte_
também para a nossa retomada do crescimento, que é um objetivo e uma aspiraçãO de
todos nós. Significa o ingresso de recursos,
que certamente irão estimular a nossa capacidade produtiva e, como conseqüência, o nosso desenvolvimento.
Por estas razões, Sr, Fresidente, a Bancãdã
do PFL é favorável à aprovação da referida
proposição.

O Sr. José lgnácio Fel'r(!ira - Sr. Presidente, peço aJ:lalavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. JOSI1: IGNÂCIO FERREIRA (PST
- ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no mesmosentido e para secundar as palavras do eminente Senador Marco Maciel, tendo em vista
o fato de que as exigências básicas para o
atendimento a esse pedido estão contidas na
própria mensagem e a Constituição Federal
foi plenamente a.tendida; aquilo a que se refere o emi-nente Senador Jamil Haddad ê algo
que se encontra na faixa do- poder d_iscricio·
nário, do Poder Executivo, Quer dizer, nem
toda a ação cio Executivo pode de forma presta? ser inteiramente comunicada ao Legislativo precedentemente à ação.
De maneira que há espaços reservados ão
Executívo que são espaços da discrição do
Executivo. Espaços _de discricionariedade do
Poder Executivo no caso do BNDES, esses
recursos que são externos seguramente serão,
como têm sido, muito bem utilizados.
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Aproveito a oportunidade para secundar
as palavras do eminente Senador Marco Ma·
ciel em ajuda à própria reflexão do eminente
Senador Jamil Haddad que, como bem disse,
não vai impedir a tramitação e a aprovação
desta matéria neSta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua em discussão a matéiia. (Pausa.)
Não havendo mais quem p~a a palavra,
encerro a discussão.
Em·votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.).
Aprovado.
Aprovado o projeto, com voto contrário
dos Srs. Senadores Jamil Haddad, José Paulo
Biso!, Nelson Wedekin, Mansueto de Lavor,
Chagas_ Rodrigues, Pompeu de Sousa e MauríciO Corrêa.
Com esses votos coitháríõS- Repito, está
aprovado o projeto.
A ffiatéria irá à Comissão__ Ditetora, pafa
a redação final,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 1o Secretário,
É lida a·seguinte:
PARECER N• 497, DE 1990
(Da ComisSãO Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
n' 79, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n11 79r de 1990,
que autoriza a União a contratar operação
de crédito externo no valor de US$
300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares
americanos).
Sala de Reuniões da Corriissão, em 15 de
dezembro de 1990.- Nelson Carneiro, Presi·
dente -Pompeu de Sousa, Relator- Nabor
Júnior, Antônio Luiz Maya,

ANEXO AO~ PARECER
N' • DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n• 79, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo
a seguinte
- RESOLUÇÃO
N•, DE 1990
Autoriza o Presidente da República a
conceder a garantia da União a operação
de crédito externo a ser_ coqtrªtada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O Senado Federal resolve:
Art. to É o Presidente da República autorizado a conceder a garantia da União à
operação de crédito externo no valor de US$
300.000,000.00 (trezentos milhões de dólares
americanos), ou seu equivalente em outras
moedas, a ser celebrada pelo Banco Nacional
,de Desenvolvimento Económico e_ Social

Dezembro de 1990

(BNDES) _com o Banco Intei-naciónal de Rede acordo com a nova Constituição Federal,
construção e Desenvolvimento (Banco Munpode ter iriiciativas dessa: natureza.
dial).
Na Câmara dos Deputados, ele chegou há
Parágrafo úniCo. A operação de que trata
mais de ano, em agosto do ano passado, e
este artigo destina-se ao financiamento parfOI longamente discutidO, sofrendo diversas
-cial do Projeto de Desenvolvimento do Setor
emendas.
Privado, a ser executado pelo Banco NacioA discussão teve a participação de todos
nal de Desenvolvimento Económico e Social
os órgãos interessados de Brasília. Fez-se in(BNDES), e deverá obedecer às seguintes
clusive à luz da- nova realidade qrie é Brasília,
condições. fin'anceiras;
isto é,_ a Capital da República tem agora goa) credor: Banco Internacional de Reconsvernador eleito e terá a- Assembléia do Distrito Federal.
trução e DeSenvolVimento (Banco Mundial);
b) valor: US$ 300.000.000.00 (trezentos
Essa organização está-s.e fazendo também
milhões de dólares americanos);
jt luz das exigêD:~:ias constitucioriais-, incl~.~:si~e
c) jurOs: calcUlados à taxa de meiO por centó
prevendo a competência do Tribunal de JuSao ano acima do custo de captação de retiça do Distrito Federal para julgamento dacursos pelo Banco, apurado no semestre anqueles institutos que aqui estabelecemos, interior aos respectivos pi!garrientos, a serem
clusive, o mandado de injunção.
efetivados semestralmente, em 15 de maio
Todos têm conhecimento de que, quando
e 15 de novembro de cada ano;
o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveid) amortização: em vinte prestações sera-terminou de construir Brasília, Sua Exceme"strà.ís iguais .é conseCutivas, no -ValOr de . lênCia coiiseguíu, cOm Údativa fa"Cílfdade,
US$ 15.000.000.000,00 (quinze milhões de
compor to_9os os PCI:~eres. P~:lfé_~. encontr~:m
dólares americanos) vencendo-se a primeira
uma extrema dificuldade ao compor a Justiça
em 15 de maio de 1996 e a última em 15
do Distrito Federal.
de novembro de 2005;
_
_
A época, nenhum desembargador, ne·
----comissão de compromisso: 0,75% ao ano
nhum juiz quis \;ir para BraSília,· eni ffiuito
sobre os saldos do empréstimo não desemboldifícil. Só com muitas exigênCiaS-,-CODiffiuita
sados, exigível semestralmente juntamente,
habilidade presidencial foi conseguido que a
cornos juros;
Justiça se compusesse. Os setores hierarquif) desembolsos: poderão ser efetuados até
camente subordinados da Justiça tambéril. tio dia 31 de dezembro de 1991.
veram grandes dificuldades em_ se compor.
Art. 29 A autoriza_ção de que- trata es~a
BaSút.dizer 'a
EX~s que não havia gente
resolução se_rá exercida no prazo de doze mepara ser oficial de Justiça, 1escrivãês -e esCreses a contar da data de sua publicação.
ventes; chegàram até a solieitaYãpãrliCipa-ção
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
transitória, que se tornou permanente, de pedata de sua publicação.
dreiros, de serventes de pedreiros, pessoas
que tinham modesta qualificação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Então, essa Justiça de 1~ Instância; durante
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
muitos anos, teve uma existência muito difícil
Não havendo quem peça a palavra, encerro
aqui nesta Capital.
a discussão.
Lembro~me que tivemos grande empenho,
Em votação.
de 75 para cá, para melhorar as condições
OS SJ:s. Senadores que a apicivam queiram
da Justiça do Distrito Federal. Era difícil a
permanecer sentados. (Pausa.)
nossa situação e o Senado tinha essa grande
Aprovada.
preocupação. As melhoras foram grandes. A
A matéria vai à promulgação.
Justiça melhorou seriamente. Agora, o apaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - nágio para que ela se torne uma Justiça mode-Esgotada a Ordem do Dia; passa-se à votalar dependerá da aprovação desta lei, pois,
ção do Requerimento n9 545, de 1990 de ura partir da aprovação desta lei, nos limites
gência, lido no Expediente, para a Lei Orgâem que foram estabelecidos os critérios, não
nica da Magistratura do Distrito Federal
tenho dúvidas de que trará uma expressão
(PLC n1' 113, de 1990, de iniciativa do Tribu·
maior à Justiça do Distrito Federal.
nal de Justiça do Distrito Federal, que dispõe
Alguns Srs. Senadores reclamam que sosobre a organizaç-ão judiciária do Distrito FeriieOte agora está chegando ao Senado um
deral e dos territórios.)
projeto dessa magnitude, mas o Tribunal não
Em votação o requerimento.
teve culpa, pois apresentou-o o melhor que
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram
pôde na Câmara dos Deputados. ·
permanecer sentados. (Pausa,)
Se a Câmara somente agora o está manAprovado.
dando para apreciação do Senado é porque
_Aprovado o requerimento, passa-se_ à apreestamos em final de Legislatura e isto_ sempre
c_iaçãõ da matéria.
acontece. Quantos outros projetos estão cheSolicito ao nobre Senador Leite Chaves
gando? Este, pelo menos, foi acompanhado
profii:-ã o pãricer.
indiretamente pelo Senado. Tínhamos coO SR. LEITE CHAVES (PMN- PR. Para
nhecimento dele, tínhamos conhecimento,
emitii pãrecer. Sem revisão do orador.) inclusive, das discussões na própria Câmara.
Deputados, os mais qualificados, trataram
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto que
desta_ matéria na Câmara. E eu não tenho
me chega da Câmara dos Deputados sob o
n~" 113/90 é origináriO da iniciativa do próprio
dúvíôáS de qUe a sua aprovação se faz urgente
e necessária sem qualquer emenda, Sr. Pre§i:._,
Tribunal de Justiça do Distrito Federal que,

v:
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dente. Qualquer emenda agora seria uma

Sr. Presidente, niO:guCm titais do que eu
tem interesse que tehhamos em Brasília uma
lei de organização judiciária attializada, que
raria, no seu contexto, aquilo que o Concontempfe _gl-ande demanda da nossã Capital,
gresso poderia apresentar de melhor, ou seja,
com as emendas havidas, um projeto uniforem faCe do seu crescimento. Entretanto, vejo
no_ projeto algumas ocoriênt:j_as que-julgo do
me assim.
Outro aspecto a se!-" considerado, a ar!e~ __ Itleu dever trazer ao conhecimento destaCasa. São obsirvações de quem tem alguma exsentação de emendas aqui implicaria a volta
periência do cotidiano em relaçãO aos probledo projeto à Câniata, tirando _a natureza de
mas da Justiça.
urgência e de preparação psiCOlógica do Tribunal, que já está m_ais ou menos organizado
I:alava também, ainda há pouco, que está
por chegar aqUrO prOjeto de: lei_ complemenpara dar cumprimento às novas normas, intar do Ministério Público .. que é uma questão
clusive, às novas normas constitucion~is, porque enVolve todo_ o Erasil e que_se"gu.ramente
que a base da legislação apteJior era de,~onfli
to; conflitO entre o que diSpunha a-regula- só v·amos tomar t"oilhecimen:to daqui a pouCo,
quando a redação chegar às nossas mãos.
mentação interna anterior e a própria Constituição que fizemos.
$:r. Presidente, tenho o maior emp_enho em
q-ll-·ê_ tenh-amos uma 9t,ga·nização· judiciária
Aprovada a lei se alguém -ilivocar Um man~
lnais--ágil. Portanto, ·n:ãó -sou contrário; Sou
dado _de injunção, um habeas data, ímediata~
favorável a· que· tenhamos Uriia mais rápida
mente o Tribunal terá condições tranqüilas
de decisão e estai:_á apareih8do para isso; so~ ·ampliação da Justiça em Brasnia. A indagação que eu faço é esta, Sr. Presidente: será
bretudo, quando estamos às.Poftas da instala~
que o Senado; como diz o_ Sena·Gor Jutahy
ção da Assembléia Distrital de Brasnia, com
Magalhães, é um mero carimbador;·é Um caras conseq üêncíaS ]UftdiCaS 'cOnSti"tucionais
t~rio que tem ·apenas um procedimentO de
que daí decorre.rão.
·
p_~ar por cima, sem um exame mais profunEstou convencido de qUe êiteces.sáriO este
dá, dos projetes que· vêm da Câinara dos
projeto, que devería ter vindo Para o Sei:lado
DePutados?- Ou I\ÓS somos obrigados, por
há mais tempo; todos entendemos que nessa
interesse nacio"nal, a votar aquilo sem que
urgência o Senado está sendo atropelado, in~
clusive por matérias _que estão acabando de
noS convençamos, verdadeiramente, daquilo
que está posto, que está colocadQ?
chegar. Esse projeto pelo menos, foi amplaRepito que, por ser um advogado atuando
me'nte·discutido' Q.a Cârriara, e muitos dos que
em Brasília, _conheço_as nossas agruras.
tihham interesses: nesse mundo jurídiCo estaSr. Présld-eD.t'e, quero aciui dizer qu:e te-nh_o
vam acompanhando esse processo, que posso
o maiOr relacioD.am6n"to i::om o Presidente do
confessar, é dos melhores.
Muitos outros Tribunais de JustiÇa de. e~ta ·Trib_u·nal· deTriStiça ·do Distrito Federal, Dedos estão ainda com leis anteriores, ·deSaiu~ "Sembarg3dor Waltênio Mendes Cardoso,
lízadas em relação à ConstiiuiÇao~·nútS"êS:te . que, íni;_IusfVi, Se enCciiltra aqUi ·com Vários
outros juízes, todos meus amigos, que conheprojeto não; ele se apres~nta de acordo com
as exigências das novas modalidad,es constit'i- cem a minha luta na Capital da República.
Não tenho absolutamente nenhuma idiossincionais que estão _havendo no Pai!?. Por _essa
razão; sou plenamente favoráVel à aprovaç_ão crasia coi"i1 quem ·quer-que seja.-·A "illihha
do projeto sem emenda nenhuma, que, a esta pfêOCú.paÇâb é de exercer o mandato de realtura, só haveria de prejudicar sUa tratrii- presentante do povo de Brasília com seguranç·a._ Assim Como, ao· dirigir uma petição
tação.
.
ao" juiz, ele -indefere ou d-efere, eu, para me
É o parecer,:Sr. Presíden:te·.
·convencer que deva vOtar, penso que tenho
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) o_ direito _de fazê-lo com consciência.
Sr. Presidente, com relação a esfe- projeto
- O ·parecer-conclui pela aprovação do proque vem da Cii"mara, nO Seu art._ 18 está o
jeto.
s~guinte:Em discussão o- projétO.
emenda privilegiante; seria emenda que alte-

peço a palavra para discutfi a maiér{::i_-

"Art. 18. A.Justiça de Primeíro
Vtau do Distrito Federai compreende:

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

I - Varas com competênci_a em todO
o território do Distrito FedêraL"--

O Sr. Maurício Çorrê_a- Sr.

Pre~~dem.e,

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - (PDTDF. Para discutir. Sem revisão do oradof.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, aq·ui
no Senado, temos decidido a desoras todos
esses projetas votados na Câmara, muitos dos
quais não temos sequer conhecimento. Sei,
agora, que deverá ser vota-da, posteriormente, a lei complementar relativamente ao Ministério Público da União.
E quero também me referir ao açõd-àmeflto
com que somos obrigados, compelidos votar os projetas que-são aprovados pela Câmara dos Deputados:
·

a

Na letra b, cria-se uma Vara de Menores.
Embaixo, o § 29 diz:
"§ 29 As áreas de jurisdição das Circunscrições de Brasi1ia,Taguatinga, Gama, Sobradioh_Q. Planaltina, Brazlândia
e Ceilândia correspondem às daS respectivas Regiões Administrativas do Distrit9 Federal, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante e Paranoá, -õ.a Circunscrição de Brasma, e a de Jardim, na de
Pianaltina."
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Sr. Presid~nt~, que não existe _mais essa
régiãõ administratiVa de Jardim em BrasOia.
O Governo baixou um decreto e fez uma
redivisão territorial administrativa do Distrito Federal, de sort~·qu.e-essa região admittistrãti\'ã-a~nãfdim passou a não existir. Umá
parte dela se rncorporou ã cidade-satélite de
Planaltiria e a ou trá Se incoi-porou à VII aParanoá.
·
Por outro lado_, o_ Governo criou mãis três
unidades a4ministratiyas, Sam~mb8la, o
Guará e o Cruzeiro, que paSsã.rani-à serregiões administrativas. O projeto foí votado
e a Câmara dos Deputados não percebeu isso,
desta _forma, o Tribll_~al de Justiça não tem
culpa, porque, quandO ele mandou a meosagem, ainda não havia sido feita essa modi(i~
cação nas regiões adm_i':listrativaS. ·Qual e:o
meu dever? :f: corrigir, para que amanhã não
haja conflito -de jurisdição entre uma_xa!a
e outra.
Cheguei a pensar se seria possível o Tribunal faZer a cd"rreç8o atrãvés de um provimeQ·
,to.
Mas, por imperativo Cofi.StitU.cional do art.
22 --.- que diz que a .competência de lei de
organização judiciária é do Congresso Nacional- evidentemente que o Tribunal·jamais
terá condições de equacionar esse caso, a não
ser através de projeto encaminhado ao Congresso Nacional.
Por que não corrigir de _uma vez se continuará essa perplexidade em que os juridicionados não terão condições de se valer do Poder Judiciário até que ós c·onflitos sejam decididos?
A minha dúvida não vai só até aí. Minha
dúvida persiste no art. 31 deste mesmo projeto, quando se atribui na seção VI da Vara
de Menores seguintes competências: "Ao
Juiz da Va,ra de Menores c.ompete" E aí dá
toda a defi,nição da competência desta vara,
incfi.1sive, no meu moido de eii.tenâer, uma
outra impropriedade e .até uma inconstitucionalidade, porque permite que o Juiz de"-Meno"res póssa reqUisitar servidores, contratar
fl~Ssoal na forma da lei.
Ora, sabemos que boje nâo há a menor
cOndiÇão de se fazer contrataçõestomas v·amos
fazer uma lei que permitirá ao Jul_f:: de Menores fãz.er contratações quando a lei proíbe.
Está errado.
-~E o que mais me atormenta é que o Distrito
Federal e o Brasil_ passaram a ter agora não
mais o Código de Menores, mas o Estatuto
do Menor e do Adolescente, _não existe mais
Código de Menores, existe esSe novo estatuto
e_a competência da V ar~ de Menores, com
"relação às ~tribuições do Juiz, no que tange
à tutela do menor, e~sa_competência é muito
menor no Código de Menores, mas, muito
mais abrangente e enormemente dimensionada no novo EstatutO do Menor e do Adolescente.
-·
- Pergunto ao Senado: É-p-OSsíVel-que supra·
mos isso, sem que haja uma emenda? É passivei suprir isso por emenda redacional, ou se
trata de uma de mérito? Ora, se _formos incol'Pt:?rar atribuições novas aos juízes do infante.
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que é a nova atribuição que se lhes vai dar,

como poderemos alterar aquilo que a Câmara
Votou?
Depois que já havia feito essa reflexão,
deparei-me com o parecer que fora lavrado

dades de expressão, defeitos .de técnic!l
legislativa, cláusulas de_ Justificação e p~
lavras desnecessárias'~ ..

Ora, Sr::. Presidente, a própria Mesa não
terá condições de fazer qualquer tipo de revisão, porque o Regimento Interno a impede.
Ora, tratando-se de emenda de mérito que
pretendo apresentar, quero submeter à Casa
essa deliberação. _
__
de Trabalho, Adminístração e Serviço PúbliSe votarmos o projetO da lei de organização
co, 'da Câmai'a dos Deputados - porque a
judiciária do Distrito Federal, tal qual veio
Câmara poderia ter corrigido isso, não haveda Câmara dos DepUtados, estaremos come- ·
ria problema. Se ela tivesse corrigido isso,
tendo algumas irregularidades. Primeiro, es~
votaríamos infegratmente o projeto. Acontaremos dando atribuições a uma Vara de
tece que o próprfo Deputado Geraldo CamMenores ql!_~ não e_xiste mais; __estaremos repos, que foi o Relator, fez essas seguiri.te-s
observações: "Vale mencíonar, finalmente, _ metendo aos advogados um conflito enorrite,
com a devida vênia, à douta Comissão de __que será por eles__disputado nos pleitos judiciais em Brasília. O que fixa a competência
Constituição_ e Justiça. e de Redação, que se~
é lei de organização judiciária, quem veta
ria de bom alvitre promover, o mais breve~
a leide organização judiciária é o CongresS-o
mente possível, a adequação-da estrutura juNacionaL Portanto, não há comQ conjurar
diciária prevista D.õ piesente_ projeto, ao que
essa crise sem que haja, sem dúvida algum~.,
dispõe o Estatuto da Criança e do Adoles~
uma corr.eção da nossa parte.
cente, Lei n9 8.069, de 1990, qUe entrará em
Sr. Presidente, cheguei a temer se deve~e
vigor no dia 12 de outubro próximo". -porfazer isso ou não, mas_ v_ejo que há inconstituque o relatório dele_é passado-, e em seguicioilaJídade insanável-sanável, sim, por via_
da:
"Esse Estatuto, entre outras proVi-- de redação. Mas, como se quer que aprovedências, revoga a Lei n9 6.697, de
mos exatamente tudo aquilo que vem da Câ1979, que é Código de Menores, exmara dOs Deputados sem que tenhamos o
pressamente mencionado no Parádireito de corrigir, sinto-me inteiramente
grafo úniCO-do art. 32 do projeto e~
com dificuldade de votar.
pauta" -que é este projeto que esta~
Entretanto, sut:n;net_idas ~ais consider~ções
mos votando.
ao Plenárío, eSpero que o assu-nto possa ser
Além disso elimínã da nossa Legis-- discutido e, quem sabe, elucidado para dissi-·
lação relativa ao menor a conceítua~ · par as minhas dúvidas. Quero dizer, Sr. Presição da situação irregUlar, porque não
dente, que na parte relativa à atribuição dos
existe mais isso no Estatuto do Mejuiz de menores, leia-se futuramr;:nte juiz de·
nor e do Adolescente.
infante, está dito que ele poderá contratar
Independentemente de sua condi~ _ sem concurso público. Penso que ainda deve
ção, elimin-ando diferenciações rela~
haver outias Impropriedades. Não tive tempo
tivas a instituiÇão; ·cc,-mo adoção, fíde examinar.
liação, etc, tál adaptação, contudo,
Além do mais, Sr. Presidente, Srs. Senadopoderá ser bem implementada pela
res, gostaria ~e sali~ntar que sei é preCiSO
Casa Revisota•j.
que essa modificação se estab_eleça rapidaO próprio Deputado Geraldo Campos pe- mente, que tenhamos uni Código Judiciário
o mais rápido possível.
de ao Senado Fid_eral que faça essa revisão.
Cheguei a iinaginar uma outra situação:
Mas, Sr. Presidente, tentei equacionar o
temos recesso forense que agora se inicia agoproblema por via de emenda redacional. E
ra; depois, teremos as férias forenses, o Judio art. 234, do Regimento Interno, diz:
ciário inidS:ráas atividades de abertura coin"A emenda que altere apenas a redacidentemente com as nossas. Por que não
ção da proposição será submetida às
esperar mais 35 ou 45 dias para que a Comis~
mesmas formalidades regimentais de
são de Constituição, Justiça e Cidadania reque dependerem as pertinentes ao mé- solva escoimar os vistos do projeto e voterito,
mos, até, em regime de urgência?
Paragráfo único. DepOis irá para a Câmara para ser votado.
Quando houver dúvida sQP_re se a emenEntendo que se trata de emenda de mérito,
da apresentada como de redação atinge e não é possível que a modifiquemos através
a substância da proposição, ouvir-se-á
a ComiSsão de Constityi_ção, Justiça e· de emenda redacional, que não é o caso. _

na Câmara d_os_Deputadose encontrei, exatamente, uma observação que corrobora com
o que estou falando. E o seguinte, Sr. Presidente: a conclusão do relator na Comissão

e

Cidadania".
Na parte da competência da Mesa, que tem
atribuiçã_o, também como Comissão Redacional, está dito no art. 98, inciso V:
elaborar a__x:e_da_ç_ã_g final das proposições de iniciativa do Senado e das emendas e projetas da Câmara dos Deputados
aprovadas pelo Plenário, escoimando-os
dos vícios de linguagem, das improprie-

O Se. José Paulo BisoI Ex' um aparte?

Permite-me V.

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com estas
conSiderações, Sr. Presidente, concedo o
aparte ao nobre Senador José Paulo Bisol.
O Sr. José Paulo Bisol - Nobre Senador
Maurício Corrêa, V. Ex_~ chamou a atenção
para mita inconstituciõOalidade que me parece flagrante. Dependeríamos, entretanto, de
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uma ponderação, de uma análise, de um
aprofundamento para chegai- a um diagnóstico finãl. Mas o _que V. Ex' está querendo
demarcar é que não se pode votar uma lei
desta relevância da forma pela qual estamos
votando, recebend_o o projeto no exato maR
menta em que é aberta a sua discussão.
Estou, no momento, com um problema
que não tenho condições de resolver, é com
relação ao art. '?0, que d~z;
"Compete ao Tribunal de Justiça prover os cargos dos serviços auxiliares previstás na alínea e do inciso I do art. 96
da ConstittiiÇ:ão Federal.
Parágrafo único. Salvo para os cargos cte confiança e ·os providos por acesso; as nomeações obedecerão a ordem
de classificação no concurso."·
·
Acontece que na alínea "e" mencionada
no art. 96 da Constituição, não existe a exc.eção.
Salvo para os cargos de confiança e os providos por acesso, as nomeações·obedecerão
à ordem de classificação no concurso. Acontece que na alínea "e", mencionada, do art.
96 da Constituição, não existe a exceção
«providos por acesso'_'. A alínea "e" da
Constituição diz assim:
"Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido
o disposto no art. 169, parágrafo único,
os·cargos necessários à administração da
Justiça,oexçeto os providos de confiança,
assim definidos em leí." · " ,
Não sei se esse acesso se refere apenas a
cargos cujo provimento derivado não é originário. Mas, na medida em que cria essa perplexidade _e essa dificuldade, quero demons~
trar que não se de.ve, quando se é responsável
e maduro, votar dessa forma projeto nenhum. Não este. Na verdade, o acesso não
existe mais, a não ser em cargo de provimento·
derivado, e uma simples referência verbal·
dessas pode constituir uma verdadeira janela·
de adúltero pela qual passem todas as irregularidades possíveis.
_
·
É só para sublinhar a substância do· discurso de V. Ex•, que não se está referindo apenas
a este projeto, mas a tantos outros, inclusive
os de relevância, como o caso da Lei Orgânica
do Ministério Público. Francamente, estaCasa não vai honrar-se votando dessa forma semelhante projeto.
O Sr. Maurício Cocrêa-:___:: Sr. Présidente.
por fim, há algumas emendas visando corrigir
o projeto, ajustá-lo à realidade, criando a
Vara do Infante, dando as atribuições doEstatuto do Menor ao Código de Organização
Judiciária do Distrito Federal.
Aceitando tudo, no meu modo de entender, ficava perfeito o projeto. A minha preocupação é de aperleiçoá-lo, jamais me colocar contra a imperiosa necessidade de termos
uma organização judiciária o mais rápido possível.
Não temos condições de votar o Código
de Organização ludiciária nos termos em que
está aqui, a não Ser que o-corrijamos.
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O Sr. José Fogaça-- V. Ex• me pennite
um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRtA maior prazer, Senador.

Com o

O Sr. José Fogaça- Como V. Ex• sabe,
a aprovação do Estatuto é posterior ao início
da tramitação desse projeto, segundo me parece, pois é de 1988. -

O SR. MAURÍCIO CORRtA - Falei
aqui.
,O Sr. José Fogaça~ Ora, o que- estranho,
o que me surpreende desJªYoravelm~nte é
qUe a Câmara não- tehha feito essa adaptação...
O SR. MAURÍCIO CORRtA - Embora
o Deputado Geraldo Campos tenha díto isso
aqui em seu voto.
O Sr. José Fogaça - ... porque terminológica e legalmente é descabida essa denominação. V. Er chama a atenção para o fato
alarmante de a Çâ~ra não ter feito essa
corrigenda, ess_a adaptação; uma vez que o
Estatuto da Ci'tan.ça"e' do Adolescente foi
aprovado também pela própria Câniara dos
Deputados.

. O SR. MAURÍCIO CORR!l:A - Lamento
profundamente ter que trazer esta constata~
ção ao Plenário, mas, se o- Plenário quiser
votar, que. vote. No entanto,- estou dizendo
que não há como resolver essa situação.
O Sr. Cid Sabõia de Cal'valho - Senador
Maurício Corréa, v. Ex~
Períúit"e um-aparte?
O SR. MAURíCIO CORRtA - Perfeita·
mente, Senador Cid Sabóia de Carv~lho ~

me

O Sr. Cid SaQóia de Carvalho - Esse acesso a que se refere o, arL 70, não -~eí bem
do que se trata .. Na verdade, pela nova COns-=
tituição, aquela conceituação tradj,_cj.o.nal do
acesso niio_e_xiste.mais. Acessõ- seria ·o provimento de um cargo por al&Uéin que venlia
de outro e que, assim, teria unia promoção.
Por exemplo, o antigo escriturário, quando
alcançava a últim_a letra da Carreira de Escriturário, passava, então, a Oficial de Administração .• por merecimento ou por antigüidade.
Esta era a figUra do acesso, que boje n~o
é admitida por causa do texto da nova Çorist~~
tuiç:ão. O que se admite, hoje,_ é uma_ passagem de nível, de letra a letra -não sei como
se chama- a variação de um cargO. Queria
saber de V. ~x~,_que e~tudou essa matéria,·
em que sentido está a palavra "acesso'_' nesse
projeto.
O SR. MAURÍCIO CORRilA- Senador
Cid Sabó@.. de Carvalho, -cÕrifesso ,a V. Ex~
que não sei. Li o projeto rapidaÍnente~ e ape~
nas tive tempo de fazer as emendas que estou
apresentando relativamente aos dois iJ~n.s
que levantei. Não sei exPlicar a V. Ex~ ~On·
fesso que não sei. Não tenho como exph~r.
De modo que, Sr. Presidente, encerrando,
afirmo que gostaria de votar. Não M de ~i
nha parte, já disse, nenhuma má vontade.
Pelo contrário, tenho toda boa vontade para
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dar ao Tribunal condições de cresçimento e,
portanto, para atender ao crescimento çla
própria cidaâe. Mas não estou vendo condições, do ponto de vista técnico, de superar~
mos essa questão.
O s-r; Marcondes Gadelha- Senador Mau~
rício Corrê3, rÜe ·pen1it"te- V. Ex~ um apartéT

nalid~de terá que ser em razão de lei. É o
que está expresso rio texto, em_razão-de lei.

O SR. MAURICIO CORRtA- Pois não,
Senador Marcondes Gadelha.

O Sr. José Fogaça- Exatamente isso eu
queriã argumentar junto ao Senador Maurício Corréa.

O Sr. Mai-C-ondes_Gadelh!l- Queria um
esclarecimentQ SQbr~ a _objeção que V. Ex•
faz ao item III, do parágrafo único, do art.
31, V._ Ex• e_stranha o fato de q u_e o juiz possa
requisitar servidores "é cóôjratai ·pessOal. Indago a V. Ex• se esta. r.ess_alv~ ."n9s casos
previstos em lei" não ampara todo o item,
porque e bem expresso: "nos casos previstos
em lei".
- --

- osi:MAURICIO CORRilÀ- Sim. Mas
não h~ caso-previst()--,-em:1ei; porque â c'oilstjtuiÇãó<letermiD.à qUe toda fOrma de investidura em serviço público tem que ser por con-cUrso. Ehtãõ, não eXiste· contratação. Temos
regime jurfdico: Não eXiste tetitpo determinado.
.ú sr:-Marcondes Gadelha - Indago a V.
Ex' se isto aqui não exige emenda para os
_
cargos de CõnTiàriçã:~- ·-~.
O SR. MAURfCJO CORRtA - Esta não
é a minha _questão central. -A minha questão
central é sobre a competência, a matéria de
mérito, que passa a ter o juiz de fnfante e
não tem o juiz de metlõres. Se ficar desse
jeitO. a competência dele será a do juiz de
menores_ e não ;:1do_juiz de infante. Dir-se~á
que se poderá resolver isso através de interpretação jurisprudencial. Não é o papel nosso~ nosso papel é votar para corrigir.
--Quero votar favoravelmerúe. Estou de
acordo com 3. Criação, -até, das dUas turmas:
Criam-se mais duas turmas e, portanto, mais
dois des~mbargadore_s. Sou favorável até ao
pessoal, sou favorável à _c~iaç_ãO das varas.
Não'tenho absolutamente nada contra quanto ao mérito do projeto em si, abs"Olutamente
nenhuma restrição. Minha restrição consist~
exatamente nesses itens que levantei".-_c

0 Sr. Marcondes -Gadelha- Obrigado.
_o--Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex~
um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Ouço V.

Ex·
O Sr. José· Fogaça - SenadOr M:ãurício
Corrêa, V. Ex~ sabe que o inciso IX do art.
37, da Constituiç~o_ diz que
._._A leiestabelec;erá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público."
Nós acabamos- de aprovar um projeto de
lei pelo qual a Funcep pode contratar docen·
tes pelo período de dois anos, renováveis por
mais dois anos. De modo que quando houver
esse tipo de caso, essa situação de excepcio·

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex~ citou
um dispositivo da Constituição, que vai exatamente ao encontro do que pretende esse
inciso contestado pelo Senador 'Maurício
Corrêa.
-

O SR. MAURíCIO CORR!l:A- Quero di·
zei- que apenas ·suscite-i essa queStão en pas-sant. Mas ela não constitui objeto de minha
preocupação" fundamental. A minha preocupação fundamental é objeto das duas erp.~n
das que estOu apresentando à Me~a.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Sena~
dor, pareci8. um erro tão grosseiro que real·
mente cau~avy_ espécie que a Câinara dos De~
PutaClos tiVe_sse déixádo passar um aispositivo
com uma impropi'iedaâe tamanha. VeJo que,
em absoluto, não conti'aria a· constituição em
nerll].um momento:
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Mas Seóador Marcondes Gadelha,-quero referir-me a
nomenclatura. Fala-se em Código de Menor,
mas não existe mais C6dígo de Menor.

O -S~. Marc_ondes. Gadelha - Este é _unl
outro problenia-, notire S~nado_r. V. Ex~ contextou com muita ênfase_çqmo um ponto importante, este. Q1,1e.ro çrer que devemos fa~er
um esforço. Coloca_r-me·ei de acordo com
V. Ex~ seteal~erft~_veri.fica,r_que há um óbice
extremamente pesado, capaz de invalidar to~
do um projeto dessa envergadura, mas não
com detalhes e muitas incpnsistênc1as como
é o caso desse que V. Ex~ apontou. Há um~
outro ponto a que V. Ex~ se refere, a extinção
da ctfcunscrição de Jardim, quer dizer, a absorção de uma parte por Planaltina e de uma
ouira·patte p"eto Pa:ranoá. Ora, 6 próprio dis~
positivo- já se-refere a essas duas áreas, por
providências administrativas, certamente, serão absorvidas pelas circunscrições correspondentes.

O SR. MAURÍCIO CORRtA- Não, não
se refere, Senaçlor. No projeto, não!
O Sr. Marcondes Gadelha - A lei não
pode tambéffi ãcOmpanhar toda a evolução,
As adaptações serão feitas _conforme as circunstâncias.

O SR. MAURÍCIO CORRtA- De quem
setá a jurisdição da metade, e por exemplo,
dessa área que foi desmembrada, que é Jar~
dim? Será do Juiz de Planaltina? Serã do JJJiz
de Brasília? Será do Juiz de Tagu_atinga? De
quem V. Ex~ pode dizer que é?
O Sr. Mareondes Gadelha o Tribunal...

Creio qUe,

.. ÓSR. MAURÍCIO CORRÊA- Não existe
maiS J'ai"dim! Criou-se uma nova Região Administrativa, a Samambaia. Não fala aqui,
no projeto, de quem será a jurisdição desse
território.
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O Sr. Marcondes Gadelha - 0 que penso,
nobre Senador, é que sáo objeções relativamente pequenas, para invalidar um projeto
dessa envergadura.

O SR. MAURÍCIO éORRÍ:A - Na sua
visão. Na minha,não. É uma emenda de mérito.
O Sr. Marcondes Gadelha respeito a V. EX'
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Com todo

O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Quero dí·
zer que a minha posição é exatamente essa.

cente, em vez da lei, porque muda a competência do juiz e essa é unia emenda de mérito.
Se essa emenda for aceita, evidentemente
tem que voltar ao exame do Senado. Ao me~
nos essa. As outras nós vamos ouvir a opinião
do Relator. De qualquer forma, há uma que
é de méritO, que é mudar a competênciã -do
Juiz de Menores. As competências da Lei
de Menores e o Estatuto -da Criança e do
Adolescente são diferentes. Se fosse a mesma
competência, não haveria dúvidas.

São emendas de mérito, não são emendas

O Sr. José Ignácio Ferreira ---Sr.
dente, peço a pal~vra pela ordem.

redacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
...:... Concedo a palavra ao nobre Senador.

O Sr. Leite Chaves- Sr~-P!esidente, peço
a palavra, como Relator, para esclarecer dúvidas.

-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa não recebeu ainda as emendas.
Assim que receba, as enviará a V. Ex•
O Sr. Leite Chaves- Não é sobre a emenda, Sr. Presidente, e sim sobre as considerações feitas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O nobre Senador Maurício COrrê::i fez COnR
síderações e enviou duas emendas à Mesa.
De modo que a Mesa vai ler as emendas,
e depois as submeterá ao parecer de V. Ex'

O Sr. JamiiHaddlid-- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-- - Concedo a palavra a V. Ex~
OSR. JAMILHADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. _Sem revisão do orador.)- Sr. PresiR
' dente, pareceRme que o Senador Maurício
Corrêa, em razão de modificações criadas peR
lo Estatuto da Criança e do Adolescente, e
por exclusão de uma determinada localidade,
substituída por outras, coloca que são emenR
das que podem ser consideradas corretivas.
Não mudam o sentido do projeto. Podem
ser consideradas redacionais.
Senador Maurício Corrêa, quando V. Ex'
diz que agora existe- o Estatuto da Criança
e do Adolescente, está modificando um erro
que a Câmara não COrrigiu, rilãritendo a estrUtura antiga. Quando V. Ex•_diz que não existe
mais Jardim, V. Ex' está mostrando que a
Câmara deixou passar também essa modificação na estrutura administrativa de Biasília.
Isto muda o sentido da lei?
É uma emenda corretiva, em razão de legislações que não forà.m detectadas pela Câmara. E não foram feitas modificações que,
na minha opinição,-podem ser consideradas
co-mo conetivas.-Elas corrigem um erro não
detectado pela Câmara, que pode ser consiR
derada redacional.
É a pergunta que formulo ã Presidência.
O SR. PRESIO:EN'Tlf {NelsOn Carnei!O)
-A Mesa ainda não leu as emendas, porque
acompanhou a exposiç:1o do Senador Maurício Coriêa. Mas uma parece que não pode
ser redacional, à primeira vista, a que faz
referência ao- Código da Criança e do Adoles~

Presi~

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
~·Sr.

Presidente, V. EXi' já fez referência
a esse fato, mas gostaria de _pedir que, tão
logo as emen<:f~_sejam li_das, V. Ex' enuncie
quais as de __caráter redacional e as que não
o são, mas, de matéria de mérito, p<irã que
possamos nos orientai a !"espeito da votação.
Muito obrigado a V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa dará primeiro a palavra ao Relator, que deve fazer essa s_eleção. Depois do
parecer de S. Ex• abre-se o debate sobre as
emendas e a Mesa decidirá.
A Mesa não tomou partido, apenas ouviu
o senador_ Maurício Corrêa, que alegou que
a competência tal como figura no texto do
projeto, não pode ser aceita hoje, porque
colide com a competência do Estatuto da
Cri:inçae-do Adolescente.
É uma modificação da competência, não
pode ser uma modificação redacional. As ou~
tras emendas, s6 depois do debate ã Mesa
poderá fixar. Pedi a atenção do Relator prin-~
cipalmente para essa emenda, porque feriu
mais a minha atenção, para ver se é uma
emenda que pode ser corrigida redacionalmente ou se extrapola da competência do
Senado.

J ustiflcaçao
A presente emenda objetiva adequar a denominação da Vara em comento à nomenclatura adotada pelos artigos 145 e 148, constantes do Capítulo II da Justiça da Infância
e da Juventude - da Lei n 9 8.069, de 13
de julho ·de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Cfiançà e do Adolescente, e dá outras
providências".
É a nossa justificação que esperamos seja
acolhida. _
_ _
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 19-90.
- Senador Maurício Corrêa.

EMENDAN'2
Dê-se ao § 2 9 do artigo 18 do Projeto de
Lei da Câmara n" 113, de 1990, a seguinte
redação:
"Art. 18.
§ 29 As áreas de jurisçlição das_ Circunscrições de Brasaia, Ta&tiatinga: Gama, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia
e Ceiiâitdia, correspondem às das res~
péCtiViiS Regiões Administrativas do
Dístríto Fi::deral, co-mpreendendo-si 3s
do Núcleo Bandeirante, Paranoá, Guará
e Cruzeiro" na Cii·cunscriçil6 'de BraSÍlia

~.~.~.~·~-~~.~~-~~-i.~:'~-~.~.~.~~.~~~~~~~.·:
Justificação

-Quando _da redação do dispositivo aia emendado_, _as Regiões Administrativas do
DiStrito Federal eram apenãs 10 (dez), asaber: Brasília, Gama, Taguatinga, Brazlândia,
Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo
Bande:ii'ante, Ceilândia e Jardim.
Atualmente, em razão do Decreto n?
11.921, de 25 de outubro de 1989, do Go·
vemo do Distrito Federal, e que "fixa os riovos limites das Regiões Administrativas do
Distrito Federal", estas passaram a ser em
número de J2 (doze), assim denominadas:
Brasflia, Gama, Taguatinga,_ Brazlândia, S:obradinho;- Planaltinã, -Paranoá, Núcleo Ban0- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
deírante, Ceilândia, Guará, Cruzeiro e Sa--sobre a mesa, emendas que serão__lidas
mambaia.
pelo Sr. 19 Secretário.
Com a fixação desses novos limiteS, ocorre- são lidas as seguintes:
ram dois fatos: 19 ) a criação de 3 (três) novas
Regiões Administrativas: Guará, Cruzeiro e
--Samambaia; 29) o desmembramento do terriEMENDAS DE PLENÁRIO AO
- tório da então Região Administiativa denoPROJETO DE LEI DA CÂMARA
minada Jardim, em duas porções, sendo uma
incorporada à Região Administrativa do Pa·
_
N' 113, DE 1990
ranoá e a outra à Região Administrativa de
~N• 3.14$/89, na Casa de origem)
Planaltina.
Portanto, a redação do dispositivo objeto
desta emenda está desatualizada, incorrendo
EMENDAN•l
em dois erros: 19) menciona a Regíilo AdmiDê-se à alínea "b" do incisO I do art. 18
nistratiVa â_e "Jafdím, que não mais exfsté;
do ProjetO de Lei da Câmara n~ 113,de 19-90, 29 ) relega·ao esquecimento, três importantes
a seguinte redação:
-Reg_iões: Guará~ CiUzeiro e Sãi:riari:ibaia~ a
cujas populações obviamente não pode faltar
"Art. 18.......................•.............
juriSdiciOnaL
I-··········································· a. prestação
Ê a nossa_justificação que-espetamos seja
········-~·~···············,·········-,;,,; ...•....
acolhida.
b) uma Vara da Infância e da Juven~
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
tude;
-Senador Maurício Corrêa.
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EMENDAN•3

. J_lls1ificação

Dê-se ao inciso Ill do ax:t. 28. do Projeto
de Lei da Câmara n~ 113, de 1990, a seguinte
redação:

y;_-

presente e-menda objetiva substituir a
"Vara de Menores" por "Vara
~a Infância e da Juventude", adotando~se,
assiril, a nomenclatura da Lei n~ 8.069, de
'·13 de_ julho de 1990, que "dispõe· sobre o
EStatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências".
É a nossa justificação que esperamos seja
·
acolhida.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
-Senador M~u_rfcio Ç~q~_a!

Justificação

EMENDAW6

A presente emenda objetiva substituir a
denominação "Vara de Menores'' por "Vara
da Infância e da Juventude", adotando-se,

Dê-se ao arL3i,' seus inciso e alíneas, do
Projeto de Lei da Câmara n~ 113, de 1990,
a seguinte redação:

assim, a nomenclatura da Lei n" 8.069, d~
13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o
'Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
·
outras providências".
É a nossa ju-stificação que esperamos seja
acolhida.
Sala das Sessões~ 15 de dezembro de i9~io.
- Senador Maurício Corrêa.

"Art. 31. Ao Juiz da Vara da Infância e da JuventuQ.e compete~:
l--:- GOnhecei;" ~e r~presentações promovidas pelo _Ministério .Públ~co, para
'ãpuração de ato infradon~al atril?uído a
adOlescente, itpHcando ~medidas cabi~
veis;
I I - conceder a retriiSsão, cómo for~
ma de suspensão ou extinção ·do pro-

"Art. 28.

··~·········-··············.··"!"····

···ri:i~·p;;~~~;-~s;t;s·d;j~ri~~ú~ã~
necesSálios à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus
be·ns, ressalvada a competência das Varas de Infância e .da Juventude, de_.Órfãos e Sucessões e de En~Qrpecentes;
IU.nt~na

EMENDAN•4

Dê-se ao inciso li do art. 28 do Projeto
de Lei da Câmara_n" l1.3, de 1990, a seguinte
redação:
"Art. 28, -·····~··········· ..... , .•...... ~.

... ............ ........
~·

~

~---1-

···-··---·--

fi- conhecer das questões. r~latjv_;:~.s

à capacidade e curatela, _b_em como de
tutela, em caso de ausência ou i*êrdi_ç?o
dos pais, ressalvada a competência das
Varas· da Infância e da Juventude, e de
Órfãos. e Sucessões;
,

Justificação
A presente emenda objetiva··substituil; a
·denominação "Vara de Menores" por ''Vara
da Infância e da Juventude", adotando-se,
assim, a nomenclatJJra da Lei no 8.069, ·de
13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências".
·.
É a nossa justificação que esperamos seja
acolhida.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
-Senador Maurício Corrêa.
EMENDA N'S

Dê-se aOs incisos III e IV do art. 29 do
Projeto de Lei da 'Câmara n~ 113, de 1990)
a seguinte redação:
"Àrt. 29. .. ......~ ........ ...,. ..•- ......._.. _
III- praticar os atos relativos à tutela
de órfãos, ressalvada a competência da
Vara da Infância e da Juventude;
IV- praticar os atas de jurisdição voluntária necessários ã proteção de 6I;"fãos
e a guarda e administração de seus bens,
ressalvada a competência da Vara da ln~
fância e da Juventude;
•~•••••••••••~·"--•••~·••>•-u•~""•••••••••••••••••

A

deno~inaçâo

cesso; Ill- conhecer de pedidos de adoção
e seus incidentes;
·- ---:-IV -conhecer de ações civis_ fundacdas em interesses individuais, difusos ou
.coletivoS afetos. à -criança e ao adoles·
cente;.
·_
~ V- conheCer de ·açôes decofrêntes de
irregularidades em entidades de atendi_xD.ento, apliCando as medidas cabíveis;
VI ~aplicar penalidades administra-~
tivas nos casos de infrações contra norma
de prOteção à criança ou adolescentes;
VII'- conhecer de casos encaminha~
dos pelo Conselho Tutelar, aplicando as
medidas cabíveis.
§ 19 Quando se_tratar de criança ou
adolescente nas hipóteses do an. 98, da
Lei n9 8.069, de 13 de julho de 1990,
·e· também competente o Juiz da Infância
e da Juventude para o fim de:
- 9.)- conhecer ·de pedidos de guarda e
tutela;
b) conhecer de ações de destituição
do pátrio poder. perda ou modificação
da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para· o casamento;
d) conhecer de pedidos baseados em

.discordância paterna ou materna, em re·
lação ao exercício do pátrio poder;
e) conceder a elpancipação, nos ter·
mos da lei ciVil, quando faltarem os pais;
f) designar curador especial em casos
de apresentaÇão de queixa ou representação, óri de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja inte·
resses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de aiinlentos;
h) deterniiõa! O caiic"elamento, a teti·
fiCação e o suprimento dos ·registras de
nascimento e óbito.
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§ 2~ Compete ao Juiz da Vara da Infância e da Juventude o poder normativo
previsto no art. 149 e seus incisoss e alf·
neas, da Lei n~ 8.069, de 13 de julho
de 1990, e a direção administrativa da
Vara, especialmente:
I - receber, movimentar e p,restar
contas dos recursos orçamentários consignados ao Jl,lizado;
I I - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para o melhor
desempenho das atividades de proteção,
assistência e vigt1ância de menores;
III- requisitar servidores nos casos
previStos em-lei;
·
IV- designar comissários voluntá. rios de menores;
V- conc~der autorização a menores
de dezoito anos para quaisquer atos ou
atividades em que ela seja exigida."

_JU:Stif(c3ção
O dispositivo objeto da presente emenda

:f.9i redigióo quando ainda vigorava o Código
de Menores (Lei n~ 6.697, de 10 de outubro
de 1979), agora expressamente revogado pelo
art. 267 da Lei n9 8.069, de 13 de julho de
1990, que "dispõe sobre o Estatu.t_o da Crian·
Ç<!. e do Adolescente, _e_ dá outras providências".
·~
Portanto, sua redação não mais se adequa
ao_ ordenamento jurídico rigente.
De tal fato apercebeu-se o ílusüe relator
da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, da Câmara dos Deputados,
quando da tramitação do projeto de lei em
tela naquela Casa, lavrando o seu voto com
o seguinte conteúdo:

"Vale mencionar, finalmente, com a
devida vênia ~ dQu,t~ Comissão de Cons·
tituição e Justiça e de Redação, que seJia
de bom alvitre promover, o mais brevemente poss(vel, a adequação da estru~
tura judiciária prevista no presente pro·
jeto ao que dispõe o Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei n9 8.069Lde 1990,
que entrará em vigor no dia 12 de outu·
bro próximo.
Esse estatuto,_ e;mre outras providências, revoga a Lei n~ 6.697, de 1979, Có·
digo de Menores, expressamente men·
cionada no parágrafo único do art. 32
do projeto em pauta. Além disso, elinii·
na de nossa legislação relativa ao menor
a conceituaçâo dé "situação irregular",
prevendo proteção íntegral a crianças e
adolescentes, independentemente de
sua condição~ eljmin_ando di(erencíações
·relativas a instituto_s_como a adoção, filiação, etc. Tal adaptação, contudo, poderá ser bem implementada pela Casa
revisora,"
Com esse propósito é que oferecemos
emenda ao dispositivo que versa sobre a competência daquele Juízo especializado, campa~
tibilizando-o com os 9itames da citada Lei
n~ 8.069, de 1990, principalmente quanto aos
seus artigos 148 e 149.
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É a nossa justificação que esperamos seja
acolhida.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
-Senador Maurício Corrêa.
O SI{. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa remeterá as emendas ao Sr. Relator, para que S. Ex' sobre elas dê a sua opinião.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, tenho algumas emendas_que vou apresentar à Mesa. Peço paciência a V. Ex·, talvez
um minuto ou dois, ertquanto termino de redigir a última emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Pois não, a Mesa aguardará as emendas
de V. Ex', para mandar todas elas à apreciação do ilustre Relator.

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, posso
relatar as emendas?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, não pode. Enviarei a y. Ex' as_emenda:> que já foram lidas. (PB.usa.)
O SR. PRESIDENTE (Ntilson -carneiro)
- Sobre a mesa, emendas que serão lidas
pelo Sr. 1q Secretário. .
São lidas as seguintes
EMENDAS DE PLENÁRIO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 113, DE 1990
(N9 3.145/89, na
Câmara dos Deputados)
EMENDA N•7
Suprima-se a palavra "pessoal" no art. 3i,
parágrafo único, item III.
__
Em 15 de dezembro de 1990.- Cid Sabóia
de Carvalho.
EMENDA NoS
Suprima-se do art. 70 a expressão:
1
' ... e os providos por acesso.
Em 15 de dezembro de 1990.- Cid Sabóia
de Carvalho.
EMENDAN•9
Suprima-se o art. 71.
__
Em 15 de dezembro de 1990.- Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Relator, Sénadar Leite Chaves, para opinar sobre as
emendas. Enquanto isso, a Mesa está providenciando cópia dessas emendas, para que
sejam distribuídas aos Srs. Senadores.
O SR. LEITE CHAVES (PMN - PR.
Para emitír parecer. sem·reviSão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de
apreciar cada emenda pÕr sua vez, quero
ater-me às considerações feitas pelo Senador
Maurício Corrêa, :iiO- mome-nto da discussão
do projeto. A primeira objeção de S. Ex~
foi quanto ao parágrafo único do art. 31, por·
que ali há uma referência ao antigo Código
de Menores, isto é, a Lei nP 6.697, de 10
Qe outubro de 1979.

Ora; enquànto fraffiitava o projeto na Câmara, outro Código de Menores foi aprovado. Evidentemente, o Código a ser considerado é o atuai~ e não o que deixou de viger.
De forma que, se matéria dessa natureza,
leis que reclamam um longo exame fossem
ater-se a particul<iridades, quando o Presidente da República, por medida provisória,
-~tá_!_()dO dia revogando lei, e tivéssemos que
atualizar o Código em tudo que legalmente
aqui se estabelecesse não chegaríamos nunca
a umãconclusão. S. Ex~ obse.rvou bem, mas
o códi_go a ser considerado é o atual.
Quanto· ao fato de o juiz poder designar,
nomear, Sr. Presidente, é nos limites da lei,
ele não poderá fazer nada além da lei. V.
Ex" 'ão testemunhas de que aqui procuramos
legislar de maneira a mais específica possível.
A lei, digamos ser de tal sorte que ela não
permite interpretrações erróneas, onde autoridades possam ir além dos limites, mas quando se trata de lei de familia, de lei de menor,
jamais podemos fazer i~so, pOrque é um mundo diferente, é um mundo de sentimentos
e cada caso é _um casO. No-_ que diz respeito
ao juiz de famt1ia, ao juiz de menores, esta
Casa dá uma amplitude absoluta porque o
juiz fundaria como pai, as circunstâncias são
as mais adversas, são as mais difíceis. Ep_tão,
o juiz se atém a cada caso como se ele fosse
um pai; ele tem que ter um poder mais ou
menos amplo, porque se nós os restringíssemos, digamos, aquilo que queríamos solucionar, tenninaríamos complicando; no que
diz respeito a marido, mulher, filhos, órfãos,
são problemas muito difíceis. Então, as nossas leis sobre matéria de menores são as mais
aniplas e abrangentes, do contrário, os problemas não .serão solucionados, ser!Io agravados, o jtiíz tem que agir como um pai, com
ampla liberdade. Então, dizemos o que a lei
deve estabelecer. muitas vezes, o juiz esclarece um qso gravíssiino de diversos. menores
que estão em s1tuação de abandono, inclusive
com ~pro_~lemas de entorpecentes.
O juiz, às vezes, não tem um fiscal, não
tem ninguém que possa conduzir os menores.
Ele os deixa na rua e pode atê contratar pessoas: "O Sr. pega esse carro, que nós mandaM
remos, pagar", E o juiz tem que fazer isso.
Esta observação é perpnente, mas não
se justificaria uma emenda por essa razão.
O Sr. José Paulo Bisol - Permite V. Ex•
um aparte, ou V. Ex~ já terminou?
O SR. LEITE CHAVES- Com todo pra·
zer, nobre Senador, Não sei se é possível
apa_Tte_ nesse caso, se for possível. ..
O Sr. José Paulo Biso I - É que V,_ Ex•
esta dizendo que a,contratação é completamente normal. Ela poderia ser nonnal nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição:
"IX - a lei estabelecerá os casos de
cOntratação .. ~-"
_
Para que- haja- e·sse tipo de contratação,
é preciso que a lei defina os casos. Está escrito
aqui na Constituição.
O SR. LEITE CHAVES :._Pois é, Ex', e
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como não estão definidos os casos, há a limitação legal, quer dizer, tcrrt que haver lei
para isso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa pede aos Srs. Senadores que não
aparteiem o Relator enquanto ele estiver faw
zendo o seu relatório.
O SR. LEITE CHAVES- Qualquer dispositivo aqui que ultrapasse os limites do inciso
citado por V. Ex' fica inaplicável. Agora,
quero dizer a V. Ex• que muitas dessas emendas podem, aqui no Senado, ser acolhidas
por redaçfio.
O novo Código de Menores, por exemplo,
dá uma definição diferente para o jufz de
menores, para juiz de infante, inclusive_ Isso
é questão meramente redacionai. Náo só podia exigir que a Câmara continuasse ad aeternum nesse processo, apenaS porqUe rim código modifica a designação de um juiz; antes
era o jufz de menores, agora, juiz çle infante
e menores. Evidentemente, isso nós podemos
acolher, por redação.
Sr. Presidente, aqui nesta Casa, atuamos
de forma diferente da do Judiciário.
Se há pressões sobre um juiz ou sobre um
tribunal, a setença resultará necessariamente
corrompida. Nós, aqui, trabalhamos de forma diferente, sob a pressão dos fatos, das
circunstâncias e dos intere!>sados; quando o
Congres-so Nacional legisla de forma distãrite,
ele erra, necessariamente.
Vou dar conhecimento de um caso aqui
de que muitos dos Senadores se lembrarão:
foi quando regulamentávamos a profissão de
bioquímicos. Eles pleitearam, de uma certa
feita, uma lei regularizadora da sua profissão.
Quando os biólogos, que_disputam o mesmo
mercado de trabalho, tomaram conhecimento do fato, vieram disputar, na Casa, limites
de espaço de trabalho; depois, foi a vez dos
farmacêuticos e isso aqu-i virou uma verdadeira praça de guerra. E a lei ficou cheia
de meandros, atendendo ao interesse de um
e de outro.~ Resultado; nós fizemos a lei. Se
alguém resolver, hoje, modificá-la, os mes~
mos intereSSaOõs aqui aparecerão com essa
finalidade. Se fizéssemos essas lei sem que
essas presenças fossem observadas, nós ja·
mais, por mais sábios que fóssemos, seríamos
capazes de regulamentá-_lo de maneira tão
conveniente. como o fizemos no caso citado.
Sr. Presidente, sobre essa questão distrital,
hoje mesmo pode ser criado mais um distrito
e pode ser eliminado e nem por isso haveria
necessidade d~ se reformular todo o código,
-tõdo o processo.
O Regimento Interno do Tribunal exige,
porque o Tribunal esta atuando de acordo
com a realidade, então, há um limite também
para que o Regimento Interno estabeleça
normas de condutas, norma~ de procedimento do Tribunal, porque muitos desses fatos
aqui observados podem ser objetos de regulamentação através do Regimento.
Digamos que as emendas, em grande parte
aqui, poderão ser de natureza redacional, e
eu acolho aquelas que, por vias de modificação redacional, possam ser acolhidas, ques-
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tão de express:ã.o, questão de palavras não
altera o conteúdo, agora, aquelas outras que
impliquem mudança e retorno a Câmara essas não podem ser acolhidas.

Sugiro que, se _houver coisa dessa natureza,
que se faça por lei posterior.
É tão importante esta lei, ela é tão abrangente, é tão necessária para o Distrito Federal, sobretudo, agora-que ele está guarnecido
de uma Assembléia Distritã1, é tão urgente
isso, que qualquer outra emenda poderá ser

feita pa!loteríormente.

___ ___ ______ _

E, eu honestamente, não vejo nada de tamanha urgência que justifique a volta do projeto à Câmara,- com as longas e demoradas
conseqüências que o caso ensejaria. ·

As redacionais aceito-as, as

de~ai~_~e~u

so-as.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Então, V. Ex• conCluiu pela aprovação
das emendas ...
O SR. LEITE CHAVES --As redacionais,
aquelas que podem ser acolhídas por simples
redaçào fina[, e rejeitadas as dcmaís, que não
possam ser a.colhidas nesse sentido. -

O SR. PRESIDENTE (Nels.on Carneiro)
-V. Ex~ rejeita as demais, mas mant~m o
texto.
. ·
O SR. LEITE CHAVES - Mantenho o
texto do projeto.
Senhor Presidente, essa questão _que diz
respeito à denominação de Código de Menores, que se coloca para Código de Adolescente, não haverá problema, a que estabele.ce
novas jurisdições: Guará, Cruzeiro, acreqito
que possa ser feita por via redacional a de
n" 3, que manda que estabdr:ça E~!atuto da
Criança e do Adolescente é, manifes.tamento,
de natureza redacional. EsSa, também, que
estaQelece o conhecimento de questões relativas à capacidade de curatela, bem como de
tutela, em caso de ausência ou interdição dos
pais, ressalvada a_ competência das varas, é
de mat~ria meramente radacional, já decor·
rente da questão do noVo Código de Menores; a de n" 5 é exataro.ente no m~smo sentido!
"Praticar os atos relacivos à tutela de
órfãos, ressalvada a ~ompetência da V a·
ra de Infância e da Juventude". Agora,
praticar os atos de jurisdição voluntária
necessários-à proteçãu de órfãos e a gU<ir·
da e administração de seus bens, ressal_
vada a compcténcia da infância.
5 Senhor" Presidente, como já dissemos,
são vagas c amplas as discussões sobrç_l~is
de menores, não podemos especifícar, porque se o Juiz de Menor for timitado à lei,
ele_não será juiz de Menor, ele não é pai,
ele não resolve. Ele tem que ter uma juris~
dição mais ampla. Então isso é matéria redacional. Aliás, nem precisava ser apresentado,
porque o Código de MenOres vai ser um ins·
trumento muito mais eficaz do que esse, para
que o juiz tenha um comportamento adequado ao quadro.
''Ao juiz da Vara de Infância e Juventude compete:

-a) conhecer de representações promo"
vidas pelo Ministério Público para apuração· de ato infracionário atribuído ao
adolescente, aplicadas as medidas cabí·
ve-is;
.• b) conceder a remissãq como forma
de_ suspensão _ou de extinção do processo;
c) conhecer de pedidos de adoção e
seuS incidentes;
d) conliécer ... " _
Senhor Presidente, -eu acolheria_ isso para
lnudar o Código de Menores e adolescentes.
Não é matéria de reformula~q de lei orgâ·
nica.
Quanto a contratar pessoal, é manifestamente constitucíona], pOrque, mesmo que o
-jriii1iZesSe uma côntrãtação dessa ·natureza,
a contratação seria nula em razão dela contrariar a Constitu_ição.

"Ãrt. 18. À Justiça de Primeiro Grau
do Distrito Federal compete ... "
Aí Vem a -emenda:
"'Art. 18. ····:·································
b)- uma Vara de Menores ..... ."........ ..

A sugestão é " ... uma Vãra da Infância e
da Juventude ... "
Senhor Presidente, eu o apóio perfeita·
mente porque é redacional. A competência
é a mesma, mas a denominação é que é _djversa, porque com isso harmonizamos a lei, harmonizamos a·organízação Judiciária ao C6di·
go recentemente promulgado.
Senho"r Presidente, concordo com a interpretação, "Suprima-se ó art. 71".
Senhor Presidente, concordo, é meramente redacional;

Emenda n" 8 - supressiva:
"Suprima~se do art. 70 a expressão "e
os providos por acesso,"
-

O art. 70 diz:
"Compete ao Tribunal de Justiça pro~
__ ver os cargos dos servidores auxiliares
previstos nà. alínea "e" do ,incisó I do
art. 91 da Constituição Federal.
Par;ágrafo úr:iiCo. Salvo para os car"
gos de confianç:a e os providos por acesso, as nomeações obedecerão à ordem
- de classificação."
·
Senhor Presidente, a Constituição não permite, de forma alguma qualquer acesso que
que- não seja através de Concurso. Esses concursos internos_hoje não existirão.
Então, acho que é redacional e concordo,
aceito essa emenda:- «proVidos por acesso•·.
É uma expressão dúbia que iria i6 ciiar OOn·
flito.
''Art. 71. O -acesso ãos cargos dos
ofícios judiciais e a progressão funcional
nos mesmos serão feitos na conformt~
- -dade da legislação aplicável aos servi~
dores públicos civis da União."
-Então, poderia não tirar·o ãrt. 71, que corrige plenamente, quer dizer, seria pertinente,
eu acolheria, não fora a exclusão do art. 71.
Gostaria da colaboração do Senado neste
ponto da questão do § 2~-do art. 18, em que
-o Senactor Maurício C~mêa diz~
"Dê-se ao§ ii, do art. 18, a seguinte
redação:
"§ 2~ As áreas de jurisdição das
circunscrições de Brasflia, Taguatin~
ga, Gama, Sobradinho, Planaltina,
Brazlãndia e Ceilândia, correspondem
às das respectivas regiões administrativas· âo Distrito Federal, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante,
Paranoá, Guará e Cruzeiro na cifcuns~
crição de Brasília e a de Samambaia,
na de Taguatinga."

"Ficam"'"ériadas na JuStiçã dÕ Distrito
Federal e dos 'rerrít6rios os casos constantes dos anexos a esta lei, e mantidas
os atuais com ·a denominação e mais 30
cargos de assistentes ... "
Senhor Presidente, como se vê éuma nova
lei organizacional, não é só do Distrito Fede·
ral. Se realmente a lei só fosse sobre o Distrito
Federal e não sobre os Territórios, nós até
poderíamos admitir, mas é por essa razão
que ela vem da Câmara, porque é abrangente. Entãó, digamos. não há lei que não
impliqu~, Sr. Presidente, na criação de cargos, só que todOs esses cargOs serão criados
mediantes concursos e na forma da lei.
De fÕrma que não se preõCupe~-o Senado
que o Tribunal vá abusar nesse sentido. O
Tribunal está extremamente limitado, como
estamQs também. Estamos vivendo até agora, em face de.sse novo Estatuto Único do
Funcionalismo, problemas internos serüssimos.
A Constituição hoje disciplina tudo sobretudo neste setor,
De forma que esta emenda não posso acei ~
tar, porque implicaria a volta ã Câmara e
isso demandaria que o projeto não fosse aproVado nesta Sessão.·
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Para esta SugestãO terí~Ui}.OS q'U.e- ter-uma
emenda posterior, porque aqui é uma questão de íurísdfção, é uma abrangência e ímpli·
ca, inclusive, em criação de outros casos.
Acho que aqui é um caso jurisdicional, implica em outras conseqüências e esta, Sr. Presidente, a n\' 1, não pode ser acolhida, porque
ela não é redacional, Nós até nos comprometemos, poste.riormente, a fazer sob a forma
da lei, com tramitação regular.
Sr. Presidente, é som~nte isto: uma_ ou duas
rejeitadas e o resto aceito integralmeilte como matéria redacional.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em conclusão: quais as emendas que V.
Ex~

aceita?

O SR. LEITE CHAVES- Estão anotadas,
Sr, Presidente. Na~ próprias emendas, vão
anotadas aquelas que vão aceitas e as rejeitadas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......... Q relator concluiu seu parecer pela

aco~
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lhida das Emendas n,.s 2, 3, 4, 5 e 7, como
de redação; e contrário às Emendas tt~ 5 1, _
6, 8 e 9, que, embora de mérito, S. Ex~ as
rejeita.
Passa-se à discussâo do projeto e das suas
emendas.
O Sr. Maurício CoiTêa - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem a palavra o nobre Senador MauríciO
Corrê a.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DE ..
Para discutir. Sem revisâO do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de deixar bem ctaro ao Plenário - que eu não fiZ
nenhuma emenda de mérito, vale dizer, para
alterar a substância do projeto. O que o tribunal quer é criar as varas, foram criadas. O
que ele quer é criar as tunnas, foram criadas.
O que ele quer é definir as jurisdiçõ~-~~~
Brasilia. E o que fiz? Apenas- ajustei a competência de cada uma das Circunscrições Judi.:-ciárias às novas unidades existentes.
Então, quando o relator - vamos dizer
- não aceita essa_enienda, na verdade ele__ _
não está contribuindo, porque essa é, verdadeiramente, uma emenda re_dacional. Essa ,
é redacional. Eu acho que não é redacional
é a que diz respeito ao infante e ao menor.
Essa é de mérito, não há como deixar de
ser de mérito, como a emenda que ele acatou,
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. É de
mérito, porque supi"Tme! Ora, se suprime, ela
é de mérito, tem que voltar à Câmara. É
evidente, Sr. Presidente.
Chamaria a atenção do relator que as_
emendas apenas ajustam os erros, quer dizer,
retiram, expungem do projeto os equívocos
cometidos pela Câmal:a, porque houve u_m
descuido. O que fiz foi exatamente isso~ há
criação de novas serventias extra judiciais, e_u
não falei nada; há criações de serviços no_
tribunal, eu não falei nada; há aumento d~
cargos de confiança, eu não falei nada. Não
toquei na parte substância! do projeto :• inclusive, não toquei naquela parte relativa à
criação de novas serventias, porque não votamos a lei complementar que vai resolver o
problema dos cartórios, para saber como _é
que se vai definir quem é que tem competência para O cartório e até que limite ~ssa
competência vai. Não há essa lei, mas o tnbunal entendeu - e Brasília precisa ter mais
serventias- eu não criei o menor problema
com relação ao projeto: Tudo o que o tribunal
quer está certo. Agora as emendas que eu
fiz são emendas que ajustam apenas os equf·
vocos cometidos pela Câmara dos Deputados. Então, se nós eliminarmos uma emenda,
porque ele confundiu emenda redacional com
emenda de mérito, ou se aceitam as emendas
são todas interligadas.
Quando eu faço uma remissão num determinado dispositivo, é para ú.justará nova no~
menclatura, à nova terminologia do estatuto.
Então, não muda nada, absolutamente nada.
Quero chamar atenção do Plenário para isto:
entendo que as emendas relativas ao art. 31,
do juiz de menores, são emendas de mérito.

Se acasO ~ eminerite relator entender que
são _emendc1.s reda,cionais,·eu não entendo assim. Coino entendo que a emenda que o Sr.
Relator acatou, de autoria do Senador Cid
Sabóiíl de Carvalho, é de mérito, eminentemente de mérito. Então me parece, Sr. Presidente, que aí o projeto terá que voltar à Câmara dos Deputados, inequivocamente.
O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O-SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem á -palavra V. Ex•
O SR. RELATOR (Leite Chaves) -Sr.
Presidente, peço apalavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sr. Relator, depois V. E~ fala. Deixe a
discussão encerrar-se.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL PB. Para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos
fazendo um aprendizado importante nesta
tarde, tirando uma lição que pode ser útil
para a próxima Legislatura.
É que o Regimento não estabelece critérios
para inferir-se quando uma emenda é de mé·
rito ou quando uma emenda é de redação.
Não há c~itérios objetivos quanto a isso. Seria
interi!SS!inte que,- na próxima Legislatura, se
tratasse dessa questão no Regimento, se fizessl! pelo menos alguma diretriz, alguma luz.
Evidente que não se pode tratar com especificidade, em concreto, de!>sa situação, pelo menos, alguma orientação o Regimento deveria
dar, para ajudar o Plenário a discernir quando uma emenda é de mérito ou quando uma
emenda é de redação.
Nessas condições, Sr. Presidente, como po·
demos nos orientar nesse momento? Comf'ete ao Plenário decidir, porque existe pelo
menos o Capítulo XV, art. 325 do Regimento
Interno, onde trata da correção de erros. Não
trata especificamente da matéria, mas alcan~
ça muito das_ propostas do Senador Maurício
Corrêa, e pode ser útil para se considerar
que a emenda seja de redação o-u que ela
seja de mérito. Diz, então:
"Art. 325. -Verificada a-_existt:ncia
de erro em texto aprovado_e com redação definitiva, proceder-se-á da seguinte
maneira:
a) tratando-se de contradição, incoerência, prejudicialidade ou equívoco que
importe em alteração do sentido do projeto, ainda não remetido à sanção ou
â Câmara, o Presidente encaminhará a
matéria à comissão competente para que
proponha o mod.o de corrigir o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania antes de submetida ao Plenário;" O que
não é o caso porque está em urgência.
Então. Cabe ao Plenário decidir.
"b) nas hipóteses da alínea '}nterior,
quando a matéria tenha sido encaminhada
ã sanção ·ou à Câmara, o Presidente, após
manifestação do Plenário, comunicará o
fato ao Presidente da República ou ~ .Câ~
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mara, remetendo novos autógrafos, se for
o caso, ou solicitando a retificaçâo do texto, mediante republicação da lei;"

Podemos daqui tirar uma orientação pelo
menos. O que há de se considerar como
emenda de redação ou emenda de mérito?
Ou até, como o Plenário decidirá nesse caso?
Tenho para mim, Sr. Presidente, que o caminho será buscar a mínima alteração capaz
de satisfazer a função revisora da Casa, de
atender ao papel de revisão. Com alteração
mínima possíveL Se é possível satisfazer a
essa função revisora, acolhendo como emenda de redação as proposições, creio que este
é o caminho mais adequado.
Então, se o acolhimento, como emenda
de redação satisfaz à função revisora; se o
Senado acha que, acolhendo como emenda
de redação, não ficou nada, não ficou espaço
a legislar, creio então que esse é o melhor
alvitre, no sentido de não prejudicar, no sentido de nãO retárdar, no sentido da economia
processual.
Assim Sr. Presidente, que o Senador Leite
Chaves agiu cqm muita sabedõria quando
_buscou entender o maior número das emendas do Senador Maurício Corrêa como emendas de redação, uma vez que essas alterações
satisfazem à função revisora que o Senado
precisa exercer nesse momento. São alterações mínimas, são alterações que tratam- de
siglas, ou que tratam· de denominações, de
designações, evidentemente_, dado o paralelismo da função tegiferante que tem sido exercida pelo Presidente da República, conco~
mitante com o papel do Congresso Nacional.
Então, essa adaptação. esse ajuste, tudo
isso, Sr. Presidente, cabe dentro dessa designação" ampla, abrangente, de emendas de cedação.
_
._ .
Há outras matérias ein q-Ue ã. proposta do
Senador Mauricio Corrêa é flagrantemente
inaceitável; nem como mérito, nem como re·
dação. Como por exemplo quando$_ Ex' se
insurge contra dispositivo do art. 31, que fala
na autorização de contratações pelo juiz, nos
casos previstos em lei.
Ora, Sr. Presidente, está dgorosamente de
acordo _çom__ o texto constitucional. Não há
por que estranhar, não há por que se causar
qualquer espécie, "a lei estabelecerá os casos
de contratação etc; por tempo determinado,
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.
Ou seja, é possível contratar, sim, na forma
prevista em lei, nos casos previstos em lei.
O qUe éstá especificamente dito, com todas
as letras, no texto da proposta que estamos
encaminhando. O juiz poderá contratar nos
casos previstos em lei.
Além do mais, Sr. Presidente, nós acabamos de aprovar um texto, aceitando essa possibilidade de contratação. f exatamente, o
projeto de lei que cria a Enap- Escola Nacional de Administração Pública. O seu art.
39, que nós aprovamos. diz que: ..a Enap fica
autorizada a contratar pessoal para funções
docentes de pesquisa. de consultaria técnica
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etc", por prazo não superior a. óez anos ... "

bra&ileiro o conceito de promoção por acesso,
aquela oportunidade em que um ·servidot percorihl as-diversas pOSSibilidades de um cargo,
as diversas letras, as diversaS próriloções-, e,
quàndo encerrava aquele prazo, passava a
tamente o que está dito peste dispositivo.
um cargo maior. Havia uma parte preenchida
De modo que, no nosso modesto entender,
por Concurso, uma parte preenchida por proassiste plena razão ao SenadOr Leite Chaves,
moção, por merecimento e outra parte por
e o Senador Maurício_ Corrêa está interes- antiguidade. AceSso' era o modo de preencher
sado, naturalmente, em-que a JUstiça do Dis- .um cargo por promoção, advindo de uma protrito Federal possa cumprir· com celeridade, moção; mas isso está inteiramente banido pecom presteza o seu desiderato hayerá de cola- la Constituição Federal.
,
borar neste reajuste re9acional, para que não
Neste projetó, Sr. Piesídente,-tentei wovenhamos a prejudicar esta fUrição ju-risd!perar -e até cOncordava que se fizesse redacional, no Distrito Fedefal, apenas por ques~ ciOnalmente -no seguinte: no art. 70, a extões de filigranas qUe dizem respeito, na
pres:Sãd-"e-·os--providos por acesso." Isso é
maioria dos casos, a problemas denominauma ·violência, Sr. Presidente; enquanto o
clonais.
art. 71 volta -a falar no acesso, embora com
Cón:cõido inrei!amehte -com- as Ptnii:iúao comedimento "de acordo com a lei".
ções do n(}bre relator.
Ora, esse acesso não existe mais. Estamos
Eram estas, Sr. Presidente, as consideratrabalhando aqui, tendo em vista a Justiça
ções.
de Brasília, a Justiça dos territórios. Não fico
O Sr. Cid Sabóia de CarVà.lho- Sr. Presi- satiSfeTtO, quãndo -veTo ofertarmos ao Poder
dente, peço a palaVra para uma ·questão de Judiciário uma lei com defeitos diutrinários
e "constitucionais.
ordem.
Pm isso, faço esta questão de ordem, para
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Conc~o a palavra ao nobre Senador Cid que V "Ex• mande tirar do âmbito da Comisséiodc Constituição, Justiça e Cidadania essas
Sabóia de Carvalho.
CXpré"-:.Ões índícadas pe(o senador que fazesO SR. CID SABÓIA DE CARVALifO
(PMDB- CE. Para questã<?_de ofdem._ Sem_ k_"'vgo.
Estando a matéria em tramitação de urgênrevisão do orador.) - Sr. Presidente. Sem
cia, apego-me ·a-o-que falou o Senador MarrevisãO do atador.)- Sr. _PreSidente, queria
que V. EX'- verificasse Se a tnienda n" 8 e~tá_. condes Gadelha. S. Ex• _colocou muito bem
registrada como aprovada. Porque o -relator o assunto__._ ..
A Comissão d_e Constituição, Justiça e Cideu a aprOvaÇão da Emenda n~ _8.
dadania está aqui, em plenário, a quem V.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Catneiro)- Ex• podàá e·nviar a matéria, para que ela
O parecer é-Contrário.
corrija ~ssas duas inconstitucionalidades que
não prejudicam, absOlutamente, o projeto
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Não. O parecer foi faVoráVel à Erilirida n9 cortlü"Um:_ to-do. Tiramos isso, porque não está
dependendo de apreciação da Câmara dos
8.
Deputados. A comissão não porlerá dizer:
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Catneir_o)
"Não, isto está certo". O mecanismo foi indi- Pelo anotação daqui, pediría ao relator
cado pelo Senador Marcondes Gadelha. V.
que informasse se. a emenda é n~ 8, porque
E~, Sr. Presidente, designaria um membro
acho que~· da
Comissão de Constituição, JustiÇ-a e CidaO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- dania para fazer essas duas correções ou_; en4
Suprima-se a expressão: ~e_ -os prOvidOS--po'r' tão, paSsaria, já que há um relator da referida
acesso."
comissão. Q mais lógico seria que o próprio
Sr. Presidente, se estiver registrado como Senador Leite Chaves fize~e essa correção.
"contrário", quero-- fazer a minha argüição Não Vejo necessidade de voltar para a Câmanuma questão de ordem de inconstituciona· ra dos Deputados. Temos um relator intelilidade do projeto, antes que isso se tome &é'fitlSsiíno, jurista de primeira qualidade, hoalgo maiS sério. _E_ntão, como questão de or- mem de grande sensibilidade_ jurídica, que
dem, quero sul:>meter a V. Ex' o segUinte: saberá consertar isso cõm·a maior facilidade.
a Constituição Federal, na parte que trata Consertamos, porque está exatarriente deOda administração pública, à,rt. 37 e seguintes, trO da parte regimental citada pelo Senador
eliminou do texto da Constituição a._nterior Marcond~s Gadelha. Nesse sentido o nosso
-se compararmos uma com a outra- aque- Reghliêtito soluciona; não ú:m q~e' ouvir a
la expressão à primeira investidura, exata- Cãniara, para amanhã ela dizer: -"Não,
mente para significar que os cargos só serão fiCa o acesso." Pelo atnor de Deus! Temos
preenchidos mediante CQncurso, com exce- que -Zelai- pela constitucionalidade.
Não quero que o projeto esbarre, ten.ha
ção de _contratações emergenciais em condições especialíssimas, autorizadas peta lei, pa- hoje 1 aqui: pedras no~ caminho. Quero só que
ra pequenos períodos, para temporadas se conserte, porque estamos trabalhando, Sea contratação temporária numa calamidade nador Nelson Ca-rneiro, num projeto de autopública, contratação de médicos durante uma. ria de V. Ext, onde o grande cuidado é elhniepidemia, coisas assim. Na verdade, o provi- nar o aceSso; estamos trabalhando no ·Plano
mento do cargo só se dá através de concurso. de Cargos e Carreiras do Serviço Público FeFoi, assim, tirado do Direito Administrativo deral onde a grande preocupação é mostrar
E Estabelece uma série de co_ndições. __ _
Então, não é verdade _que não se possa
contratar em nenhuma circunstância. É possf~
vel contratar nos casos prevístoÇéni. lei, eXa·
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que não há acesso. Já conversei I??~ pessoas
do Governo, e todos disseram: "é pacíficO,
não há acesso". Hã ascensão, que é a premo-ção. Não há mais a figura do acesso. Esta
foi utna medida muito moralizadora da Constituição Federal. O indivíduo entrava como
servente e, de repente, erã. médico; entrava
como enfermeiro e, de_ repente, já não-era
mais enfermeiro~ era um analista de qualquer
coisa. Hoje, não, temos_ que delinear os cã:i'·
gos, fazer todos os planos. Quem entra no
cargo tem todas as promoções dentro daquele
cargo.
Falo isso com muita comodidade, para V.
EX! Sr. Pre_sid~pt~, ql!e é_ uma pessoa muito
preocupada com a moralização do s·enãdo.
Seu esforço, na sua administração. foi muito
grande para esse fim; sua administr&ção teve
até ui:n tempo pequeno para essa mis~ão nesse
setor; quase que não houve tempo a V, Ex"
para acertarmos isso no âmbito intcrElO do
Sertãdo. Neste sentido temos mui_tos aliados
aqui- eu, V. Ex•, Senador José Paulo Siso!,
Senador Mã.urício Corrêa, Senador Odaçír
Soares -todos estamos interessados nisso.
Com o auxílio do Sen:;~.Qor Marcondes Ga;.delha, que to-cou oeste assunto com muitapropriedade, gostaria que V. Ex\ Sr. Presi~
dente_, determinasse, nesta sessão, que no
âmbito da Comissão de ConstituiçãO; JuStiÇá':
e Cidadania, pela palavra do relator, fossem
feitas as correções sugeridas pelas Emendas
n'?'> 8 e 9. De tal sorte que não era nem pr'ecfso ·
.acolher as emendas, era s6 fazer a correção
Coín<.i atribuição da Conlissão de Constitui~
ção, Justiça e Cidadiuiia.
· ·
Trata-se de emenda de redaç_ão. É tirar
a palavra "adoção"; suprimir a palavra "acesso", trocá~la por outra, pelo instituto correlato; trocar por "promoção", quando couber
a palavra promoção etc.
EStã é ·a questão de ordem qu.e faço a V.
Ex•, Sr. Presidente, com os fundamentos que
torno emprestado do pronunciamento do Se~
nadar Marcondes G_açlelha. Incluo o pronun·
ciamento de S. Ex~ na minha questão de ordem, e formulo esse pedido para que V. EX!',
Sr. Presidente, designe ao relator faça a correç.ão para não haver essa il)consfitucionalidade.
É o riteu Pte'ito~ Sr. Presidente ..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa tem dúvidas em considerar
"emenda 9-e redação" ~:u;na emenda que retini
do texto do projeto uina posssibilídade que
foi ·aceita pela Câmara.
Qualquer _emenda, mesmo essas frontei~
riças entre a redaÇão e 9 mérito, leva o projeto novamente ao exame da Câmara.
Não podemos aqui mudar o que quis a Câmara. O que a Câmara CjUis·:-...-~rto ou errado
- foi que essas promoções ocorressem por
acesso, salvo os casos de c_onfiança, e os pro-vidos por acesso. Ela admitiu a figura-oda
"promoção por acesso", ou "provimento por
acesSo".
__
Ora, está escrito isso. A Mesa não pode
entender qUe esté não era o pensamento da
Câmara, e, desde_ que se modifique isso, evi-
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dentemente terá que- voltar para lá. Só não
voltarão à Câmara as emendas tipicamente_
de redação, como várias apresentadas 1 que
dizem respeito, por exemplo, â substituiçãO
da palavra "vara de menores" por "vara de
criança e adolescente''. Ai, acreditO, é uma
simples emenda de redação.
Entretanto, aquelas outras, por exemplo,
que dizem respeitO ao mérito da proposição,
essas não podem ser, a meu ver, aceitas como

medidas de redaçâo. O corregimentO~- riobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, diz o seguinte o art. 234:

"Art. 234. A emenda que altera
apenas a redação da proposição será submetida às mesmas formalidades regi-mentais de que dependerem as pertínentes ao métito.
Parágrafo único. QUanáOlwuver
dúvidas sobre a emenda apresentada co_mo de redação atinge_ a substânci__a_ ~a.
proposição, ouvir-se_- a Comissã~ _de
Constituição, JustiÇa e Cidadania,"

a

A Mesa está com um projeto em mãos de

urgência urgentíssima. A dúvida da Mesa é
se pode adiar votação ou suspender a votação, até 'fUC a Comíssão se reúna e opine,
mesmo se tratando de urgência urgentíssima.
Parece que a urgêricia urgentíssima, exatamente, exclui essa audiência demorada, a
reunião da ComissãO de Constituição, J u>tiça
e Cidadania.
De modo que o nobre relator aceitou algumas emendas que são, a meu ver, de mero
caráter redacional. As- outras, algumas são
fronteiriças; a Mesa não tem nenhum propósito de retardar, mas pede ao nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, como Presidente da
Comissão de ConstitU.íçao, JUstiça e Ci&iaa~
nia, aqui presente, que designe um membro
para examinar as emendas que estão fronteiriças entre o caráter redacional e o caráter
de méríto, e, depois, continuaremos a discussão.
o Sr. Cid Sabóia de Carvalho~ Sr. Presidente, V. Ex~ poderia repetir a parte final?
o SR. PRESIDENTE ~NelSOn Carneiro)
_A parte final é a seguinte, 0 Regimento
diz:
"Art 234
_
,
Parágrafo ~ni~-:-·Q-~~~--;;;dúvid~
sobre se a emenda apresentada como de redação...
Embora não apresentada como de redação, foi aceita como de redação. Aliás, não
é nem isso, pOrque o i'datof-rejeitou n-o· mérito, não rejeitou como de redação.
O Sr. 'Leite Chaves- Sr. Presidente, o
relator gostaria de fazer uma explicação sobre
qual foi o comportamemo da relataria neste
caso. Se V. Ex~ me permitir, darei esse esclarecimento_
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne-irO)
-Pelo que está escrito, V. Er rejeitou as
Emendas ni!S 1, 6, 8 e 9.
O Sr. Leite Chaves -Neste caSO,-Sr. PreS:l=

dente, ocorreQ que o art. 71 define o que
seria aceno, ou seja, promoções em cargos
de carreira que os tribunais podem ter. Tudo
isSo limitado por quem? Pela própria lei dos
servidores públicos civis d~ União que estabelece esses critérios.
Sr. Presidente, deixei de aceitar a emenda,
porque está plenamente definído no art. 71.
Se isso foSSe .objeto de confusão, não teria
escrúpulos em retirar a palavra "acesso",
porque, se__é "acesso" no _sentido que pensa
o Senador. Cid Sabóia de Carvalho, seria plenamente redacional. Respondo Porque, nobre Senador Marcondes Gadelha. Embora
o Regimento não seja explícito, o que é
emenda redacional e não redacional? Concordo com V. Ex~ em que aquelas de mérito
profundas não são redacionais. Quais s;io as
emendas redacionais? São emendas de forma
ou exemplo, se estamos fazendo uma lei aqui,
o Estado de Tocantins deixa de sê-lo para
ser o Estado do Rio Grande do Norte. Evidentemente, nãO há problema em que se coloque--aquL Se a mãtéria é manifestamente
inconstitucional, se há problema redacional
-:-por exemplo, questão de português - ;
as partes "se houve", evidentemente têm que
ser as partes ·~se houverem," com correção.
Então._ "houverH duas sessões, errado, "houM
ve" dl;as sessões. Nestes casos, são perfeitamente- de forma, são matérias de redação,
correção de redação. Esta emenda, eu entendi a55oim, porque o art. 71 é claro, ele diz:_ __
"Art. 71. O acesso aos cargos dos
.)fícios judiciais e a Progressão funcional
nos mesmos Serão feitos na conformidade da legislação aplicada aos servidores públicos civis da União."
O que diz__é o segui~te: é serve~te de 19 ,
de 2", de3~;0 digamos escrevente, a, b, c, d.
Poderíamos até suprimir a palavra "acesso",
porque aceSso no sentido como diz o Senador
Cid Sabóia de Carvalho é inconstitucional.
Mas aqui está definido e limitado pela lei,
porque a lei dos servidores não permite, de
acordo com a Constituição.
O Sr. Cid--Sabófa de Carvalho- V. Ex~
pode üiar acesso por ascensão, por exemplO;
ascens_ão ou promÇlção.
O_ Sr. Leite Chaves_.-:- V. Ex• acha que
fi~ar~ correto, por exemplo, parágr~fo único
diz: sa~vo para os cargos de confiança ou
promoçoes as nomeações obedecerão ... "
O Sr. Cid S3bóia de Cai"Valho- Sr. Presidente, pode trocar a palavra.
O Sr. Leite Chaves - Aí não altera os
casos. Então, aqui, no art. 71, õ acesso sairia.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- A ascensão aos cargos.
O Sr. Leíte Ciulv«is- É um- sinóníino mais
preciso. Substituir-a pafavra ã.cesso no parágrafo e no art_.71 por _"ascensão". Assim fica.M
ria o seguinte ...
O Si-. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço
palavra pela ordem, para oferecer uma sugestão.

a
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Com -ã--palavra' o- riObre Senador Marco
Maciel.
OSR.MARCO MACIEL (PFL-PE. Pela
oi'dem. Sem revisão do orador.)- Sr. PrCsi~
dente, talvez fosse adequado ao relator solei~
tar uma hora para poder melhor examinar
a ·questão, e nós poderíamos prosseguir norm'almente com a pauta para que não sofrêssemos um retardamento muito grande no an·
damento dos nossos trabalhos. Seria dado ao
relator o prazo de urna hora para que S. Ex•
pudesse examinar melhor as emendas, como
adequá-las, após o que traria ao Plenário o
seu parecer. Enquanto isso,_ Sr. Presidente.
nós prosseguiríamos nos nossos trabal}U)s,
com as outras matérias igualmente em regime
de urgência urgentfssima. Peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A solução que V, Ex~ sugere é flagrantem,~nte antí~regimental. Não se po·de suspenM
der a sessão enquanto não se decidir esse
assunto. Náo podemos entrar em outra matéM
ria em·regime de urgência urgentíssima.
A Mesa tem o prazer de anunciar que se
encontra no recinto desta Casa o nosso ilustre
colega, hoje Ministro da Justiça, Senador Jarb_as_Passarinho, que deve ocupar sempre a
sua cadeira no plenário. O Senador Jarbas
Passarinho deve, de vez em quando nos dar
o prazer de vir à esta Casa ~ sentar-se nas
bancadas.
OSr.JamilHaddad-Sr. Presidente, peço
a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
contraditar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, V. E~ já fez llritit COlocação que
não se pode retirar, e é-claro que não, porque
nós já estamos, inclusive, em processo devotação._ Nós já iniciamos a discussão do projeto, estamos no processo de votação e o projeto não pode sair, estando em processo de
votação._
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Enquanto não for resolvida a questão.
O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, sugiro
â Mesa mande datilografar de novo os artigos, com a sugestão feita, e examinemos novamente.

-·o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Não, isso não pode ser, porque acesso e ascensão não são sinônimos.
A Mesa pede ao Ilustre Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
que designe um dos membros dessa comissão
para examinar, não só essa emenda, como
também a emenda n~ 6, que me parece que
pode s_er ou não uma Eme~da d~_ 111-~rito ...
porque-modifica a competência da Vara de
Menores, e não haveria dUvida rlerihtima em
ser transformada em Vara de Infância e AdOlescência.

-~
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Para náo haver dgis debat~s, quem fosse
designado pela comissão, examinaria as <luas
emendas, que me parecem ser muito frontei~
ri,ças, uma, a de n" 6, ainda mais grave do
que a de n? 8.
O sr. Cid Sabóia de Cal;'valho - Sr. Presidente, vou designar· o Senador Mansueto de
Lavor, é membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para este fini.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
estou designado para' Ser·retã.tOr do projeto
de lei do Executivo~ sobre incentivos fiscais.
Pediria a V. Ex~, Sr. Presidente, me dispensasse dessa incumbência hon~osa, que aceita-.

ria com muito

prazer~·se--já---não

tiVesse·aqui

escalado para relatar o projeto de lei do Exe-

cutivo, so_bre_i_p,centivos fiscais,
O Sr. Cid Sabóia _de CarValho - Sr, Presidente, designo_,_então, o Senad.Of Màrc<indes
Gadelba, pedindo a V. Ex~ que assiflale um
prazo para S. Ex•_ deCidir a questão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa pedi
Senador Mal-conde~ Gadelha, deSig'nado pela Comissão de -Cotisti-tuição, Justiça e -Ciâadaniã, que ·exa.mine,
também, a Emenda n9 6, porque, pelo que
eu vi, é digna de exame mais meticul_a:so.
Em conseqüência, na forma do Regirrieil.to
vou supender a sessão por ll:m_a h~_ra.

ao

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidenõ parecer rapidamente, mas indago a y,_ EX~" o seguinte: se
esse parecer r~f~re-se apenas às emendas que
o Senador Leite Çhaves ~o11siderou como de
mérito; as que S. EX~ já considÚo-u oomQ
de redação, suponho que a Mesa já acolheu,
como de redação. É assim? Neste caso, seriam apenas sobre duas emendas?

te, creio que é poSsíVel dar

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre__ as _emendas, algUriiã.s s-ão de redação. SãO_aquelas em que ape'na·s·s·e substitui
a "expressão" "Vara de Menores por Vara
de Infância e Adolescê_ncia":Isso é J.l_ma atualização, e não me parece que nisso haja dtiví:
da. As outras, as de If:s_l, 6;8 e 9, sãó emendas
que o próprio relator achou que de\liàia i:ejei·
tar.
As Emendas de n'f.' 2, 3, 4, 5 e 7 foram
acolhidas pelo relator, como de _redação, e
não há dúvida. A_ dúvida está sobre essas
de mérito, exatamente P.Orqlle o que sustenta
o Senadóí Cfd Sabóia de Carvalho é que a
Emenda n9 8, por exemp\o, poderia se' r aceita
como de redação e a de n? 6, que diz respeito
â competência da V ara de Infância e Adolesw
cência que é distinta da competência da Vara
de Menores, poderia ser aceita também com
correção,
No entanto, é preciso lembrar que qualquer modificação, desde que não seja flagrantemente de rédação,levará o projeto de ''oita
â Câmara dos Deputados. Até muitas vezes
nem há discussão, porque o texto tem que
ser votado duas vezes: pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Não_ po4e- mos votar um texto diferente daquele votado

na <Zâmara,_ d~s Deputados, salvo quando se
tfa,ta de _emenda_dc redação.
. Por isso pediria a V. Ex•, que já vai opinar
sobre a Emenda n9 8, que opine sobre as
Emendas n~~ 1, éi, 8 e 9.
O Sr. Man::ondes Gadelha -Muito obriEx~, Sr. Presidente.

gãd.O--à-V.

_Q_Sr. Maurício c~~rê~- Sr. Pi-esidiÚlte,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concetlo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
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o caso de V. Ex• colocar a juízo do Plenário
imediatamente decidir o que é de redação
e o que é mérito, com o eminente relator,
defendendo a sua posição quando considera
determinadas emendas de m,érito ou de re_dação~ decisão essa que deve ser -tOroadaad hQC,
agora e aqui, pelo Plenário.
Com relação à segunda parte das observações· do Senador Maurício Corrêa, quanto
a deixar a matéria para exame dáquia 45 dias,
a minha opinião é contrária. A matéria está
em urgência, temos que decidir agora, não
podemos interromper.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF.
Pela ordem. Sem revisãO do orador) - Sr.
Presidente, na verdadé, não tenho, nada a
opor. O ciue me CàUSa Uma certa espécie é
que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania não vai ter condições de se reunir.
V aí haver uma superposição da palavra do
Senador Marcondes Gadelha com relação à
dO Senador Leite-Chaves. Ou haverá unidade
entre o_ que S. Ex•! dizem, ou haverá uma
divergência, A vt!rdade é que a Comlssão
ôãO:terá__ConalçõêS -de se reunir. Não vou
críarobS-tâ.culos. Penso que não há fundaw
menta ti:lsso.
Segundo, Sr. Presidente, não vejo razão
algUma parã V. Ex• não concordar, pois não
havendo serviço forense, estando em recesso
e -micíando as fêria:s, pOr que não aguardar
45 dias? Por que temos que votar isso agora?
Será que não há um entendimento? Por que
essa urgência? Eu não fiz exigência porque
sabia disso. Por que não aguardar? Faria até
uni apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Desem_bargador
Vultênío Mendes Cardoso. Por que votar isso
agora? Os senadores poderiam cOncordar em
que retirássemos a urgência, deixando para
adiante e, com mais maturidade, reflexão,
-examinaríamos à matéria. Não sei por qUe
esse açodamento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) A Mesa pediu ao_ Presidente designasse um
dos seus membros, não quis fazê-lo porque
estava presente, aqui, o presidente da comissão. Se_o presidente designou o nobre Senador Marcondes Gadelha, a Mesa não poderia
vetar.
O Sr. Marcodes Gadelba- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, assiste razão ao Senador
Maurício Corrêa, quando insiste no ponto
de que se deve ouvir a Comissão de Constituição_, Justiça e Cidadania_, e é, impossível
f:izêwlQ n_este_momento. O meu parecer é con-trário, concordo com o Senador Maurício
Ctmêa em que apenas iria sobrepor-se ao
parecer do relator. Entretanto, há solução
para o problema. Como se trata de matéria
em urgência, a audiência da referida comissão é dispensável e o Plenário decide. Era

A Mesa estava pedindo a colaboração da Comissão de Constituição, Justiça e Cida9.flnia,
porque a ela cabe também opinar se determínada emenda deve ser aceita como de redação ou s-omente como de mérito.
A Mesa não tem a função de encamihar
todas as emendas ao Plenário; tem que examinar inicialmente se deteriJlinada ·emenda
é de mérito ou de redação. Por isso,' pediu
a colaboração da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. Mas, se V. Ex~ decidir
encenar a sua missão...
O SR. MARCONDES GÁDELHA -Sr.
Presidente, fica a critériO da Mesa. Estou
apenas dizendo que concordo com o Senador
Maurício Co'rrêa em que -é impossível reunir
a ComissãO de Constituiç_ão, Justiça e Cidadania agora, S. Ex~, quando fala em comissão, se refere à maioria dos membros. Sou_
apenas um integrante da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania.
Fico muito honrado e estou disposto a proferir parecer que V. Er pede, em menos de
meia hora, uma vez que ele pode_ ser oral.
Eu me prontifico, estou à- disposição de
V. Ex• Apenas insisto num ponto: se formos
tomar ao pé da letra a objeção do Senador
Maurício Corrêa, concluiremos que S. Ex~

tem razão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Estando o projeto em regime ·de urgência,
não houve necessidade de reunir a comissão,
podendo o parecer ser dado em Plenário. Na
forma do Regíirietitõ, V. E~ falaria pela comissão.
A todo momento, aqui, alguém fala peta
comissão, sem que ela se reúna quando se
trata de matéria em regime de urgência.
Por isso. aceitava a indicação do senador
Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. MARCONDES GADELHA- Mui·
to obrigado.
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, como
Relator, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-'-Pois não.
O SR. LEITE CHAVES (PMN -PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, não há emenda desse tipo que não
seja aceita por miln. Urgente é o projeto;
as emendas não têm maior relevância, embora sejatri respeitáveis. Jamais se justificaria
deixássemos de aprovar hoje esse projeto
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apenas em razáo das emendas, porque - e
até a Mesa manifestou a sua opinião - ã.S
aceitaríamos todas, mas temos dúvida de que
alguma não implique voltássemos com esse
projeto à Câmara.
Sr. PreSidente, as emendas são tão irrelevantes que, por redação, se atende a todas.

Agora, na questão da criação de distrítos,
de novas administrãç6eS, tenho receio de que
possamos-considerar isso medida de redação.

Pode ser feito por-duas formas: o,y. por emenda posterior ou o próprio Regimento Intern(!
do Tribunal pode fazê-lo.

Quantos estados e-X:istem no País? TOdos

E mais: se se optar por uma emenda dessas,
há deCisão _do Plenário no sentido de que
a matéria seja votada nesta sessão. Não há
·rejeição a nenhuma emenda. Tenho dúvida,
como V. Ex~, que é muito mais experiente
do que eu; quer dizer, a Mesa poderá atualizar os_ textos, as emendas, as supressões,
e aprov~remos. Não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-- Por isso mesmo, a Mesa teve o cuidado
de iilduir a Einenda n" 6, que me 'pareceu
mais importante, porque diz respeito à competência da Vara, seja de. Menores, seja de
Crianças e Adolescentes. E uma competência
da Vara. Se apenas fizesse referência ã lei,
poderia substituir a antiga pela atual. O que
se fez Joi mudar a competência e,.a!, me parece,houve IllQdificaçâo no -pensamento da Câmara. A Câmara diz uma coisa. e o Senado
vai dizer de modo diferente. lsso não é emenda de redação; a Emenda nQ 6, a meu ver,
é a mais importante, porque modificou a
competência do juiz, mudando o nome de
juiz de menores para juiz de criançaS e-adolescentes, não há dúvida alguma. Vamos dar
ao jufz de crianças e adolescentes competências que eram do antigo juiz de menores,
não do atual juiz de menores.
A Emenda n~· 6 é a mais relevante. Por
isso, pedi que o Relator também a examiO<J.SS~ pois. ela modifica o decidido pela Cá·
mara._Vamos_dar atribuições que não estão
no pensamento da Câmara e yamos tirar atri·_
buiçôes que a Câmara quis manter.
---o- s-r. 'Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço -a palavra para discutir.

têm Tribunal de Justiça, todos têm Lei de
Organização_ JudiCiária. Se..qUalquer lei dessas fosse examinada pelas assembléias, se-_
rlam encontradas inconstitucionalidades, de~
satualizações, nem por isso e_ssas leis deixariam de existir. Nenhuma lei até hoje saiu perfeita, ajus~_
tada â Constituição e a todo o sistema jurídiCo
legal, tanto que, diariamente, o mundo está_
mudando, diariamente há medidas provisórias~que o Presidente aplic~ e que têm conseqüência imediata. Se se for esperar que se_
ajuste tudo, é impossíveL Essa saiu até me~
Ihõr do que se supunha ajustada.
Há, por exemplo, um novo Código de Me~
nores a ser obedeçido; há referência a uma
lei aÍl.tiga que representava o Códi~o de Me~
nores, quer dizer, foi revogado esse Cóâigo.
·Dize! que era jliiz Cle Menores e hoje é juiz
de infância e adolescência, não importa, não
há mudança de mérito".
Concordo em retirar essa questão do acesso a que aludio o Seni:td_or Cid Sabóia de
Carvalho, porqoe o art. 71 explicitaVa claramente que acesso é promoção a cargo de carO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
reira. Mesmo que fosse acesso usual na acep- - T_em a palavra V. Ex•
ção do termo, o tribunal, se o fizesse, incidiria
em inconstitucionalidade. O hibunar eStâ li. (,-SR. MAUIÚCIO CORRÊA (PDT- DF.
mitado pela Constituição e pelo Estatuto dos Para discutir. Sem revisáo do orador.)- Sr.
Funcionários Públicos, que recentemente so- Presidente, Srs. Senadores, concordo em gêfreu modificações.
oero_,_pl,:í_mer_o e grau com o que V. Ex~ falou.
Portanto, Sr. Presidente, a" matérias que J:. co_!11 e_sforço que estou mantendo essas
acolhemos são aquelas, não há referência a emendas e não posso retirá-las, pois não pos·
elas, mas não têm relevãncia a ponto de impli- so concordar com o que disse o Senador Leite
car em que deixar de votar com -u-rgêttcia um Chaves. Se abrírmos mão das nossas prerrocaso desses. O Distrito F~derai passou a ter gativas, das nossas formalidades. abriremos
nova estrutura jurídica e CQnstitucional, que sempre canais à ditadura, â opressão e ao
não irhplique gastos nem danos; tem assem- despotismo. Por isso, houve atos institucio·
bléia e precisa apare1har-se. Outra questão:
nais. Não abro mão disso, Sr. Presidente,
cria para Brasília, o que é fulidamental, a nem do meu direito de fazer cumprir aConsti·
possibilidade de se promoverem cartórios em tu_i_ção. Quando a ConstituiÇão di'! termina que
distritos- em Taguatinga, p-or ~xemplo.
lei e _orgaitiiação judiciáiia são da compeAqui, aliás, houve uma imoralidade, não tência do Congresso, e quando a Câmara
só na Justiça: durante 20 anos, havia um tir<l,- Omite a questão do Código do Menor e do
no dono de um cartório de protestos e nin- Adolescente - e V. Ext disse que a nomen·
guém entrava no mercado; o cartorialismo, clatura pode ser corrigida, através de emenda
em Brasma, foi dos mais violentos._ :Houve - , estou de pleno acordo. Quando o Código
resistência, na Câmara, neste sentidO; aqui, do Menor e do Adolescente traz novas prer·
no Senado, não há tanta, porque os interesses rogativas, novas corripel:ências para O juiz,
ficaram abertos.
que o Estatuto da Criança e do Infante defí·
'Pretendem que os cartórios, aqui, conti- ne, temos que colocã-las na Lei de Organi·
nuem a ser fontes de renda e monopólio, zação Judiciária. Do contJário, não haveria
e o receio é_este. É verdade que, nesta Casa, condições de o juiz aplicar a sua jurisdição
o assunto não foi versado, mas na Câmara sobre os seus jurisdicionados; faltaria alguma
houve resistêncía. Então, essa lei é absoluta- coisa. Entã9, o que é isso? Ê emenda de
mente necessária e urgente,
_métito ou entenda de redação? Claro que
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é emenda de mérito, evidentemente que é
emenda de mérito.
Sr. Presidente, temos que trazer aquelas
competências do Estatuto e colocá-las na Lei
de Organização Judiciária. É só.
Chamaria a a_tenção do Senador Marcondes Gadelha, que é médico, mas tem bom
senso jurídico, enfim, do Senador José lgnácio Ferreira e de todos quantos estão aqui.
A lei diz que quem faz a organizãção judiciária sórriõs iióS; a J ustiçã tem l).m-Có_digo de
Organização- Judiciária; para o jUiz aplicar
a lei, tem que haver os parâmetros - fazer
isso, fazer aquilo; nós é que temos que ditar.
Isso não existirá se não trouxermos do EstatUto e -colócarmós na Lei de Organização J udiciária.
Pergunto: A Câmara não apreciou isso e
estamos votarido e, se não o fizermos, estare·
mos--cometendo um- errO; somos_ obrigados
a recOnhecer que se-tra~ã--de emenda de mérito, é a mais importante. V. Ex• tem toda
razão.
Sr. Presidente, a questão _se limita a saber
o que é emenda redacionat e o que é emenda
de mérito.
Ora,- se chegarmos. à coDC!llsão dé que há
emenda de mérito, então, vamos receber a
emenda, e, se ãprovada, irá à Câmara dos
Deputados.
Não há outra solução, não vejo outro cami·
nho, Sr. Presidente.

. O Sr. Humberto Luc~na- Sr. Preside~te,
peço(!. palavra, pela O!'dem, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex•
O SR. HUMlfERTO LUCENA (l'MDB PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, gostaria de saber de V .
EX' em que coridição manifestou o seu parecer o Senador Leite Chaves. A mim me parece que, sendo matéria em regime de urgência,
S. Ex• usou da palavra, designado por V.
EX', para fazer o relatório e emiti_r parecer
oral em nome da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que é o órgão indicado
no caso para opinar sobre o ass_unto.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
V. Ex~ tem razão.

O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Então,
como o nobre Senador Marcondes Gadelha
vai dar ou_tro parecer? Vai ser também relator
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania? São dois relatores assim, e não estou
entendendo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Foi levantada_uma questáo de ordem pelo
Senador Presidente da Comissão, e a Mesa,
exatamente po-rque foi proferido parecer pelo
Senador Leite_ Chaves, acolhendo emendas
de redação e rejeitando outras. era preciso
que alguém opinasse pela Comissão de Cons~
tituição, Justiça e Cidadania. QSenador Leite Chaves já o tinha feito, mas, como a questão foi levantada pelo próprio Presidente da
Comissão, pedi fosse designado o Senador
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Leite Chaves. Mas S. Ex• designou o Seriador
Marcondes Gadelha. Não seria eu quem iria
criar dificuldades. :é. claro, bastaria a opinhío

Esta, a proposta. e falo como Líder do
repito. A aprovação se refere a
todas as emendas do Senador Maurício Cordo S.enador Leite Chaves~- Por isso mesmo - rêa.
esperei que S. Ex~ o.desiinasse, só nãO Jfude
O Sr. Humberto Lucena - E incluiria a
fazê~lo. No entanto, S. Ex~ achou que era
matéfia ti.a convóca_ção extraordinárip. do
melhor designar Outro, evidentemente para
Congresso, que virá fatalmente?
dirimir a controvérsia levantada pelo próprio
Govetrro~

Presidente da Com_i~são de Constituição, Jus-

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA -

tiça e Cidadania. Somente por isso.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, apenas estranho que nós, pela primei-

Ainda complemento com isso. Se V. Ex• concOidar, complementaremos com isso, se houver convocação.

ra vez, tenhamos, em matéria urgente, dois

O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente,
estou de int~íi'o acordo. Estaê a solução-que
eu propunha desde o in{cio, é, o que qUero
=-acõrdo na segunda alternativa.

relatores da mesma Comissão no Plenário.
Só. isso.,
O .SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
- Ele não vai opinar sobre a matéria, e,
sim, sobre a divergência criada, no Plenário,
entre um membro da Comissão7 represen~
tando-a, e o próprio Plenário. DaCPOtque
foi designado o Senador Marcondes Gadelha
para que opinasse.
O SR. PRESIDENTE -Vou suspender
a sessão por alguns minutos.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e 46 minutos,
a sessti.o é reaberta às 18 horas e 48 minr~
tos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.
·O Sr. José Ignácio Ferreira --Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Na segunda hipótese levaritada pelo Senador José lgnâcio Ferreira, teriam também
·que s:érincluíd_as para ·exame as-emendas sugeridas pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho~ com. as quais está de acordo, no mérito,
o relator. São aquelas que dizem respeito a
õ:tegsso e a ascensão.
Essa é importante, porque não se refere ...
O SR.' JOSÉ IGNÁC!O FERREIRA - Sr.

Presidente, adito à minha- proposta a hipótese
da aprovação também da emenda do acesso,
apesar de, no § 1" ou no parágrafo único,
o assunto ter sidQ dirimido, porque, examinado o dispositivo anterior, V. Ex~ verá que
há um equívoco, algo que precisa ser reparado. Logo abaixo V. Ex~ verificará que está
definida a questão do acesso.

O-SR._ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esclareço a V. Ex• que se vai ao ex:ame
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- por uma só emenda; poderia ir a segunda
-Concedo a palavra a V. Ex~
emenda,. porque se corrigiria logo e se daria
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST redação própria, que é a imaginada pelo pró-ES, ComQ Líder, pela ordem. Sem revisão prio Tribunal; não agrava coisa alguma. Se
do orador.) .:...-.Sr. Presidente, tenho uma pro- V. EX' prestar·atençâo, o art. 70 dessa emen·
posta, que penso vai dirimir a questão. Estou -da diz respeito a todos os ~rgos e serviços
auxiliares, e o art. 71J,láO diz respeito a todos.
falando como Líder do Governo.
Tinha uma diretriz já definida, pela apro- eles, apenas aos cargos de oficiais judiciários.
De modo que, já que vamos reexaminar,
vação do texto com_o veio ou com as emendas
redacionais. Estou pessoalmente convencido poderfamos fazê-lo, também com relação a
de que as emendas de natureza redacional esse artigo, porque a intenção expressa do
são absolutamente necessárias, bem como a Tribunal foi aquela que aqui se aceitou. A
tneu ver, nãO pode ser substituída por emenemenda de mérito.
Conheço tod_os os artigos do Estatuto da da redacional; já que vamos corrigir um caso,
Crianç·a e do Adolescente e gc:,i perfeitartt--e-hie corrigiremos integralmente o outro; não atraque o- texto nã9 está atualizado com relação sada nada. A Câmara dos Deputados pode
às competências do juiz da Vara de Menores. até manter.
O Sr... ~eite Chaves- Sr. Presidente, perO que gostarià de propor a V. Ex• deve
mite-me V. Ex~ o uso da palavra como relaser precedido de consideração.
Teríamos duas alternati_vas: a_ primeira, tor?
aprovar as emendas redacionais e' rejeitar a ·c, O SR. PRESIDENTE (Nelson Car:ileTio)
emenda de mérito, mantendo o texto cOm --Concedo a palavra a V. Ex•
os erros nele contidos e o PresideD.te vetãria
··O SR. LEITE CHAVES (PMN -PR. Co·
o art. 31, prevalecendo õ Efitatuto da Criança
e do Adolescente mas ficaria uma cotsa-muito mó Relator, Sem revisão do orador.)- Sr.
feia, porque a Lei de Orga-niz.ação JUdíc'tária Presidente, Srs. Senadores, a sugestão do Seficaria com um va'!io, complementada pelo nador José lgnácio Ferreira seria de extrema
Estatuto da Criança e do Adolescente; a se- sabedoria se não ocorresse o seguinte: há pegunda alternativa: ·aprovaríamos a entenda quenos conflitos entre o que dispõe o art.
de mérito e m·ªqdaríamos o projeto à Cãma- 31, ao definir a competência do juiz de me nora, para que examine apenas a emenda de - res, e o CQO_igo de Menores, recentemente
·publicado, No entanto, são conflitos facil·
mérito.
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mente contornáveis na própria interpretação
que prevalecia, do Código de Menores.
Na emenda do Senador Maurício Corrêa,
há flagrante violentação entre o que S. E~
diz e o Código de Menores. Como ficará,
no caso de a emenda, ao chegar a Câmara
dos Deputados ser rejeitada?
Faço um apelo à Casa: este projeto está
há mais de ano no Congresso NacionaL A
única diferença havida foi a publicação do
Código de Menores, com a nossa participação, e prevalece, nos conflitos com a leí, o
Código de Menores; depois se ajustará. Não
vejo motivo para isso. Todas essas emendas
são respeitáveis, mas irrelevantes. Não têm
a urgência, nem a grandeza abrangent; do
projeto. :É o Tribunal da Capital da República que está carecendo disso, com fatos novos, com realidades novas, inclusive com a
Câmara Distrital.
O Senado Federal perde':! competência para legislar. É outra competência. Quantos .casos, quantos conflitos haverão de surgir? A
competência para julgar o Deputado Distrital
é desse Tribunal. Sem essa Lei Orgânica, hâ
uma lacuna profunda.
Sr. Presidente, não vejÇJ razão para que
não rejeitemos e aceitemos as emendas ..
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A Mesa não ctecidiu~ ouviu apenas a sugestão do Senador José lgnâcio Ferreira, como
Líder do Governo, e continua ouvindo, já
que, na segunda sugestão, seria examinada
apenas· uma emenda. A meu ver, séria a oportunidade de se estudar a o~,ttra emenda que
o próprio Senado Federal encontrou dificuldades em aprovar Como está redigida.
O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

·o SR. PRESIDEN'.fE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. MAJ!.CONDES GADELHA (PFL-

PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, sem prejuízo de outras determinações de V. Ex•. acerca do processo,
informo que já me sinto em eondições de
emitir o parecer.
O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada impede que V. Ex~ profira seu parecer.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL-

PB. Para emitir parecer. Sem revisão ~o ora-

dor.)_::_ Sr. Presidente, Srs. Sen::;~.dores:-foi
solicitado _pelo Presidente da Comissão de
Consiituiqão, Justiça e Cidadania, o eminente Sena,dor qd Sabóia de Carvalho, parecer
a respeito da natureza de quatro emendas
apresentadas em plenário ao Projeto de Lei
da_Câmara no 113, quanto à sua natureza de
ser a emenda redacional ou de mêrito.
Examinan.do em profundidade a matéria,
COti~TUlniõS por considerar Como emendas de
redação as de n"~ 1, O e 9, e c;.,omo _emet}da
de mérito a de n" 6, pelas razões que.passamos
a expor:
Consideramos de mérito a Emenda n" 6,
apresentada pelo Senador Maurício CQr_réa,
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propõe alteração profunda em

todo o art. 31, conglobando pelo menos 7

De- modo que a Mesa vai colocar em votação o projet() e as emendas.

de redação, lutar pela manutenção do seu
texto inicial.
O Sr. joSé -lgnáCíõ Ferreira --Só apro·
vando as emendas redacionais é que mandamos o projeto à sanção!

incisos, um parágrafo com 7 alíneas, e mais
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presium parágrafo, o 2?, com cinco -dispositivos
dente, peço a palavra pela ordem.
suplementares._
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Então, é um corte profundo no espírito
-Concedo. a palavra a V. Ex•
da lei, em que se alteram, de uma só penada,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneíro)
pelo menos 14 dispositivos.
O SR. CIP SABÓIA OE CARVALHO -Sim. Evidentemente, se são todas de reda~
ção, não há dúvida alguma que o projeto
Assim sendo, Sr. Presidente, consideramos --(PMDB- CE. Pela ordem. Sem revisão do
que a Emenda n~ 9 altera, irremediave!~en
orador.) - Sr. Presidente, gostaria que V. irá à sanção.
A Mesa _colocará em votação o projeto e
te, o espírito da proposição original.
Ex• esclarecesse se o parecer do Senador MarQuanto à Emenda n~' 1, a consideramos
condes Gadelha se integra ao parecer do Se- as emendas.
Pelo pronunciamento da Comissão de
como emenda de redação. Trata-se apenas
nador Leite Chaves.
ConstitUição, JuStíça e Cidadania, que examide um ajuste administrativo, para uma situaO SR. P:RESlDENTE (Nelson Carneiro)
nou _especialmente as emendas fronteiriças
ção criada a posteriori, da redação do texto
-Evidentemente que se integra.
entre a qualificação de mérito_ e de redação,
da lei e perfeitamente adaptável por-procedimento redacionais.
O SR. CID SABÓIA OE CARVALHO- a referida Comissão concluiu que a Emenda
n~> 6 é de mérito.
Com relação às Emendas n~s 8 e 9, de autoEntão, temOs que ouvir o Relator, para que
De modo que a Mesa vai colocar em votaria do nobre Senador Cid Sabóia de Carvaele diga se concorda com o relatório do Senalho, as consideramos de redação, porque S.
dor Marcondes Gadelha, para podermos reu- ção apenas essa conclusão de que a Emenda
Ex~ pretende expungir do texto apenas a palan" 6 é de mérito, salvo destaque, para que
ni-los numa peça só, e votar.
vra "acesso", pelo fato de não ter razão de
depois o Plenário se pronuncie somente sobre
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) ela. O que ocorreu que a Emenda n" 6 foi
ser. Compreendemos que, retirando a palaA Mesa pede ao nobre Senador Leite Chaves aceita como de mérito.
vra "acesso", não se altera em nada o sentido
opine sobre a Emenda n" 6, porque, quanto
do que se pretende com a lei, uma vez que
O Sr. José Ignácfo Ferreira .:..._Sr. Presiãs outras, o parecer do Senador Marcondes
o tenno é perfeitamente inócuo, dado que,
dente, peço a palavra pela ordem.
Gadelha
concluiu
que,
das
quatro
rejeitadas
do ponto de vista jurídico, administrativo,
_por V. Ex•, somente uma é de mérito; as
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
não existe mais a figura do_"acesso''.
outras sãO de redação. De modo que a V.
- Concedo a palavra a V. Ex~
Assim sendo, Sr. Presidente, a matéria poEx~ bastará falar sobre a Emenda de mérito,
de ser corrigida por medidas redacionais, sem
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
que é a de n'·' 6.
necessidade da alteração do mérito.
-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Tem
a
palavra
o
nobre
Relator,
para
emitir
Propomos tão-somente, Sr. Presidente, no
-Sr. Presidente, como Líder do Governo,
seu parecer.
caso da Emenda n\' 8, se suprima a expressão
e tendo em vista o fato de que a questão
"providas por acesso·". Procedendo-se desta
O SR. LEITE CHAVES (PMN - PR. _ começou a se desfigurar no curso da discusmaneira, não estaremos alterando em nada
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
são, a posição que eu vou tomar é no sentido
a natureza do texto.
--Sr. Presidente. Srs ..Senadores, todas as
da aprovação-das emendas formais, redacioNo caso do art. 71, que S. Ex• propóe a
emendas fOrmais, as emendas redacionais,
nais, e da rejeição das emendas de mérito.
supressão completa, entendemos que não há
são aceitas por nós. É aceito o texto que veio
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presiaente,
necessidade. Basta tão-somente suprimir a
da Câmara com aquelas emendas formais,
peço a palavra pela ordem.
primeira Irase: ''à acesso aás Cargos dos ofíaquelas emendas redacionais~ Esta última
cios judiciais". Suprimã~se esta expressão
O SR. PRESIDENTE (NelsoD, Carneiro)
emer.tda é rejeitada. E digo a V. Ex• que essa
que não altera o mérito da propositura, poreniciriOa-terri mais conflito com o Código de
- ConcedÕ a palavra a V. Ex~
que a expressão "acesso aos cargos" não cabe _Menores do que o próprio texto que aqui
O SR. CHAGA.S RODRIGUES (PSPBmais, ficando o texto da seguinte fOrma:
está e que, em grande parte, será abolido
PI. Pela ordem._Sem__revisão do orador.)por
ele.
Então,
no
caso,
somos
pela
aprova"A progressão funCional, nos cargos
Sr. Presidente,_ parece que a única divergênção do parecer da Comissão de Constituição,
dos ofíCiõs jUdiciais, seráfeita na confor~
cia agora se limita à Emenda n" 6. Pergunto
redaJustiça
e
Cidadania,
com
as
emendas
de
midade da legislação aplicável aos servia V. E~ se há requerimento de destaque para
ção,_rejeitadas _e_s_sa Emenda n" 6 a que se
dores públicos civis da União."
esta
emenda. Havendo destaque, podemos
refere V.~
aprovar todas as demais emendas como de
Em resumo, acolhemos como sendo emenÉ o parecer, Sr. PresideOte.
redação.
da de mérito apenas a Emenda n~ 6, e como
emendas de redação as de n~ 8, 9 e 1.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presi·
O SR. PRESIDENTE (Nelson CameiiO)
É o parecer, Sr. Presídente.dente, peço a palavra pela ordem.
- A Emenda n\' 6 é considerada de mérito
pela Comissão de Constituição, Justiça e Ci~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
0 SR. PRESIDENTE(N elson Carneiro) dadania, e será votada separadamente por
A Mesa vai colocar-em votação _o projeto -Concedo a palavra ao nobre Senador.
força de requerimento de destaque.
com o parecer, que acaba de ser concluído
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
com o pronunciamento do Senador Marcon· - ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
des Gadelha.
-Sobre a mesa, re_querim~QtO de__ destaque
-Sr. Presidente, apenas um esclarecimento.
A aceitação das emendas acolhidas como V. Ex', agora há pouco, antes de conceder
q_ue serflido Pe-lo Sr. !"Secretário.
de redação levará novamente o projeto ao a palavra ao eminente Senador Leite Chaves,
É Hdo o seguinte:
exame da Câmara, que será o juiz de verificar teria dito, ao que ouvi, que, mesmo aprose se trata de redação ou se se trata de mérito.
vando somente as emendas redacionais, o
A Emenda n'' 6 é de- riú~rito e, p-or iSSo, projeto seria, pela ótica de V. Ex•, devolvido
REQUERIMENTO N• 547, DEI990
o projeto volta à Câmara dos Deputados e
à Câmara?
-Nos
termos do art. 312, alínea c, do Regi·
lá, o Senado não pode traçar limiteS ã ação
mento Interno, requeiro destaque para aproO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
da Câmara, para insistir em manter o texto
vação da Emenda n" 6, oferecida ao Projeto
atual, ou aquele que é emendado pelo Sena- -O que a Mesa disse foi o Seguinte: aprode Lei da Câmara no 113, de 1990.
do, ainda _que_o_Senado considere de redação vada a emenda de mér1t0 e feitas as emendas
Sala das Sessões, 15 de_ dezembro de 1990.
a EffienOa ri'' 6, para efeito de acolher o pro· de redação pelo Senado, a Câmara não es.ta-Maurício Corrêa
ria__impedida de, naqueles casos de emenda
cesso.

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇlío II)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa vai colocar em votação o projeito 1
ressalvadas as emendas.

O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENT~ (Nelson Carneiro)

-Tem a palavra V.

Ex~

O SR. JAMIL HADDAD- (PSB- RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, será colocado ~ora em vOútçao

Art. 3~ A competência dos Magistrados,
em geral, fixar·se-á pela distribuição dos feitõS, alternada e obrigatória, na forma da lei.
TÍTULO II
_ -Do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal
_e dos Territórios
CAPÍTULO I
Da Composição

Art. 4" O Tribunal de Justiça, com sede
no Distrito Federal, compõe-se de vinte e
três Desembargadores e exerce sua jurisdição
Colocando em votação, V. Ex~ colo-cará no Distrito Federal e nos Territórios.
§ 1~ O Tribunal divide-se em uma Seção
primeiro o projeto. Portanto, será aprovado,
C(veJ e uma Crimínai e el:n cinco Turmas,
e aí ter(amos, posteriormente, a votação do
destaque. Quero, então, que conste da ata sendo três Cíveis e duas Críminais. As Seções
que se for aprovado o projeto sem o desta- comp6em~se dos integrantes das Turmas, observadas as respectivas áreas de especializa·
que, meu voto foi contrário.
ção e serão presididas pelo Vice-Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnerro)
-V. Ex~ terá op-ortunidade de, na votação que não exercerá as funções de Relator e
Revisor.
do destaque, aprovar o projeto, salvo a
§ 2~ A PresidênCia da.-Turma será exerEmenda n~' 6.
-cida pelo sistema de rodízio, na forma fixada
O SR. JAMIL HADDAD -Sô estou dízen·
pelo Regimento Interno.
.
do que aprovo o destaque. Se for rejeitado
§ 3~ O Presidente, o Vice~Presidente e:
o destaque, que conste o meu voto contrário.
o Corregedor integram o Tribunal Pleno, sem·
exercerefi as funçõeS de Relator e Revisor,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
v"Qtando o primeiro apenas nos casos de em- Os Srs. Senadores que ·estão d_~ aCordo
pate ou quando o julgamento depender de
com o projeto, ressalvadas as emendas, queí~
quorum qualificadO para apuração do resulram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto, com os votos contrá- -tado.
§ 4~' O Regiffiento Interno estabelecerá
rios dos Senadores Almir G abri~ 1 e Fr-anciSco
os casos em que o Presidente terá voto nas
Rollemberg.
·
.
questões adminil'.trativas.
É o seguinte o projeto aprovado~
Art. _5:'_~ O Presidente, o Vice-Presidente
e o Corregedor serão eleitos por seus pares,
na forma da Lei Orgânica da Magistratura
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nacional e para urri período de dois anos,
N" 113, DE 1990
vedada a reeleição.
(N' 3.145/89, na casa·de origem}
Parágrafo_único. Vãgando os cargos de
(De ini-ciativa do Tribunal-de
Presidente, Vice~Presidente ou Corregedor,
Justiça do Distrito Federal
realiza_r--se-á nova eleiÇãO para completar o
e dos Terrítórios)
_ma.ncl~to, salvo se faltarem menos de seus
Dispõe sobre a organização judiciária meses para seu término, caso em que a substi~
tuição do-Presidente será feita pelo \'ice-Predo Distrito Federal e dos Territórios.
sidente e a deste _ou do Corregedor pelo DeO Copgresso Nacional decreta:
sembargador mais antigo, observado o disposto no parágrafo único do art. 102 da Lei
LIVRO I
Complementar o" 35, de 14 de março de 1979.
Da Estrutura da Justiça
Art. 6" A substituição de Desembargado Distrito Federal
dor processar~se-á na forma da Lei Orgânica
e dos Territórios
da Magistratura N aciona\.
TÍTULO I
Parágrafo único. A convocação de Juízes
Das Disposições Preliminares
far~se-á dentre os Juízes de Direito do Distrito FeSderal, no~ termos da Lei Orgânica
Art. 1'' Estalei organiza a Justiça do Distrito Federal e dos Tc_rritúrios c regula o fun- da Magistratura Nacional.
Art. 7" Não pOderão ter assento na mes·
cionamento dos seus serviços auxiliares.
Art. 2" Compõem a Justiça do DiStdl:o ma Turma do Tribunal de Justiça, Desembar·
gadores cônjuges ou parentes em linha reta
Federal e- dos Território~:
ou colateral, inClusive por afinidade, até o
1- o Tribunal de Justiça;
terceiro grau.
II-o Conselho da Magistratura;·
UI- os Trihunais do Júri;
CAPÍTULO II
IV -os Juízes de Direito do Distrito Fe_Da Comeetência
dcral;
·
SEÇAO I
V -os Juizes de Direito Substhutos do
. Da Ç~mpeténcia do
Distrito Federal;
Tribunal de Justiça
VI -os Juízef> de Direito dos Territórios:
Art.
~"
Compete
ao Tribunal de Justiça:
VII- os Juízes de Paz. do Díst_ritúFedei-al;
I - p_rocessar e julgar originariamente:
VIII- o~ Julzes de Puz do~ Territórios.

o projeto, ressalvadas as emendas e o desta»
que do Sena®t Maurício Corrêa.
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a) nos crimes comuns e de responsabili·
dade-, ressalvada a competência da JustiÇa
Eleitoral e do Tribunal do Júri, Os Governadores dos Territórios, o Vice~Governador do
Distrito Federal e os Secretários do Governo
do Distrito Federa[ -e os dos GoviriiOS-dOS
Territórios;
b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Juízes de Direito do Distrito Fe9eral
e Territórios e os Juízes de Direhó-"SU.bsti·
tutos, ressalvadá a competência da Justiça
Eleitoml;
c) os mandados de segurança e os habeas
data contra atas do Pre..-.ide-óte do Tribunal
e de qualquer de seus· órgãoS ·e membros;
do Procurador-Geral d? Justiça do DiS.trito
Federal_ e__ Territórios; dos Juízes do Disfrrfo
Federal e'Territórtos; do GOv--'êr"riador do Distrito Federal; do Tribunal de Contas do-Distrito Federal e e qualquer de seus niembrbS;
dos Secretários de Oo_verno doDíshito Federal; dos Gove·rnadores dos Territórios· e de
seus SeâetárioS;
--d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontadO provier de ato de quais_quer das autoridades indicada!) na alínea anterior, ex.ceto o Governador do Distrito Federal;
e) os mandados de injunção, quando a elaboração da norma regulamenfadora for ati"ibuição de órgão, entidade ou autoridade do
Distrito Federal, quer da administraÇão direta ou indireta;
f) os conflitOs de competência entre órgãos
do próprio Tribunal;
_ g)_ as ações rescisórias e as revisões criiUí~
nais de Seus julgados;
_
h) os pedidos de unifot'mizáção de sua jurisprudência;
i) os embargos infringentes dos seus jUlga~
dos;
j) os embargos declaratórios a seus ac6r·
dãos;
I) a~ reclamações formuladas-pelas partes
e pelo Ministério Público no prazo de cinco
dias contra ato ou omissão de Juiz de que
não ·caibã recurso ·ou que, importando~ein
erro de procedimento. possa causar dano irreparável ou de difícil reparação;
m) as representações por indignidade para
o oficíalato da Policía Militar e Corpo de
Bombeiros do Distrito Fedcrã.l e TerritóriOS;
II -julgar as argüições da su;;peição e impedimento opostas aos Magistrados e ao Prócurador-Geral;
IÜ -julgai os- recursos e ·remessas -de ofí·
cios relativos a decisões proferidas pelos JUízes de Direito do Distrito Federar e Tem~
tórios;
IV- julgar a exceção da verdade nos ca,sOs
de crime contra a honra em que o querelãiite
tenha direito a foro por prerrogativa da run-

ç§o;

V- julgar os recursos_ das d~çisões dOS
membros g9 Tribunal nos"Casos previstos nas
leis de processo e em seu Regimento Interno;
VI- executar as sentenças que__ _rrofeilr.
nas causas de sua comperênda originár1a, p-u;
aendo delegar aos Juízes de primeiro gr~·
a prática de atas não deci:sóríos;

.., __ .
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VII- aplicar as sanções disciplinares aos
Magistrados; decidir, para efeito de aposen~
tadoria sobre sua incapacidade física ou men·
tal, bem como quanto à disponibilidade e_à
remoção compulsória de Juiz de Direito;
VIII- demitir e apliçar punições aos fun~
cionários integrantes dos serviços auxiliares
do Tribunal de Justiça;
IX- indicar ao Presidente do Tribunal pa~

ra nomeação, os candidatos aprovados em
concurso para ingresso na Magistratura, sempre que possível em lista tríplice;
X- elaborar lista tríplice para o preenchi·
menta das· vagas correspondentes ao quinto
reservado aos advogados e mçmbros do Mi·

nistério Público, bem como para a escolha
dos advogados que devem integrar o Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, ob'servado o disposto no art. 94 da Constituição
Fe_deral;
XI-:- el_eger os De.semb;ugadores e Juízes
de Direito que devem integrar o Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal;
XII- indicar ao Presidente do Tribunal
o Juiz que deve ser promovido por antigüidade e elaborar a lista tríplice, sempre que
possível, para promoção por merecimento e
autorizar permutas;
XIII- designar Juiz Diretor do Foro Qas
Circunscrições do Distrito Federal e das Circunscrições dos Territórios, cujas atribuições
serão fixadas pelo Tribunal;
XIV- elaborar o Regimento Interno do
Tribunal e sua Secretaria e das Subsecretarias
da Justiça dos Territófiõs;
XV -conceder férias e licenças aos Magistrados e aos funcionários da Secretaria do
Tribunal, bem como relevar e justificar suas
faltas;
XVI - orgaoizar os serviços auxiliares,
provendo-os de cargos, na forma da lei;
XVII- decidir sobre matéria administrativa pertinente à organização e ao funcionamento da Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios;
XVIII - organizar e realizar os concursos
para o ingresso na Magistratura do DistritO
Federal e dos Territórios; XIX- designar Juiz :biretor da Subscretaria da Justiça, em cada uma das Capitais
dos Territórios, definindo suas atribuições;
XX - organizar e realizar concursos públicos para provimento dos cargos de servidores
de primeiro grau de jurisdição;
XXI- exercer as demais atribuições que
lhe são conferidas pela Constituição ou por
lei, inclusive propor ao Congresso Nacional
a fixação dós vencimentos de seus membros
dos Juízes e dos serviços auxiliarçs, bem como reformas e alteraçcS_es da Jei de Organização Judiciária âo Distrito Federal e Territórios;
,
·
XXIJ- propor ao Poder Executivo o Re·
gimento de Custas das Serventias judiciais a
vi&er no Distrito Federal e Territórios;
XXIU- designar sem prejuízo de suas
funções até dois Juízes de Direito para Assist'entes da Presidência do Tribunal e até quatro
Juízes de Direito para Assistente do Correg_edor de Justiça, a eles podendo ser delega-

das funções correicionais em cartórios jui:fidais e exttajudiciais.
§ 19 O procedimento das reclamações de
que trata a alínea'' do inciso I deste artigo,
será regulado pelo Regimento Interno, podendo o Relator suspender a execução do
ato impugnado por prazo.não superior· a sessenta dias.
§
Na autorização para remoção, o Tribunal, considerado o interesse público, poderá indicar um só nome, ainda que para mais
_de unia vaga.

zv

SEÇAO II
Da Competência das Turmas
Art. 9" O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre a competência do Plenário,
das Seções e .das Turmas, observadas as res·
pectivas especializações e o disposto na Lei
Orgânica da Magistratura Nacional.
SEÇÃO III
Da Competência do
ConselÍlo da Magistratura
Art.- 10. O conselho da Magistratura, integrado obrigatoriamente pelo Presidente,
pelo V ice-Presidente e pelo Corregedor, terá
compoSiÇão e competência fixadas pelo RegimentO Interno.
Parágrafo Unico. Nos perfodos de paralisação dOs trabalhos do Tribunal, o Conselho
exercerá as funções_ jurisdicionais que lhe fo·
rem conferidas pelo Regimento Interno.
SEÇAOIV
Da- competência do Presidente
Art. 11. O Presidente dirige os trabalhos
do Tribunal, cabendo-lhe representar o Poder Judiciário do Distrit_Q Federal e TerritóriÕs em suas relações com os outros Poderes
e autoridades e terá sua competência definida
no Regimento Interno.
SEÇÃOV
Da Competência do Vic~-Presidente
Art. 12. Compete ao V ice-Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios substituír O Presidente em suas
faltas e impedimentos, bem como praticar
atos que lhe forem atribuídos em lei ou no
Regimento Interno.
Parágrafo _único. O Vice-Presidente será
substituído em suas faltas e impedimentos na
forma que dispuser o Regimento Interno;
SEÇAOVI
Da Competência do Corregedor
Art. 13. Compete ao Corregedor a Supervisão e o .exercício do poder disciplinar,
relativamente aos serviços forenses, n<l forma
do Regimento Interno, em primeiro grau de
jurisdição, sem prejuízo do que é deferido
às autoridades de menor hierarquia, o Regimento Interno disporá sobre sua competência.
§ tu O Corregedor poderá delegar a Juízes a realização de correição nas serventias
e a presidência de inquéritos administrativos,
salvo para apurar a prática de infração penal

Dezembro de 1990

atribuída a Juiz, sem prejuízo do disposto
no inciso XXIII do art. s~ desta lei.
§ 2~ _ 1\-correição geral dos Territórios será feifa peSsoalmente pelo Corregedor_e
abrangerá, no mínimo, em cada ano, a metade das Circunscrições neles existentes, de forma que no final do biénio estejam todas inspecionadas.
§ 3~ O-Corregedor será substituído em
suas faltas e impedimentos na forma que dispuser o Regimento Interno~
CAPÍTULO III
Do P~ocedimento e
Julgamento do Tribunal
Art. 14. O Regimento Interno disciplinará o procedimento e o julgamento dos feitos pelo Tribunal, obedecido o disposto na
lei processual e nesta lei.
Art. 15. Após a distribuição e até a inclusão em pauta para julgamento, o Relator presidirá o processo determinando a realização
de diligências que entender necessárias.
Parágrafo único. VerifiCando o Relator
que a competência para a- causa é de outro
órgão, encaminhará os autos por despacho
à redistribuição.
Art. 16. Nas ações criminais da colnpetência originária do Tribunal, o julgamento
far-se-á em sessão secreta, obedecido o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição
FederaL
Parág_rafo único. Da decisão, que será la·
vrada pelo autor do primeiro voto vencedor,
constarão os respectivos fundamentos.
TfTULOIII .
.
Do Primei~o Grau de Jurisdição
no Distrito Federal
CAPÍTULO-I
Da Composição e da Competêncía
Art. 17. A Magistratura de Primeiro
Grau do Distrito Federal e Territ6rí0s compõe-se de Juízes de Direito eJuízesde Direito
Substitutos em número constante do Anexo
I desta lei, com jurisdição em todo o Distrito
Federal e competéncia nos termos do art.
19.
Art. 18. A Justiça de Primeiro Gtau do
Distrito Federal compreende:
I - Varas com competência em todo o território do Distrito Federal:
a) oito Varas de Fazenda PUblica;
b) uma Vara de Menores;
c) uma Vara de Execuções Criminais;
d) uma Vara de Falências e Concordatas;
e) uma Vara de Registras PUblícos e Precatórias;
·f) uma Vara de Acidentes do Trabalho;
g) quatro Varas de Entorpecentes e Contravenções Penais;
II -Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília:
a) vinte e cinco Varas Cíveis;
b) sete Varas de Família;
c) uma Vara de Órfãos e Sucessões;
d) um Tribunal do Júri;
e) dez Varas Criminais;
f) três Varas de Delitos de Trânsito;
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propositura da ação penal, até julgamento
final;
ll processar e julgar habeas corpus,
qu-ando o crime atribuído ao paciente for da
cOQipetêncla do Tribunal do Júri;
III exercer as detriais atribuições
previstas nas leis processuais.
_ Parágrafo único. Junto a cada Tribunal
a) duas Varas Cíveis; · do Júri oficiará, sempre· que possível, um Juiz
b) uma Vara de Família, Órfãos e Sucts-_ -de-Direito Substituto, que terá competência
sões;
para inSttuçãô dos proCessos, sem preíuízo
c) duas Vara~ Criminais;·
de outras atribuições que lhe sejam cometidas
d) uma Vara do Trib-unal do Júri e- àõS- peta titular da Vara.
Delitos de Tfãnsito;
Art. 22. Aos juízes das _varas Criminais
V -Circunscrição Judiciária de Sobradicompete:
nho:
·
I processar e julgar os efeitos crimi·
nais da competência do juiz: singular, ressala) duas Varas Cíveis;
vada à dos juízes especiaiizãdos;
b) uma Vara Criminal, do Tribunal do Júri
II ...:.:.. praticar ates anteriores· ã instaue dos Delitos de Trânsifo;
rãÇãO- do processo, deferidos aos juízes de
VI- CircunsC;ri_ção Judiciária de Plana'!tiPrimeiro Grau pelas leis processuais penais.
na:
Art. 23. Aos juízes das Varas de Entora) uma Vara CíVel;
pecentes e Contravenções Penais compete:
b) uma Vara Críminal, do Tribunal do Júri
e dos Delitos de Trânsito;
proéessare julgar os fe"itos relativos
I a- entorpecentes ou substâncias capazes de
VII- Circu-riscriçãoJudiciá_ria de Brazlândia:
detel'minã.r dependência física ou psíquica e
uma Vara de Competência Geral;
os com eles conexos, ressalvada a compe~
VIII- Circunscrição Judiciária de Ceilântência do Tribunal do Júri;
dia:
n -~ diàetar'interôfções, internamen~
a) três Varas Cíveis;
to e quaisquer mediQas de natureza adminisb) quatro Varas de Fam11ia> Órfãos e Su~
trativa previstas na legislação pertinente;
cessões;
III baixar atos normativos, visando
c) Cinco Varas Crimi_n_ais;
à prevenção, a-ssistêhcia-e repressão, relaciod) um Tribunal do Júrí.
nados com a matéria de sua competência;
§ 19 As Varas da mesma especialidade
IV fisCalizar os estabelecimentos púobedecerão a numeraç_ão ordinal.
blicos ou privados, destinados à prevenção
§ 2~ As áreas de juriSdição das Circu-nse represslrb das toxicomanias e à assistência
crições de Brasília, Taguatinga, Gama, So~
e recuperação de toxicómanos, baixando os
bradinho, Planaltina, Brazlândia e Ceilândia
atos·que se fizerem necessários;
,correspondem às das respectivas RegióeS Ad·
V processar e julgar as causas relati·
mi.nistrativas do Distrito Federal, compreen·
vas às contravenções penais, quando salvo
dendo-se as do Núcleo Bandeirante e Para·
conexas com infração da competência de oUnoá na_ Cirtutrscrição -de Brasília e a de-Jar- -tra Vara.
dim, na de Planaltii)a.
-SEÇÃO I
Das Varas dê
CAPÍTULO I!
Delito de Trânsito
Dos Juízes de Direito
III- Circunscriçâo Judiciáiia de Tag'tia·
tinga:
a). cinco Varas Cíveis;
b) quatro Varas d~ Famnia, Órfãos e Sucessões;
-- -c) um Tribunal do Júri;
d) cinco Varas Criminais.
IV.,- Circuns-crição Judiciária do Gama:

Art. 19. Aos Juízes de Direito caOe,
além de processar e julgar os feitos de suacompetência:
I - inspecionar os serviçoS cirtorários, íri~
formando, semestralmente, ao Corregedor,
o resultado das inspeções;
II- aplicar, aos servidores que lhes sejam
subordinados, penalidades disciplinares que
não excedam a !rinta dia~ de suspensão;
III- designar serventuários para SiibSHtuição eventual de titulares;
IV- indicar à nomeação o Diretor da respectiva Secretaria.
CAPÍTULO III
Do Tribunal do Júri
Art. 20. Os Tribuilais do .Jú.r:i terão a organizil.Çãã- e a competência estabelecidas no
Gódigo de Processo PenaL
Art. 21. Ao Juíz Presidente do Tribunal
do Júri compete:
I processar os feitos da competência
do Tribunal do Júri, ainda que anteriores à

Art. 24. Aos juízes das Varas de Delíto
de Trân-Si'to compete processar e julgar os
feitos re_lativoS a lesões corporais culposas e
homiCldiOs cUlposos decorrentes de acidentes
de trânsito, salvo quando conexos com crime
para cujo julgamento seja competente outra
Vara.
SEÇÃO 11
Da Vara de Execuções Criminais

Art. 25. Ao juiz da Vara de Execuções
Criminais compete:
_I a execução das penas e das medidas
de segurança e o julgamento dos respectivo-s
incidentes;ll de_cidir os pedidos de unificação
ou de detração das penas;
Ill homologar as multas aplicadas
pela autoridade policial nos casos previstos
em lei;
· IV inspecionar os estabele.cimemos
prisionais e- os órgãos de que trata a legislação
processuais penal;
o
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V

expedir as normas de que trata o
do art. 689 do Código Penal;
- -VI prosseguir a execuÇão de medidas de tratamento impostas pelo juiz de Menores-, desde_ que o infrator tenha completado
dezoito ano. ·
§

2~

CAPÍJULO!V
Dos Juízes Cíveis
SEÇÃOI
Das Varas Cíveis em Geral
Art. 26 _ AO-S- juíZes das Varas Ç_!yeis
co-ínpete-piocessaf-e jUlgar feitos de natureza
cível ou com.ercial, salvo os de competência
·
das Varas especializadas.

SEÇÃO 11
Das Varas da Fazenda Pública
Art. 27. Aos juízes das Varas da Fazenda Pública compete:
_I processar e julgar:
a) os efeitos em que o DistritO Federal ou
eriti<lade de sua administração descentralizada forem autores, réus, assiStentes ou opoentes, excetuados os de falência e os de acidentes do traôalho; ·
b) as ações populares que interessem aoDístríto Federal e às entidades de sua administração descentralizada;-- c) os mandados de segurança contra atos
de autoridade do Governo do úistrito Fede~
rale âe sua administração descentralizada._
§ 1~ As ações propostas perante outroS
juízes passarão à competência das Varas da
Fãzf:ridã"Pública se o Distrito Federal ou enti·
dade de sua administração ·ctescent-falizada
forem admitidos como litisconsortes, assistentes, opoentes ou intervenientes.
_
§ zo_ Os_etp_l;larg_os de terceiros propostos
pelo Distrito Federal ou entidad~s de su_a administração descentralizada serão proce~sa
dos e julgados perante o juiz onde tiver curso
6 processo principal.

SEÇÃo !!Í
d~ Família
Art. 28. Aos juízes das Varas de Família
compete:
_
I processar e julgar:
a)as ações de estado;
b)as ações de alimento;
c)as açõ-es referentes ao regime de bens
e à guarda de filhos;
d)as ações de petição de herança, quando
cumuladas com as de investigações de paternidade;
11 conhecer das questões relativas à
capacidade e curatela, bem como de tutela,
em caso de aUsência ou intefdiçã~ dos pais,
ressalvada a competência das Varas de Menores e de Órfãos e ·sucessõeS;
III praticar os atos de jurisdíção voluntária necessários à proteção de incapaies
e à guarda e administração de seus bens, res-:
salvada a competência das Varas de Menores,
de Órfão~ _e Sucessões e de Entorpe_centes;
IV processar justificação judicial a
menores que não se apresentem em situação
irregular;
v - declarar a -ªusênçíã;
Das Varas

~O
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receber, movimentar e prestar contas do~_recursos orça.ment::irios consignados
que não se apresentem cm situação irregular. _ ao Juizado;
II celebrar convênios com entidades
SEÇÀO IV
públicas ou privadas pàra o melhor desemDa Vara de Órrãos e Sucessões
penho das atividades de proteção, assistência
Art. 29. Ao juiz da Vara de Órfãos e e vigilância de_menores;
IIJ requisitar servidores e contratar
Sucessões compete:
pessoal nos casos previstos em lei;
I processar e julgaras feitos relativos
IV designar comissários voluntários
a sucessões causa mortis;
de menores;
II processar e julgar a arrecadação
V conceder autorização a menores
de herança jacente, bens de ausentes e vagos;
de dezoito anos para quaisquer atos ou ativiIII praticar os atos relativos ã tutela
dadcs _em que ela seja exigida.
de órfãos, ressalvada a competência da Vara
. SEÇÃO VIl
de Menores;
IV praticar os atas de jurisdição vo·
Da Vara de Registros
luntária necessários à proteção de órfãos e
Públicos e Precatórias
à guarda e administração de seus bens, ressai·
_ Art. 32. Ao juiz de Registras Públicos
vada a competência da Vara de Menores;
e Precatórias compete:
v processare julgai' a.<j ações de petl·
I inspecíonar os serviços a cargos dos
çào _de_he.rança, quando não cumuladas com
tabeliões e oficiais de registras e protestos
as de investigação de paternidade.
de t(tulos, aplicando penas disciplinares;
II
baixar atos normativos relacionaSEÇÃOV
dos à execução dos serviços das s.erventias
Da Vara de
extrajudiciais, ressalvada a competência do
Acidentes do Trabalho
corregedor;
--"
_
Art. 30. Ao juiz da Vara de Acidentes
. Ill o cumprimento de todas as cartas
precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas
do Trabalho compete processar e julgar ações
de acidentes do trabalho e de indenização
ao Distrito Federal.
de direito comum deles decorrentes e resulSEÇÃO
tantes de dolo ou culpa do empregador, ou
__ Da_ Varade
de seus prepostos.
Falências e ~oncordatas
SEÇÃOV!
Art. 33. Ao ju-iz da Vara de Falências
Da Vara de Menores
e Concordatas compete:
l - rubricar balanços comerciais;
Art. 31. Ao juiz da Vàra de· McOoies
II processar os feitos de fa1ência e
compete:
concordatas e as medidas cautelares que lhes
I conhecer e decidir sobre matéria
forem acessórias;
disciplinada na legísla;ção especial de protcIII cumprir cartas regatórias, precação. assistência e vigilância a menores de detórias e de ordem relativas aos processos
zoito anos;
mencionados no inciso anterior;
II autorizar a adoçao de menores em
IV processare julgar as causas relatisituação irregular;
vas a crimes faJíinentares.
nomear tutor aos menores em siIII tuação irregular;
CAPfTlJLOV
IV deferir guarda: de menores em siDas Substituições
tuação irregular;
Art. _34. O juiz de Direíi:O-; em- suãs faltas
V determinar a apreensão de obras
ofensivas à moral e aos bons costumes e aplie impedimentos ocasionais, é substituído pelo
car penalidades aos infratores;
da Vara da mesma competência e de numeVI
fiscalizar estabelecimentos de
ração imediatamente superior.
qualquer natureza, públicos ou privados, em
§ tu O juiz da Vara de maior numeração
que se achem menores_sujeitos à sua jurisserá substituíQo pelo juiz da 1~ Vara.
dição;
§ 2.; O juiZ da Vara de Órfãos e Sucessões
VII processar e julgar:
será substituíd\J pelo da 1~ Vara da Familia;
a) a adoção plena de menores em situação
o da Vara de_ Execuções Criminais, pelo da
irregular;
1~ Vara Criminal da Círcunscrição Judiciária
b) as ações de suspensão e destituição çlo
de Brasilia; o da Vara de_Registros Públicos
pátrio-poder;
e Precatórias,. pelo das Faléncias e Concor·
c) as ações de alimentos devidos a menores
datas e este pelo da 1~ Vara Cível da Circunsem situação irregular;
·
criçãO Judiciária de Brasilia; o da Vara de
d) os pedidos. de autorização e suprimento, Acidentes do Trabalho, pelo da 2~ Vara da
para casamento de menores de dezoito anos
Circunscrição Judiciária de Brasma; o Juiz
em situação irregular ou infratores.
do Tribl!-nal do Júri, pelo da Vara de ExecuParágrafo único. Compete ao juiz daVa-- ções Criminais.
ra de Menores o poder normativo previsto
§ 3a Os juízes dos Tribunais do Júri de
b.o art. s·.o da Lei n" 6.697, de 10 de outubro Taguatinga e Ceilândía serão substituídos pede 1979 - Código de Menores, e a direção
los das 1'' Varas Criminais de Taguatinga e
administrativa da Vara. e, especialmente:
Ceilândia, respectivamen~e.
VI

VII

autorizar a adoção de maiores;

autorizar a adoção de menores

vm
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§ 4'' O juiz do Tribunal do Júri e Delitos
de Trânsito do_ Gama será substituído pelo
da 1' Vara Criminal; .o Juiz da Vara de Família~ Órfãos e Sucessões s_erá substituído pelo
da 1• Vara Cível.
§ SO O juiz da Vara Criminal de Sobradinho será substituído pelo da 1" Vara Cível:
§ 6" Os jutzes das Varas Cível e Criminal
de Planai tina substituem-se mutuamente.
§ 1~ O juiz da Vara da Circunscrição Judiciária de Brazl<lndia será substituldo pelo
da 1" Vara de cada uma das Varas especializadas_da Cincunscrição Judiciária de Taguatinga, de acordo com a competêncía em razão
da matéria .

CAPÍTULQVI
Dos Juízes de
Direito Substitutos
Art. 35. Compete aos juízes de Direito
Substitutos:
I substituir e auxiliar os Juíús-de Direiro, inclusive os dos territórios;
rr - efetuar a distribuição dos feitos ãs
Varas de competência em todo o Distrito Federal e na CírCuriscrição Judiciária de Brasília
e ao Tribunal do Júri nesta sediado.
§ 1" Da audiência de distribuição, que será pública e terá horário prefixado, participarão um representante do Ministério _Público, designado pelo Procurador-Geral da JustiÇa, e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal.
§ z~ A ev.entu'al ausência do membro do
-MiniStériO Plíbliéo ou do advogado não impede a realização do ato.
§ 3" Em caso de manifesta urgência, a
distribuição será feita em qualquer horário.
III a distribuição dos feitos às Varas
da Circunscrição Judiciária_ de Taguatinga,
Gama, Sobradinho, Planaltina e CeíÍândia
será feita pelo respectivo díretor do Foro.
ArL 36. O juiz de DireiTo substituto, na
substituição do juiz Titular, terá competência
plena.
Art. 37. -O juiz de Direito substitu~o, designado para auxiliar juiz de Direito, terá
competência para funcionar em quaisquer
processos em curso na Vara, e, nessa qualidade,_ perceberá vencimentos integrais_ atri~
buídos ao cargo de juiz de Direiro do Distrito
Federal, ob:.ervados, para todos os efeitos,
os percentuais das diferenças de vencimentos
entre esses cargos e o de Desembargador,
na forma da lei que tiver fixado os respectivos
valores de atribuição.

CAPÍTULO VII

DOs Juízes de Paz
Art. 38. Os jufzes de Paz têm a investidUra e a competéncia fixadas na Lei Orgânica
da Magistratura Nacional.
,
Parágrafo único. Quando a celebração
do casamento se der fora da sede do Foro
e não lhe for fornecida conduç~o, os juízes
de Paz receberão importância a ser fixada
pela Corregedoria..
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TÍTULO IV
Dos Magistrados

CAPÍTULO I
Das Normas Gerais
Art. _39. __ Aplicam-se aos·magi.strado_s do
Distrito Federal e dos territórios as normas
da Lei Orgânica da Magistratura NaciOnal,
desta lei, e, subsidiariamente, as do Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis da União.

CAPÍTULO 11
Do Provimento dos Cargos
Art. 40. As nomeações e promoções serão feitas pelo presidente do tribunal, mediante prévia indicaÇão do Tribunal de Justiça, em lista trípliCe; quando for o caso._

Art. 41. O_ ingresso na carreira dar-se-á
nos casos de jriíz_de DireitO Substituto do
Distfito Federal ou de juiz cte Direito dos
territórios e dependerá de concurso de provas
e títulos, realizadqs pelo Tribunal de Ju~tiça,
com a participação do Conselho Seccional
da Ordem dos Advogados do Brasil do lugar
em que se realizarem as provas, exigindO-se
dos candidatos que satisfaçam os seguírite_S_
requisitos:
I ser braSile1i'O no gozo dos direitos
civis e políticoS;
II estar quite com o serviço militar;
III ser bacharel em DireitO, graduado em estabelecimento oficial ou reconhecido;
IV ter exercido durante três_ anos, no
mínimo, nó -últTIDõ--qüinqüénio -adVocacia,
magistério jurídico em nível superior ou qualquer função para a qual se exija diploma de
bacharel em Direito;
V - --ter mais de_ vinte e Cinco e menos
de ciilqüenta anos de idade, s.alvo quanto ao
limite máximO; Se for magistrado ou membro
do Ministério_:eúblico;
VI ser moralmente idôneo e gozar
de sanidade física e mental.
§ 1~ Para aprovação final no coOCurso
exigír-se-á exãmé psicotécnico.
§ 2" O concurso terá validade de dois
anos, prorrogável uma vez por igual peóodO.
Art. 42. O .conç_uxio_ para prov\mento
dos cargos de juiz de Direito dos territórios
e de juiz Subst(tutp do Distrito Federal, iniciais da carreira da Magistratura do D.istrito
Federal e territófíos;-será único, facultado
aos candidatos aprovados, na ordem de elaS:
sificação, o direito de opção para um ou outro
cargo.
__
_ __ _
Parágrafo único. Poderá o Tribu_n_ar dê
Justiça deternlinar a _realização de concurso
apenas para provimento de cargo de "jUiz de
Direito dos territórios.
Art. 43._ O Tribunal de Justiça indicará
para a nomeação, sempre que possível, tantos
candidatos aprovados quantas forem as vagas
a preencher mais dois, observada a ordem
de classificação obtida no concurso.
Art. 44. O preenchimento dos cargos de
Juiz de Direito, nas Circunscrições de Taguatinga, Gama, SObradinho, Planattina, Brazlândia e Ceilândia far-se-á por prOmOçãO de
juízes Sub_stitptos d_o_Distrito Federal.
§ 19 Os cargos de juiz de Direlto da Cír-

conscrição Especial de Brasília serão providos- por remoção dos juízes de DireitO das
demais Circunscrições do Distrito Federal,
ou promoção de juiz Substituto caso remanesça vaga não provida por remoção.·
-§ 2P Somente após dois anos de exercício
na classe poderá o juiz ser promovido, salvo
se não houver com tal requisito quem aceite
o lugar vago ou se forem todos recusados
peta maioria absoluta dos membros do Tribunal<;!§ !ustiça.
§ . 39 As indicações para promoção por
merecimento serão, sempre que possível, feitas em lista tríplice.
§ 4"' _ No_ casó ae promoção por antigüidade, o Tribunal de Justiç~i""Soinente poderá
recUsar- o juiz ·maiS antigo pelo voto de dois
terços dos seus membros, repetindo-se a votação até nxar-se à' indicação.
Art. 45. O proVimento dos cãrgos çie desembargadores far-se-á por promoção de ju(zes de Direito do Distrito Federal por antigüidade e merecimento, altema:damente, reser-vado um quinto de lugares que serão preenchidos por advogados em efetivo exercfcio
da profissão e membros do Ministério Público
do Distrito Federãl- e tei'ritórios, todos de
notório merecimento e idoneidãde moral,
com dez anos, pelo menos, de prática forense.
§ 19 Tratando-se de promoção por antigüidade, a ela concorrerão os jufzes de Direito da Circunscrição Judiciária de Brasilia. No
caso de_merecimento, a lista tríplice comporse-á de nO!IleS escolhidos dentre todos os juízes, observado o disposto nas alíneas h e c
do inciso_ II do art. 9~ da Constituição Federal.
§ 2~ Os lú.gáres rêservadOs a membros do
Ministério Público o_u da Ordem dos Advogados do Brasil serão preenchidos dentre
aqueles com n;tais de dez anos de carreira
e de advogados de notório saber jurídico e
de reputação ilibada, com mais de_dez anos
de ..efetiva atividade profissional, indicados
etri lista séX:tUpla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
§ 3? Recebidas as indicações, o tribunal
formará lista tríplice, enviando-a ao Poder
Executiy_o, que, nos vinte dias subseqUentes,
escolherá um de seus integrantes para nomeação.

f 49 A indicãção de membro do Ministério Público e ele advogados será feita de
modo a resguardar a igualdade de representaÇão das suas categorias. Observar-se-á o
critério de altematividade, iniciando-se por
~
advogado.
Art. 46. As remoções requeridas por juízes do Distrito Federal e territórioS dependerão de ato do presidente do tribunal.
§ 19 Os pedidos de remoção serão formulados no prazo de quinze dias, a contar da
declaração de vacância do cargo, publicada
no Diário da Justiça e comunicada telegraficamente aos interessados que estiverem em
exercício nos territórios.
-§ 2 9 ·será permitida permuta, a requeriinento dos interessados, condicionada a ato
do presidente do tribunal, ouvido o tribunal.

Domingo 16 8481

§ 39 Não será permitida permuta entre
juízes de Direito em condições de aces~o ao

Tribunal de Justiça após o surgimento devaga, enquanto não for ela provida.
CAPÍTULO 1li
Da Antigüidade
Art. 47. A antigüidade doS jUíZes apurar-se-á:
I pelo efetivo exercício na classe;
U
pela data da posse;
III pela data da nomeação;
IV pela colocação anterior na classe
onde se deu a promoção;
V
pela ordem da cbt.ssificaçãç no
concurso;
VI pelo tempo de serviç:o público
efetivo;
VII pela idade.
§ 19 Conta-se conio_efetivoexercfcio, para o efeito de antigüidade,_a liCença para tratamento de saúde e a licença especial.
§ 2~ Para efeito da promoção por antigüidade, a que se refere o_§ 1~ do_ _art. 45_ desta.
lei, somerite se contará o tempo de exercício
no cargo de juiz de Direíto no Distrito Federal.
§ 3? A antigüidade no' tribunal apurarse-á conforme o estabelecido IJ-O Regimento
Interno.
CAPÍTULO .IV
Das Férias, Licença
e Aposentadoria
Art. 48. Os desembcirgadores, salvo os
que integram a· COnselho da Magistratura,
gozarão férias coletivas, de 2 a 31 de janeiro _
e de 2 a 3l de julho.
Parágrafo único. Os integrantes do Conselho da Magistratura terão férias individuais
de trinta dias consecutivos, por semestre, em
qualquer outra época do ano.
AI:t. 49. Os Juízes de Direito do Distrito
Federal e os Juízes de Direito dos territórios
gozarão-férias coletfVãs nos períodos de 2 a
31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.
Parágrafo único. Durante o período de
20 de dezembro a 31 de janeiro bem como
nas férias_ coletiVas e nos dias ·em que não
houver expediente foiense, a Corregedoria
regulará o plantão judiciário, c!_esignando juízes para conhecer de medidas urgentes em
geral.--

Art. 50. A verifícaÇão da invalidez, para
o [lm de aposêntadoría, será feita na forma

da Lei Orgânica da Magistratura Nacional
e do Regimento Interno do Tribunal.
CAPÍTULO V
Das Vantagens
Art. 51. Os magistrados gozarão das vantagens previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
Art. 52. A ajuda de custo para transporte
e mudança será atribuída na época do deslocamento do magistrado e sUa famt1ia, rle urr.::~
para outra Circunscrição Judiciáiía.
Parágrafo único. A ajuda de custo d~ que
trata este artigo será arbitrada pelo Presi-
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Art. 61. Na ÇíiCunscrição Judiciária de
Brastlia haverá· úm Serviço de -Distribuição
de Mandados, ao qual compete: .
sflios.
I - receber os mandados oriundos dos diArt. 53. Os jufzeS de Direito dos territórios- terão direito a urna ajuda de custo para
versos jufzos;
II - proceder a sua distribuição entre os
pagamento de aluguel de casa residencial nos
oficiais de Justiça, conforme sistema de zo;.
locais onde não existir residência oficial a eles
neamento fixado pelo Diretor do Foro;
destinada.
III- efetuar o registro do_s mandados receParágrafo único. O valor da ajuda de cusbidos e distribuídos, velando para que sejam
to mencionada no caput deste artigo não poderá exceder a trinta pbr cento dos venci- devolvidos aos juízes de origem nos prazos
legais e comunicando-lhes eventuais irregulamentos básiCoS do Magistrado.
ridades; __
CAPÍTULO VI
IV - exercer as demais atribuições que
Dos Deveres e Sanções
__ lhe forem determinadas_ pelo Corregedor e
Art. 54. Os devedores e sanções a que
pelo Diretor do Poro.
estão sujeitos os magistrados sáo os definidos
Art. 62. Não serão feitas redistribuições
na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
de processos para as novas Varas criadas nesta lei.
LIVRO II
Parágrafo único, O Tribunal de Justiça,
Dos Serviços Auxiliares
dentro do prazo de trinta dias, contados da
TÍTULO I
publicação desta lei, baixará ato determinanDa Classificação
do para cada área prazo ·e quantitativos de
novas_distribuições, a partiÍ' das quais a distriArt. 55. Os serviços auxiliares da Justiça
buição será feita par~ todas as Varas da área.
serão executados:
I - pela Secretaria do Tribunal de Justiça;
CAEÍTULO III
I I - pelos ofícios judiclaíS;
-Dos Oficiais de
III -pelos serventuários subordinados ao
Justiça-Avaliadores
Diretor do Foro;
e Depositários Públicos
IV - pelas Subsecretarias da Justiça nos
territórios.
- Art. 63. Aos oficiais de Justiça-avaiiadõArt. 56. São _ofícios judiciais os cartórios
r~~ iÍlc~lmb=~ -eXeí-cer as funções que lhes são
dos diversos juízes e o da Distribuição.
ãfribuídas nas leis processuais, bem como
Art. 57. Subordinam-se diretamente ao
exec_utar as determinações_do Corregedor, do
Diretor do Fõro, os avaiiàdofes e O dé"posi~
Diretor do FOró e dos juíz-es, e, nos casos
tário público.
fn.dicados em lei, funcionar como perito ofiCiál ná detCiffiTn3ÇãO-de valores, salvo quanTÍTULO II
do exigidos conhecimentos técnicos especiaDa Competência
lizados.
CAPÍTULO I- .
A_rt_, 64. Os diretores do _Foro designarão
Das Secretarias e
os Oficiais ·aeJUsHÇii=ivaliadores que devem
Demais Serviços
desempenhar as funções de porteiro dos audi~
tórios e realizar as praças,
_ _
_
Art. 58. A competência da Secretaria do
Art. 65. O-Corregedor regutãfá a ativiTribunal de Justiça e das Subsecretarias da
dade do depositário público, dispondo espeJustiça dos territórios será definida no Regicialmente sobre as formas de controle dos
mento Interno _da Secretaria,
l:ieiis __ em depósito,
CAPÍTULO II
Art. 66. P.oderá o Corregedor designa-r
Dos Ofícios Judiciais
um dos depositários públicos para servir coArt. 59, Aos Cartórios das VaraS inCum- mo Coordenador dos depósitos públicos, a
ele incumbindo administrar os leilões, podenbe a realização dos serviçoS de apoio aos resdo., para tanto, solicitar o auxílio de qualquer
pectivos juízes, nos termos das leis proces~
depositário pú~liC~·suais, dos provimentos da Correg(!_~_oria e das
portarias e despachos dos juízes respectivos
TÍTULO Ill
aos quais se subordinam diretamente.
Do Pessoal
Art. 60. Ao Cartório de Distribuição inCAPÍTULO
I
cumbe o processamento e _o registro da distriDa Classificação
buição dos feitos aos diversos juízos e o registro geral dos protestos de título~, mediante
Art. 67. O pessoal dos serviços auxiliares
comanicação dos titulares dos respectivos ofída Justiça é classificado em:_
cios, cabendo~Ihe o fornecimento de certiI - funciOnários do quadro da Secretaria
dões.
e:Subsecretarias do Tribunal de Justiça;
II - funciOnários do- quadfo d-os ofícios
Parágrafo único. A distribuição da Cirjudi_f:_iais do Distrito Federal;
cunscrição de Brasl1ia será presidida por Juiz
III -funcionários do quadro dos ofícios
de Direito Substituto designado por ato do
judiciais dos territórios;
Presidente do_ T~iliunaJ~ nas Circunscrições
IV - serventuários sob regime especial,
do Distrito Federal e nos territórios; quando
não remunerados pelos cofres públicos. asahouver mais de uma Vara, incumbirá ao Direber:
tor do Foro._
dente do Tribunal e cobrirá o valor das passagens aéreas e do transporte de móveis e uten-
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a) Oficiais de Notas;
b) Oficiais de Protestos;
c) Oficiais de Registras Públicos;
,
d) Empregados de OfíciOs Extrajudiciajs
do Distrito Federal.
e) Empregados de Ofícios Extrajudiciais_
dos Territórips ..

CAPÍTULO II
Do Regime Jurídico dos
Servidores da Justiç_a
Art. 68. Aos servidores da justiça, remunerados pelos ·cofres públicos apliCa--se o_iegime jurídico dos funcionários públíCõS civis
da União, com as modificações desta lei.
Art. _69 _ Os di!_çitos dos empregados não
remunerados pelo cofres públicos, derivados
do vínculo empregatício com o titular da serventia, são os previstos na legislaçãO do trabalho,
§ 1~ A aposentadoria_dos empregados será regulada na forma da legislação previdenciária. sendo que os técnicos judiciários admitidos anteriormente a 1o de março de 1980.
terão seus proventos de aposentados pagos
pela União, nos mesmos nfveis dos técnicos
judiciários das serventias oficializadas.
§ z~ O Corregedor também poderá aplicar aos empregados das serventias não oficializadas penas disciplinares, excetuando-se a
demissão.

SEÇÃOÚNICA
Do Provimento dos Cargos
Art. 70. Compete ãO Tiibrinal de Justiça
prover os cargos dos serviços -auxiliares previstos na alíneaedo inciso I do art. 96 da ConstftuiÇãb-Federal.
Parágrafo único. Salvo para os cargos de
confiança e os providos por acesso, as nomeaçõeS obedecerão a ordem de_ cl~ssificação no
concurso.
Art. 71. O acesso aos cargos do~ o_![c!OJ?
judiciais e a pro-gresSão funcional nos mesmos
serão feitos a conformidade da legislação
3piicável aos servidores públicos civis da
União.
Art. 72, Os carg-Os de titulares de serventiãS judiciais Serão -obrigatoriamente preenchidos por bacharéis em Direito, ressalvada
a situação dos atuais titulares,.
Art. 73. Em cada serventia oficializada
ou náo, haverá além do titular, no mínimo,
dois outros servidores com fé pública.
Parágrafo único. Nas serventias oficializadas, os lugares referidos no caput deste artigo serão preenchidos por técnicos judiciários
designados pel~ Çox_:regedor.

LIVRO III
Das Disposições
Gerais e Transitórias
Art. 74, Ficam criados na Justiça do DisM
trito Federal e dos territórios os cargos constantes dos anexos a esta lei e mantidos os
atuais, com a nova denominação ali mencionada, e mais trinta cargos de Assistente de
Taquígrafo, referência-inicial NM-26.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seçl\o 11)

Dezembro de 1990

Parágrnfo único. Os ocupantes do~; car~
gos criados e dos transpostos por-esta lei estão
subordinados ao regime estatutário.
Art. 75. Ficam criados dez cargos de Taquígrafo Judiciário e trinta cargos d_e Assistente de Taquígi:aió JUdiciário.

Art. 76. Ser~ considerada especial a Circunscrição de Brasília.
Art. 77. Os_juízes de Direito de qualquer
circunscrição perceberão idênticos vencimen-

II """'7 Circunscrição Judiciária de Taguatinga:
três de Notas;
dois de Registro Civil, Títulos e Documentos- e Pessoas Jurídicas;
III - circunscrição Judiciária do Gama:
Uril de Registro de Tni6veis;
-dois de Notas e Protestos de Títulos;
_
um de Registro Civil, Pessoas Jurídicas e
.J'írulos e Documentos;
IV - Ciicunscirção Judiciária de Sobra-

um de Registro de Imóveis;
um de Notas, Protesto de Títulos e Documentos, Registro CiVil e Pessoas Jurídicas;
VII - Circunscrição Judiciária de Ceilãodia.
·
um de Registro de Imóveis;
um de Notas e Protesto de Títulos;
urilde Registro Civil, Pessoas Jurídicas e
TítuloS e Documentos.
Art. 80._ Enquanto nãO forem instalados
os Tribunais de Justiça dos Estados do Amapá e Roraima, permàõ.ecerá eni vigor o disposto no ar_t. 49 e seus incisos 38 a 43 da
Lei n? 6.750, de 10 de dezembro de 1970.

tos.
Art. 78. Fkarii. ressalvados os dirf:ilOs à - duiliô: - -promoção por antigüidàde ao ciu-gá-de Deum de Registro de Imóveis;
sembargador aos atuais juízes de Direito. um de Notas _e Protestos de Títulos;
Art. 79. Ficam criados no Distrito Fedeum de RegfStrõ Civil, Pessoas Jurfdicas e
ral os seguintes cartórios extrajudiciais:
Títulos e Documentos;
I - Circunscrição Judiciária de Brasília:
V --CircunScrição Judiciária de Planaium de Registro de Imóveis, abrangendo
tina:
um de RegiStro de Imóveis;
a área territorial das Cidades Satélites do
Guará (I e II) e Núcleo Bandeirante;
um d~ Notas e Protesto de Títulos;
um de Registro Civil, Pessoas Jurídicas e
um de Protesto de Títulos;
um de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas;
um de Notas, com sede na Asa NOite;·

LE! NO

Art. 81. O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos territórios ptomoveii o apro~
veitamento dos funcionários originários des~
sas novas unidades da Federação por ocasião
da instalação da justiça local.
Art. 82. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 83. Revogam-se as disposiçõeS em
contrário.

Títülos e Documentos;
VI- CircunScrição Judiciária de Brazlân-

-diãi

--

DE_

DE

DE
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ANEXO I
QUADRO DA MAGISTRATURA DO DISTR!TD FEDERAL
Situação Pr-oposta

Situação Atual
Na de
Cargos
15
65
54

09

Denom1 na_ç~o
DesembargadorJuiz de Direito
Juiz Subst 1tuto
Juiz de Paz

No de
Cargos

Denominação
Desembargador
Juiz de Dir-eito
JUiz Substituto
Juiz de:-- Paz

23
104
85
15

ANEXO

II

SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO D!STR_ITO FEDERAL
Grupo de Direção e Assessoramento Superiores
Situação Atual
Na de
Cargos
03

65
03

06

Denominaçl'io
Secretaria do TJDF
Diretor de Secretaria
Ofícios Judiciais do. DF
Dir_etor de Secretaria
Cont- Part. Distrib.
Depositária Público

S1tuaçl'io Prooos'ta
NO de
Cargos
05
104
04
07
08

-·oe~ominaJ~o
;o-_____.-:

Secretaria do TJDF
Oiretor de Secretaria
Ofícios Judiciais do DF
Diretor de Secretaria
Cont. Part. Distrib.
Depositário Público
A_~sessor

de Desembargador
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ANEXO I II
SERVIÇOS AUXILIARES DA JUSUÇA D_O DISTRITO FEDERAL

Grupo- Atividade de Apoio Judiciário

Situação Proposta

S1tuação Atual
NO de

NO de
Cargos

Cargos

Secretaria do TJDF
100

231
102
10

Té-cn lco Jud 1c 1ãr; o __

Auxiliar Judiciária_
·A-tendente Judiciário
Taquígrafo Judiciário

409

838
379
20

Oficies Judiciais do DF
146
366
171

186

Técnico Judi.ciário
Auxiliar JudiciáriO
Atendente Judiciário

30

297
03

Técn-ico Jud1C1ário
Aux 1' 1 i ar JUdfc_i ár i o
Atendente Judiciário

Taq(fígrãfà JudiCiário

Ass. Taquigr. Jud.
Of. Just: Avalfador
Ser:: vente

OOf. Just. Av a 1 i ador

O SR. PRESIDÉNTE (~elson Carn~ir0)
Os Srs. Senadores que são favoráveis às
Emendas'nr' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, com

-

o parecer favorável da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AProvada!> por unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneiroEmenda n" 6, destacada pelo Senador Maurício Corrêa, com o parecer da Coniissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluin~
do que se trata de emenda de mérito. - -

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESlDENTE"l_Neison Carneiro)
- Çoncedo a palavra a V. Ex·
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Presidente, eu queria evitar, numa questão de ordem, esse vício que se vai consumar agora.
Sendo relator e já tendo se pronunciado contra esta emenda. o Senador Leite Chaves_,
é neste momerito uma palavra parcial, cujo
sentido já se sabe. Então. o encaminhamento
deve ser de pessoas que não funcionaram na
relataria, porque assim é a palavra do relator
e não o encaminhamento, a não ser que fale
como relator, mas não para encaminhar.
O SR. LEITE CHAVES- Houve uma razão para a recusa e há uma recusa para este
encaminhamento.
O Sr. Cid Sabóia de Carvi:tlho - Então,
V. Ex• fala como relator?
O SR. LEITE CHAVES - Lá era de_ uma
natureza, e aqui é de outra. Se V. Ex• me
permite..
O Sr. Cid Sabóla de Carv3iho - Eu não
tenha nada contra a palavra de V. EX". quero
apenas que se tipifique a naturéZ.."t"lia fala.
V. Exa. não vai falarpara encaminhur. t: ~im
como rela ror.

- O SR. LEITE CHAVES (PMN -PR. Para
·encamllihar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, encaminhamos contrarianlente pela seguinte razão: pensa-se que
este p·:ojeto está aqui no Congresso, apenas
hoje; esse projeto está no Congresso há mais
Je ano.
Nenhum projeto foi tão discutido quanto este; V. EX' pode ver, pelo romaneio de seu
processamento mi. Câmara, que os melhores
juristas da Casa sobre ele falaram.
Então, Sr. Presidente, há uma urgência
neste caso. Esta emenda, pela natureza, pelo
seu aspecto jurídico, não justifica, primeiro,
que seja aceita; segundo, jamais que toda
uma urgência caia e volte um projeto desse
à Câmara dos Deputados. Então, espero que
a Casa .rejeite essa emenda. Se, realmente,.
houver relevância, que se faça isso através
de_uma emenda posterior à lei, porque entre
a importância do projeto na sua totalidade
e a desta emenda que é irrelevante, porque
as falha!> a( constatadas são supridas pelo novo Código de MenOreS. No conflito dos tex·
tos, prevalece o Código, o Tribunal não terá
dificuldades. Toda essa emenda do Senador
Maurício Corréa relaciona-se à competência
do Juiz de Menores, definida no art. 31. Isso
é um projeto inteiro. Não é apenas o setor
de menores, que hoje está, satisfatoriamente,
regulamentado pelo Código de Menores.
Então, dar-se uma importância exagerada
ao que não tem importância, para relegar
a segundo plano todo _!.!!fi projeto que, inclusive, está andando aqui sob a égide da urgéncia, não tem sentido.
Assim, Sr. Presidente, encaminho contrariamente, e pedirei verificaçãd';Seela for acolhida.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)A Mesa esclarece que este projeto que
passou um anõ e tãhto na Câmara. como lembra o Sr. Relator, foi protocolado, no Senado

no dia 7 de dezembro. Estamos no dia 14
de dezembro. O Senado não é responsável
pela demora, e lastima que tenha demorado
tanto na outra Casa do Congresso. O Senado
está há 7 dias com este projeto para examinar
e, no fim de 7 dias, o está pondo em votação.
A culpa não é nossa. Se há alguma culpa,
não cabe ao Senado Federal. Em nós se deve
louvar a diligência com que, pela sua relevân·
cia, esse projetõ está sendo examinado. -·
O Sr. Maurício Corrê8 ·:..:..:Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para. encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não quero contes_tar o nobre relator. Todos
viram aqui que há uma contraposição entre
o que argumenta o eminente relator, que inclusive acolheu a Emenda nu 6, e o que concluiu o Senador Marcondes Gadelha, designado pelo presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Não quero elencar, não quero aborrecer
os senadores com uma leitura fastidiosa das
competências qUe o estatuto determina e que
devem ser incorporadas à lei de o_rganização
judiciária, para o juiz cumprir a sua missão.
Só quero dizer que, se não pudermos isso,
estamos criando um cargo de juiz sem dar-lhe
competéncia. Só isso.
Sr. Presidente, não vOu pedir verificação.
Aceito o resultado democraticamente, não
há problema algum.
Penso que será uma decisão errada. Estão
confUndiÕ.do política com questão técnica.
Essa é uma questão eminentemente técnica,
que não tem nada a ver com Liderança de
Goven;o, Liderança de PDT, Lideninça de
PCB. E uma questão técnica, s6. Não é ideo·
lógica, não tem nada a ver.
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Eu só pediria a V. Ex~, se me fosse permitido, tomasse primeiro os votos das Lideranças sobre a emenda, que V. Exa. permitisse
às Lideranças manifestarem-se.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)A votação simbólica importa necessariamente no pronunciamento das Lideranças. Se elas
quiserem manfestãr:se, a Mesa recolhe o pronunciamento.

O Sr. José lgnádo Ferreira -A. Liderança
do Governo, há bem pouco, propôs uma solução que parecia dirimidora de toda a controvérsia, e se remeteria o processo à Câmara.
Mas, como não foi possível, não se encontrou
um acordo nesse sentido. A posição da Liderança do Governo é no sentido da rejeição
da Emenda do ilustre Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESlDENTE(Nelson Carneiro)A Liderança do Governo ae_ manifesta cOOfra
a aprovação.
Como vota o Líder do PSDB?

O SR. MAURO DENEVIDES- O meu
voto, expliquei a V. Ex\ é questão apenas
de a Bancada ...

O SR. PRESIDENTE (Nélson Carneiro)
- A Mesa tem que tomar a deliberação levando em conta o pi:irisamento da Bancada,
por-que, Se_é_o_v-oto_ de V. Ex~ individualmente, não traduz o pensamento da Bancada.
O SR. MAURO BENEVIDES- Há di ver~
gência na maniiC-staçãó dQS Srs. Senadores.
Pessoalmente, manifestar~me-ei contra a
emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Contra a aprovação.
Vai ser acolhido o resultado,
Peço aos Srs. Senadores que são favoráveis
â emenda se levantem. (Pausa.)

O Sr. Leite Chaves - S~. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex'

Q SR. LEITE CHAVES (PMN- PR. Pela
ordem.) -Sr. Presidente, a votação é pelaS
O SR. CHAGAS RODRIGUES(PSDB lideranças?_ _
PI.) -Sr. Pi"esldente, a Liderança do PSDB
acolhe a emenda do_nobre Senador Maurício
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Corrêa.
-Como todos os líderes abriram a quest_ão,
Ontem, Sr. Presidente, em edição ex;trao_r~ _e a entregaram aos próprios liderados para
dinária, foram publicadas oito medidas provi~
a votação ..
sórias editadas pelo Senhor Presidente daReVai ser realizada a votaÇão.
pública; algumas delas precisam ser aprovaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
das neste exercício. Isso significã- e o nosso
- Votaram não 11 Srs. Senadores; e sim,
partido já tem esse _enten.dimento- que_nós _ 28. Aprovada.
precisamos continuar os_ nossos trabalho.s,
O SR. LEITE CHAVES- Peço verificação
sem interrupção. Não podemos ençerrar os
de quorum, Sr. Presidente.
trabalhos do Congresso na próxima segundafeira. Isso, portanto, permitirá que a emenda
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
aprovada vá ã Câmara e, nas próximas 48
-V. Ex~ tem que ter o apoio de três colegas.
horas, a Câmara acolha a emenda, que realO SR. LEITE CRAVES -Sr. Pr.,idente,
mente é uma emenda, como disse o nobre
autor, indispensável ao aprimoramento do São -os Senadores Alexandre Costa, Carlos
projeto, pois •. entre a tem.essa ao Congresso Patrocínio e Mansueto de Lavor.
e a sua aprovação, votamos já uma nova 1egis·
O SR. MAURICIO CORRÊA- Sr. Presi·
lação_que não pode ser ignorada.
dente, avisei várias vezes que, se pudesse,
Sendo assim, o PSDB vai ac6lher esta não pediria verifiCação de quorum. Veja V.
emenda, sem prejuízo do entendimento dos Ex~ que cumpri minha palavra, embora o renobres integrantes da sua Bancada. Cãda um - sultado tenha sido contrário.
votará de acordo com o seu entendimento.
O SR.' PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
O SR. PRESIDEN"I:E (Nelson Carneiro) lugares.
-Como vota o Líder do PSB?
Lembro aos Srs. Senadores que os Srs. DeO SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ)- putados estão esperando pela nossa presença
Sr. Presidente, o Partido Socialista Brasileiro para ter início a seSsão do Congresso Naciovotará favoravelmente â emenda do Senador-- nar; que deveria ter ocorrido às 18 horas e
30- minutos. · -- -· - ·Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Como vota o PMDB?
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE)- Sr. Presidente, discutimos, há poucos
instanfes, no âfnbito da Bancada do PMDB,
essa matéria de conotação indiscutivelmente
polêmica. A matéria é questão aberta rio
PMDB e me manifestarei contra a emenda.
O ~SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Traduz V. Ext o voto do PMDB ou o
seu individual?

0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O Sr. José Ignácio Ferreira- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Nelson -Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre se_pador.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
-ES._Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, faço um apelo ao eminente
Senador Leite Chaves.
Considerando que esta questão teve to"da
uma controvérsia, já nos consumiu tanto tempo, a essa altura não vejo sequer objeções
até dos maiores interessados, que são os próprios membros do tribunãl.
A Liderança do Governo chegou a co!gcar,
pessoalment!!, a questão em outros terrt)f.IS.
Então, faço um apelo ao eminente Senador
Leite Chaves para que retire seu pedido de
verificação de quorum, para que possamos-~
ter essa matéria- re-metida à Câmara, e, em
breve tempO, possa ser examinada naquilo
que é o ponto de enfoque, que é a matéria
de mérito, o art. 31. Tudo o mais está aprovado.
De modo que este_ é_ o apelo que faço ao
eminente Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves- Se V. Ex• assegura
que a Câmara, ainda agora, neste turno, teria
condição de apreciar.
DiscUtiiD.os_·_ aqui apenas a urgência. Sabe
V. Ex~ quantos parlamentareS assinaram esse
pedido de urgência? Foram cinqüenta e dois
parlamentares.
Se V. Ex~__ asseg~rar que ainda agora a Câmara terá condições de apreciar, não tenho
dúvida neste sentido.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Não
tenho condições de assegurá~lo. Estou apenas
ponderando que V. Ex~ vai, afinal de contas,
prorrogar ainda mais um sofrimento que-se
está estendendo, e que a Liderança do Governo já tentou abreviar, quando apresentou
a proposta anterior.
A sessão vai caír. V. Ex~ sabe que ela vai
cair, e isso representa um prejufzo para o
Pafs. porque não sei o que vai acontecer a
seguir.
O Sr. Leite Chaves - Sr. Presidente, estou
tendo uma informação de que todos s.e- empe·
nharão para que a Câmara aprecie esta maté~
ria ainda neste turno. Neste caso, declino do
pedido de verificação. (MuitO bemt Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o projeto, com as Emendas n"s
1 a 9, a matéria vai à Comissão Diretora,
para a redação -~nal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 1~ S_ecretário.
E lida a seguinte:

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presídente, gostaria que V. Ex• esclarecesse se
a verificação de quorum é somente quanto
â votação dessa emenda.
_O SR.- PRESíDENTE (Nelson Carneiro)
--Sim, só para essa emenda.
·

PARECER N• 498, DE 1990
-(Da Comissão Diretorã)
Redação Final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 113, de
1990 (n~ 3.145/89, na Casa de origem).
A "CómTsSáo tHretora apresenta a redação
final das emendas do Senado ao Projeto de
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Lei da Câmara n~ 113, de 1990 (n" 3.145/89,
na Casa de origem), que dispõe sobrea organização judiciária do Distrito Federal e dos
territórios.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente -Alexandre Costa - Pompeu de Sousa, Relator- Nabor Júnior- Antonio Luiz
Maya.
ANEXO AO PARECER
N o498, DE 1990
Redaçio final das elnendll§ do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n• 113, de
1990 (n• 3.145/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre a organização judiciária
do Distrito Federal e dos territórios.
O Congresso Nacional decreta:
EMENDAN•l
(CorrespOnde à
Emenda n~> 1, de Plenário)
Dê-se à alínea b, do inciso I do art. 18
a seguinte redação:
"Ar(, 18.Ib) uma Vara de Infância e' da Juven-

tucre.;
EMENDAN'2
(Corresponde à
Emenda n' }, de PlenáriQ) .Dê-se ao§ 2' do art. 18 a seguinte redação:
Art. 18.
§ 29 .N; áreas de jurisdição das Circuns. crições de Brasilia, Taguatinga, -Ganta, Sobradinho, Planaltina, Brazlândia e Ceilândia,
correspondem às respectivas regiões administrativas do Distrito Federal, compreendendo-se as do Núcleo Bandeirante, Paranoá,
Guará e Cruzeiro na Circunscrição de Brasfiia e a de Samambaia, na de Taguatínga."
EMENDAN•3
(Corresponde à
Emenda n' 3, de Plenário)
Dê-se ao inciso UI do art. 28 a seguinte reda-

-o:

.

"Art. 28. ·····-···········"'················
III - praticar os atos de jurisdição
voluntária·Ílecessários à proteção de incapazes e ã guarda e administração de seus bens,
ressalvada a competência das Varas Cla Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucess.ões
e de Entorpecentes;"
EMÉNDAN•4
(Corresponde à
Emenda n~ 4, de Plenário)
Dê-se ào inciso Il do ·a-rt. 28 a seguinte
redação:
"Ait. 28 .....••. ~.... ,....,..._......~ ..... ~....
I I - Conhecer das questões relativas
à capacidade e curatela.,. bem co111o de tutela,
em caso de ausência ou interdição dos pais,
ressalvada a ~m_peténc~!i. das Varas da Infância e da Juventude, e de Órfãos e Sucessões;,
EMENDAN•S
,(Corre,spqnde'à
Emenda n9 5, Oe Plenário)
Dê-se aos inciSos· UI e IV do art. 20 a seguinte redação:
·
"Art. 29. ·····~••••••····~~u·•~~u.••·--··•

.

~--=-
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III -praticar os atos relativos à tutela das atividades de proteção, assistência e vigide órgã-os, ressa(yada a competência da Vara lância de menores;
III - requisitar servidores nos casos preda Infância e da Juventude;
JV - praticar os 11tos 9-e jurisdiçáo vistos em lei;
IV - designar comissários voluntários de
volunt'ária necessários à proteçã"o de órf~os
e a guarda e administraçáo de seus bens, res- menores;
salvada a competência da Vara da Infância
V - conceder autorização a -menores de
e da Juventude;"
dezoito anos para quaisquer atos ou· ati vi·
EMENDAN•6
dades em que ela seja exigida."
. (Corresponde à
EMENDAN•7
Emenda n~ 6, de Plenário)
(Corresponde à
Dê-se ao ru:t. 31, seus incisos e alíneas a
Emenda n~ 8, de Plenário) .
Supr1ma-se do art. 70, a expressão: " ... e
seguinte redação:
"Art. 31. Ao Juiz da Vara da Infância e os providos por acesso.''
da Juventude compete:
EMENDAN•8
(Corresponde à
I - conhecer de representações promoEmenda n~ 9, de Plenário)
vidas pelo Minist~rio Público, para apuração
Suprima-se o art. 71.
de ato infracional atribuído a adolescente,
aplicando as medidas cabíveis;
II - conceder a remissão, como forma de
O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
suspensão ou extinção do processo;
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
. III - conhecer de pe~lidos de adoção e
Não havendo quem peça a palavra, encerro
seus incidentes;
a discussão.
·
IV -conhecer de ações civis fundadas em
Em votação.
.. .
,
interesses indiviQuais, difusos ou coletivos
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram
afetos à criançà e· ao adolescente;
permanecer sentados. (Pausa.}
V- conhecer de ações decorrentes de irreAprovada.
gularidades em entidades_ de atendimento,
Aprovada a redação final, a matéria volta
a,plicando as medidas cabíveis;
à Câmara dos Deputados.
VI - aplicar penalidades administrativas
O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nos casos de infrações contra norma de prote- -Passa-se à votação do requerimen~o n9 546,
. ção à criança ou adolescentes;
de 1990 de urgência, lido no exp.ediente, para
VII - conhecer de citSOs-encaminhados -O Projeto de Lei da Câmara n~ 112, de 1990.
pelo Conselho Tutelar,' aplícando as niedidas
Em votação.
cabíveis.
Os Srs. SeiJ.adores que o aprovam queiram
§ 1~ Quando se tratar de criança ou adolespermanecer sentados. (Pausa.)
cente nas hipóteses do art. 98, da Lei 09
Aprovado.
8.069, de 13 de julho de 1990, é também
Aprovado o requerimento, passa-se â imecompetente o Juiz da Infância e da Juventude
diata apreciação da matéria.
para o fim de:
Discussão do Projeto de Lei da Câmaa) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
ra n• 112, de 1990 (n' 5.802190, na Casa
b) cOnhecer de ações de destituição do páde origein), que aplica às organizações
trio poder, perda ou modificação da tutela
sindicais de trabalhadores rurais as disou guarda;
posições do art. 8g e inCisoS, da Constic) suprir a capacidade ou o consentimento
tuição Federal (dependendo de parecer
para o casamento;
da comissão de assuntos sociais).
d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação
Solicito ao nobre Sr. Senador José Fogaça
ao exercício do pátrio poder;
o parecer sob!e a matéria.
e) conceder a emancipação, nos termos da
O SR. JOSE FOGAÇA (PMDB- RS. Palei civil, quando faltarem os pgtis;
·
ra emitir parecer. Sem revisão do orador.)
t) designar curador especial em casos de
apresentação de queixa ou representação, ou - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se
do Projeto de Lei da Câmara n~ 112, de 1990
d~ outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou (n9 5.802/90, na Casa de origem), qUe "aplica
às organizações sindicais de trabalhadores ruadolescentes;
rais as disposições do art. 89 e inciso da Cons-·
g) conhecer de ações de alimentos; e
tituição Federal".
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registras de nasci~
Ocorre, Sr. Presiderlte, que o art. 7~ da ·
mento e óbito. ·
Constituição diz que são direitos dos traba§ 29 Co~te ao Juiz da
da infância lhadores urbanos e rurais, além de outros
e da Juventude o poder normacivo previsto que visem à melhoria de_sua condição social,
no art. 149 _ e seus incisos e alíneas, da Lei todos aqueles que elenca a seguir, numa sen~ 8.069, de 13 de julho de 1990, e a direção
qüência em que são reconhecidos aos trabaadministrativa da Vara, especialmente:
lhadores rurais todos os dirtiítos que a Consti-I -·receber, movimentar e prestar contas tuição dá aos trabalhadores urbanos.
dos recursos orçamentários consignados ao
No entanto, no att. 89, que trata da livre
juiiado;
.
associação profissional ou sindlcal, não há
Ú :.:_celebrar convênios com entidades pú~ uma referência explícita aos trabalhadores
blicas ou privadas para o melhor desempenho rurais .

--==-=--... -=•=""'"---·---
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====~~~--------------------------~~~------Daí por que este projeto de lei da Câm-ãra
vem fazer com que também se apliquem às

organizações sindicais_ de trabalhado_res rurais as disposiçóes-Qo art. s·~ e oS-respêCiiVos
incisos da Constituição Federal. Dentre outros princípios, Oda liberdade de organ~ação
sindical, o da unicidade sindical, ou seJa, um
sindicato por base territorial. Tudo .isto_ se

aplica também ao conjunto das orgamzaçoes
sindicais e de trabalhadores rurais do País.
O segundo aspecto importante é aquele
que se refere à definição da natureza específica da atividade do trabalhador ruraL
O trabalhador rural é a pe.<>soa física que

presta serviço- a emp-regador rural; mediante

teridido_ o trabalho dos nienibros Óa famtlia,
indispensável à própria sobrevivência e_exercício em condições de mútua dependência e
colaboração e airida qUê Com ajuda eventual
de terceiros.
_ Art. 3" A contribuição confederatiVa de
que trata o inciso IV, do art. 89, da Consti·
tuição Federal, _é obrigatória para toda a cate-goria dos trabalhadores rurais, nos termos
aprovadas_em assembléia geral de cada sindicato e_. na falta deste_, da respectiva defecação
de trabalhadores rurais ..
Parágrafo único. SerãO- imediatamente
repassadas, após sua arrecadaçãO, as parcel~s
da contribuição confederativá destinadas as
federações e confe_deração.
Art. 4" Esta lei entra em vigor ria data
de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições e~
contrário.
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente,
. peço a palavra pela ordem.

remuneração de qualquer espécie. Port~nto,
a existência do- vínculo empregatfcio Junto
a empregador rural já caracteriza a condição
de_ um trabalhador ruraL A segunda_ forma
pela qual isto se define é quando a!guém,
proprietário ou não, trabalhe em reg1me de
economia familiar, entendendo~se por eco no~
mia fami!iar o trabalho dos membros da fa_mjlia em condições de mútua Qependência, indispensável à própria sobrevivência.
.
O SR. PRESIDENTE" (Nelson Cainei(_O)
O art._ 3" regulamenta a forma de contn- ..,_--Concedo a palavra a V. EX•
buiÇão-sindíCal obrigatória_que a Constituição
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
assegura.
Portanto, são três pontos importantes:_ es- Pela-ordem.}- Gostaría que V. Ex~ nos ~n
tende a liberdade de organização e a unici- formass_e se após a sessão do Congresso ainda
dade sindical aos trabalhadores rurais: define haVerá -sessão do _Senado.
a natureza-específica da atividade e que~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
é trabalhador rural; e regulamenta a contn- :-Não, af não ~ p·o"ssível.
buição obrigatória_, O projeto é tecnicamente
O Sr. Jainif Aaddad- Sr. Presidente, peço
correto e é perfeito q~nto ao mérito~ _
___
-a
paiãvra
pela ordem.
O parecer, portanto, é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne_iro)
- ConcedO a palavra a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
<iS1C JAMIL HAiiDAD(l'SB--' RJ. P'la
-O parecer é favorável.
- ordem.) -Sr. Presidente, amanhf-ha.Verá
Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
sessão?
Nã_ohaveD;do _ql:ieril peça,apalavra, encerro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
a discussão.
Em votação.
-Se V. Ex~~ o desejarem, a Mesa a convocará~-M"as teme convocar e não haver númeOs Srs. Senãàõres que o aprovam queifam
permanecer sentados. (Pausa.)
ro, mesmo escasso número.
Aprovado.
O Sr. Mansueto de Lavor- --Sr. Presidente.
A matéria vai à sanÇão.
peço a palavra pela ord~~- __ _
__
É o seguinte o projeto aprovado:
--o_
PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex•
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
N~ 112, DE 1990
- PE. Pela ordem. Sem reviSão do orador.)
CN• 5.802/90, na casa de origem)
-Sr. Presidente, temos matéria da maior
Aplica às organizações sindicais de tra·
importân"cia, que pode colo_car _em perigo a
balhadores rurais as disposições do art.
continuidade dos fundos de investimentos res~ e incisos, da Constituição Federal.
gionais.
O Congresso Nacional decreta:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Art. 1'' Aplicam-se às organizações sin·
-Não posso deixar esperando os colegas
dicais de trabalhadores rurais as disposições
da Cãmara. que lá est<Jo. desde às 18 horas
do art. 8'' e respectivos incisos-;-da Constie
~O minutos, para abrir mais uma sessão.
tuição Federal.
Estou pronto a marcar uma sessão amanhã,
Art. 2'' Para os efeitos da presente lei,
se V. Ex•~ assim des_ejarem.
são considerados trabalhadores rurais:
O normal será fazer uma segunda-feira.
I - a pessoa física que presta serviço a em-Mas, se V. Ex"' o desejarem. ouvirei as Lidepregador rural mediante remuneração de
ranças.
qualquer espécie;

SR.

H -quem, proprietário ou não. trabalhe
em regime de_ economia familiar, assim en-

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Teríamos 15"mínutos a mais apenas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É uma indelicadeza que cometemos ainda
uma vez com a Câmar? _dos Deputados.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Pre·
sidente, __ informo a V. Ex'' que sobre essa
matéria, alteração da Lei n" 8.024, já houve
acordo na Câmara, antes que viesse aqui para
o Senado.
Fui designado pelo Líder do PMDB e entendi-me com as Lideranças da Câmara para
que não viesse matéria polêmica, ao apagar
das luzes, numa questão premente.
Estamos Colocando cm risco não votarmos
--mais o Ftnor se não o apreciarmos hoje, e
será um desastre para a região Nordes~.
Faço um apelo a V. Ex.s- não vai haver
discussão, já_está tudo acertado; o meu relatório é breve - , para que se vote na pauta
da sessão de hoje, como estava programado.
-,É o apelo que faço a V. Ex~
O Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ccincedo a palavra a V. Ex·

OSR. MARCO MAC)EL (PFL -PE .. Pela
ordem.)- Sr._Presidente, secundo o apelo
do nobre Senaqor Mansueto de Lavor.
Sr. Presidente, são matérias de tramitação
pacífica e em minutos estarão aprovadas.

O Sr. Ney Maranhão- Sr. Presidente,
peço a-palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~

--O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
P~la ordem. Sem revisão_do orador.) -Sr.
Presidente, a leiderança do PRN- e, tenho
certeza, também a Liderança do Governodará apoio a este projeto do Finor e do Finam. E matéri<} sobre a qual já está en'l acor~
do, não vai h~ver nenhuma polêmica.
Faço também um apelo para que seja- COn·
vacada para amanhã uma sessão. E segunda-feira já teremos esta pauta desobstruída,
TodOs oS srs:- SenadoreS-Se eiicontram em
Brasília. Poderia ser convocadá "uma sessão
para amanhã, às 10 horas.

O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Amanhã, às 10 horas, é difícil.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. JOSÉ IG!\ÂCIO FERREIRA(PST
-ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente-, já que estamos aqui e V.
Er sabe a dificuldade.que iremos ter no Congresso- há um fato para o qual V. Ex" seguramente está alertado, teremos sérias dificuldades com relação ao orçamento - , pedirja
a V. Ex•, certamente secudando o pensarrren·
to da grande maioria dos Senadores, como
não há mais problema algum, que abríssemos
uma sessão extraordinária a seguir e votássemos essas matérias da pauta do Senado. Só

8488 Domingo 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II)

assim realmente poderemos fazer isso em
brevíssimo tempo. Não há objeção maior.
O Sr. Oziel Carneiro- Não vai haver discussão. Será só votação.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Não faltam apenas três projetas. Faltam vários projetaS, que têm 50 assinaturas.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, V. Ex• pode marcar a sessão para amanhã.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Sr.
Presidente, acaba o Deputado Inocêncio Oliveira, P V ice-Presidente da Câmara, de confirmar a inviabilidade da :reu_niãQ do Congresso agora. V. Ex~ prosseguiria os trâbà.Ihos
e esvaziaríamos a nossa pauta, porque temos
os Senador~s a_qui presentes. Temos a taxa
rodoviária, e outraS matérias da maior importância a serem votadas.

. . :. :. . Sr. Presidente, tenho o maior respeito por
V. Ex•. nias, -aO -falar nesse projeto, V: Ex~
sabe que ele vai impedir o prosseguimento
de trabalhos que transcorrem tranqüilos e
que seguiriam -em várias sessões,_e hoje_esgotailamos -a pãuTã.- -Lamento profundamente, não posso iinagi- nar que um Presidente do Congresso, com
as responsabilidades que tem V. Ex~ não leve
.~!E.2>11-~--a ~r-~-:.i_da~-d~ris~ .qu~_ vai_!!_?S
correr agora, se_ colocarmos essa matéria; de
verdadeiro sentido explosivo, à apreciação.
do Plenário, para prejudicar profundamente
o interesse do País.
Não espero de V. Ex• tal comportamento.
Sei qUe, com·a atitude que tem, com o
tempo de vida pública e cõm as altas responsabilidades que tem, V. Ex• não fará isso com
o País.

O_SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- Até o fim deste_ período de sessões, tem-se
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- - que votar todas as mat~rias em curso, mesmo
Vamos votar na segunda-feira tudo isso.
as polêmicas. Aqrii não podemos selecionar
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Vótasomente aquelas que são pacíficas. Não há
qualquer dispositivo regimental que contem-

ríamos hoje, já" estamos aqui. Segunda-feira

é segunda-feira. Todos estão aqui agora e
querem votar, Sr. Presidente. A grande
maioria, pelo próprio silêncio, concorda.
O Sr. Carlos Patrocínio-- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
0 SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)_
COncedo a palavra a V. Ex~

ple isso. Há também aquelas matérias que
tiveram a sua votação iniCiada e não encerrada.
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O Sr. MaUro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Concedo a palavra a V. Ext

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pela ordem.) -Sr. Presidente, fica uma
indagação a V. Ex~: além desta sessão que
V. Ex' decidiu convocar, o Senado Federal
se reunirá :ilóvãn:lei:tte amanhã?
O- SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se o Senado Federal assi,m, o quiser, podernos-emos reunir amanhã. A Mesa da Presidência estará aqui.
- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando uma extraordinária a reá1izãr=Sehõ)e-:-às 19 hOras 45"
minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA

e

-l-

Projeto de Lei da Câmara n~ 5, de 1990
(n~8.388/86, na Casa de origém), de iriiciativa
do Presidente da República, que cria cargos
na Procuradoria Regional do Trabalho da 14•
Região; em Porto Velho-RO, e dá outras providências.

A Mesa atende ao apelo e vai fazer uma
-~2única sessão, porque não podemos retardar,
ainda mais, a sessão do Congresso Nacional.
PrÇljeto de Lei da· Câmarã n" 22,- de 1990
Nesta sessão única estão i1_1clufdos os proble(n~7.503/86, na Casa de origem), de i~iciativa
- do Presidente d_a República, que autoriZa: o ·
mas do Finar e da taxa rodoviária.
Departamento Nacional de Obras Contra as
O Sr. JamiiHaddad -Sr. Presidente, peçoSecas-DNOCS, autarquia vinculada ao Mia palavra pela ordem.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO. (TO nistro de Estaào EXtraordinário para AssunPela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) tos de_ Irrigação, a doar o imóvel que menPresidente, incumbiram-me de relatar o pro- Conce.do_ a palavra a V. Ext
ciona, situado no Município de Icó, no Estajeto de lei do Executivo-que cuida da instituido do Ceará.
O SR. JAMIL HADDAD(PSB- RJ. Pela
ção da Taxa Rodoviária de Conservação das
Estradas. Não se trata de matéria polêmica. ordem.) -Sr. Presidente, se por acaso não
-~3Dentro de um minuto, no máximo, resolve- houver número para abrir a sessão do Con0fício n~ S/53,. de 1990 (n" 17.946/90, na
gresso Nacional?
ríamos este problema.
origem), relativo a proposta para que seja
Ç) SR. PRESIDENTE(NelsoD. Carneiro)- autorizado o Governo do Estado do Paraná
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)No
caso,
poderemos
voltar
para
continuar
a emitir e colocar no mercado, através de
A Mesa não pode escolher as matérias polê~·
ofertas públicas, Letras Financeiras do Temicas e as Não polêmicas para a Ordem do as votações. Mas não posso deixar os deputados
_esperando
indefinidamente
que
esta
sessouro do Estado do Paraná_- LFTlPR.
Dia, tem de cumprir um foteirO.
Peço a atenção dos Colegas, porque não são do Senado Federal termine. Já são 19
-4horas
e
42
minutos.
quero surpreendê-los._ Há um projeto posto
Todas as matérias em condiç_ões de ser voMensagem n~ 221/90 (n~ 878/90, na oriem discussão; não houve número, e esse progem), relativa à proposta para que a União
jeto tein que ser o primeiro da pauta. Assim, tadas o serão. Não vou selecionar a que posseja autorizada a contratar operação de crévamos tumultuar e ninguém sabe a hora em sui acordo ou desacordo. Cumpro a lei. O
Regimento Interno manda que o processo
dito externo no valor de US$150,000,000.00,
que acabará esta sessão.
uma vez iniciado, seja encerrado. No caso,
junto ao Banco Interamericano de ReconsO Sr. José Ignácfo Ferreira- Sr. Presi- não houve número; o projeto não foi rejeitrução e Desenvolvimento--....:._ Banco Muntado. Se o fosse, seria diferente.
dente, peço a palavra pela ordem.
dial.
A Mesa vai realizar apenas mais uma reuO SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ni<lo anteS da sessão do Congresso Nacional,
· para votarmos essas duas matérias que todos
Concedo a_ palavra a V. Ex~
- Está enCeiTãda a sessão.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA(PST consideram da maior impoi-tâitcia: o Finor
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 44
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) e a taxa rodoviária.
minutos)
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Sessão, em 15 de dezembro de 1990

4~ Sessão Legislativa Ordinária da 48~ Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS19HORASE45JI;f1NUT()S,AÇHAJI;f,
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 126, DE 1990

Aluízio B'ezeua-::- NãbOf Jó_nio-r :._Áureo
Mello- João Menezes- Almir Gabriel Oziel CarneirO- Carlos Patrocínio - António Luiz Maya- Alexandre Costa- Chagas-

- (N~ 1.854/89c, na Casa de. o~gem)

Rodrigues -

Afonso Sancho -

Cid Sabóia

de Carvalho - Mauro Benevides - José
,Agripino - LaVoisier Maia - Marconde..'i
Gadelha- Humberto Luc:el!_a-;- Raimundo

(Do Ministérío Público da União)

Cria a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo dO Ministério Público da
Uriião e séus cilrgOS, -fixa os valores de
·vencimentOS, ~dá outras providências.

Marco Macie{ - Ne~ Maranhão ~ Congresso .Nacional decret.à.:
Mansueto de Lavor- CarloS Lyra'- João·
Art. _1•• Fica .criada~ no Quadro Perma- ·
Nascimento -Albano Franco -:-FrancisCo nente do Ministério. Público da União .....:... ·
Lira -

MPu,

a carrara- ~-.aPoiO técnico-adminis: tratiVo, constituída dos cargos de técnico, as- ·
sistente e auxiliar, conforme anexo- I desta
-Nelson Carneiro - Alfredo Campos - · lei.
·
Maurício Corrêa -Severo Gomes - Mário
. A.rt:_ .2" . Os c.argQ? e empr_egos integrantes
Covas ~ Mauro Borges ....:.._ Ium Saraiva-~ das, ca,tegSJri~s, f,u,ncioçais. çl.a si}teffi.ática de"- __
Pompeu de Sorisã.~ Meira Filho -'RobértO · classificação P<J. Lçi,n,o 645., .~e JO de dezem- _.
Campos-...:... Louremberg NúneS ft.ocha ---:-- bro de 1970, do Quadro e Tabela PerinãMareio- Lacerda - Rachid Saldariha Derzi
nentes do Ministério Público Federal, do Mi-Leite Chaves- MãrciO' Be'rezoSK'i- NeiM · nistério Público Militar, do Ministério Pdblison Wedek.in -José Paulo Bisai- José FoM co do T·rabalho e do Minis_tériQ fP.Ql!co do
gaça.
Distrito Federal ~ J"érritórios, _serão transpostos para os cargos da carreira a que se
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
refere o artigo anterior~ na forma da tabela
- A lista de presença_ acusa o comparecide transposição de" cargos, constante do anemento de 49 Srs. Senadores. Havendo núme-XO II desta leí. -ro regimental, deçlaro aberta a· se.ssão.
Sob a proteção de Deus,.iniciamps nossos·
§ 1"' A transposição de que tfàt8 est-e artitrabalhos. ·
go-~brange os cargós e empregos originários
o·sr. 1~ Secre_~riO:Prôcederá_à leitq.r_a .do
de-Iundações pllhliéa"s e dse tabelas especiaExpediente.
listas, que compõem a força de trabalho do
Ministério P4blicó Federal, do Ministério Pú-_ ·
É lido o seguinte:
blfco Militar, do MiniStério Pu'blü::6 do Trabalho e do Ministério Público do DiStrito Federal e Territórios.
EXPEDIENTE
§ z~ Serão incluídos na carreira os ocuAVISO DO PROCURADOR-GERAL
pantes dos cargos ou empregos transpostos
DA REPÚBLICA
na forma de_ste artigo, ressalvados aqueles
que se manifestac.em contra sua inclusão no
N~ 406/90, de 12 do corrent-e, encaminh_anprazo de trinta dias, caso em que seus cargos
. do, em aditamento ao Aviso n" 399, de 1990.
ou _empregos constituirão quadro ou tabela
em extinção no Ministério Público da União,
da Procuradoria-Geral da República, em resposta ao Requerimento n~ 384, de 1990, do
mantida a sistemática da Lei n" 5.645, de 10
de dezembro de 1970e, para o caso de serviSenador José Paulo Bisol, esclarecimentos
prestados pelos Subprocuradores-Gerais-da __dores oriundos de fundações públicas e de
ta_lli:las especialistas, a respectiV3.5iSteffiática
República, onde manifestam a opção de não
a· que se obrigam.
mais adquirir os imóveiS Tuncíonais por Cles
ocupados.
§ 3'" Os servidores aposentados nos car·
Rollemberg -- Lourival Baptista - Jutã:Iiy
Magalhães- José lgnácio Ferreira --Gerson Camata -João Calmon-Jamil Haddad

s.

OFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Encaminhando à revisão do Senado autów
grafo do seguinte projeto:

gos que serãQ_ transpostos para a carreira de
apoio técnico-administrativo do Ministério
Público da União, na forma do parágrafo anterior, terão seus proventos revistos e farão
jus às vantagens previstas nesta lei.

Art. 3~ Os servidores em exercício no
Ministério Público da União_.__ des_çl_e _que concursados ..ou_b_~oeficiados pelo disposto no
art. 19 do Ato das Disposições .Constitucionais Transitórias, de 5 de outub_ro de_l988,
poderão optar, no prazo de sessenta. dia.s,
pelo enquadramento na carreira de que trata
o artigo anterior.
§ ~ 1~ Os ocupantes de cargos ou empregos
referidos neste artigo serãci enquadr"adós segundo os seguintes critérios:
~-na categoria 4e. técnico, os ocupantes,
na origem, de car_go ou emprego de nível
superior;
IJ- na categori~ de assistente, oS ocl.Ipãn--=tes, na origem·,-de Cargo. ou e_mprego.de.nfvel
médio, para o qual se exija escolaridade de
z~ grau; e
111- na categoria de auxiliar, os ocupan- ·
tes, na origem, de ~rgo ou emprego ,de nível
médio para o qua:I se exija escolaridad!;: Qe
r~ grau.
§ 2° O enquadramento na classe e nQ paw
drão de cada categoria tomará por base o
posicionamento do seividor no órgão ou e_~ti_
dade de origem, observando-se_a posi~Õ relativa mais próxima e. em relação aoS sêrvi~
dores ocupantes de cargos e empregos de fundações públicas e de tabelas de especialis_tas ..
a remuneração relativa mais próxima daquela ·
percebida pelo servidor.
- ·.
§ 3~ O enqUadramentO de que trata este
artigo far-se-á mediante processo seletivo,
cujos critérios serão fixados pelo procuradorgeral da república. _
~
Art. 4o AtendidO o disposto no art. 2"
Q~ta lei, serão extint6s os cargos e empn;gos
dãs atuais categorias funcionais dos diferentes ramos do Ministério Público da Uniãp.
Art. 5~ Os vencim~ntos dos cargos ip.te-_
grantes da carreira de que trata esta lei, são
fixados na tabela constante do Anexo III_.
- -Pàiágrafo únic-o-:--· Os- valores dos ve_ncimenros de que trata este artigo, referentes
a abril de 1990, serão reajustados nas meSJllas
datas e nos mesmos índices adotados para
os servidores públicos ~ivis da União. ·
, Art. 6? O ingresso na carreira de apoio
técnico-administrativo, após o enquadramentõ cte que trata e-sta te"i,- seiáfêitl~ mediante
aprôvação em concurso público, cujas narinas serão estabelecidas pelo procurador-geral da república. ParágÍafo úriíco. A descrição e a especificação dos cargos, bem como a avalia-ção Sistemática do desempenho e a promoção na car-
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reira, serão objeto de atas normativos do procurador-geral da república.

de 198S.-_e).7_0l, de 25 de abril de 1989, man- pela Representaçãõ de Gabinete - GRG
tida esta última para os cargos e funções de continuam regidos pela legislação vigente, inclusive quanto ao direito de opção, até sua
confiança, até sua reestruturação.
Art. 79 Os servidores ocupantes dos carArt. 91 Nenhuma redução de remunera- reestruturação.
gos da carreira de apoio técnico-administraArt. 11. O tempo de serviço, prestado
tivo do ministériO-público da união serão regi- são poderá resultar da aplicação desta lei,
sendo assegurada ao servidor a diferença co- sob o regíme da legislação trabalhista, pelos
dos pelo Estatuto dos Funcíóiiârios Públicos
servidores abrangidos pelos arts. zoe 39 desta
mo vantagem pessoal, reajustável, a ser abCivis da União.
lei, será contado para todos os efeitos do regisorvida no·s casos de promoção.
Art. s~ Incorporadas aos vencimentos
me estatutário.
Pãráirãfo
úniCo.
·
A
remllnerãção
de
que
dos cargos integrantes da carreira criada por
Art. 12. As despesas decorrentes da
trata
este
artigo
será
computada,
integralesta lei, na forma do anexo III, não se aplicamente, como vencimento, para os efeitos de _ ?Plic_aç~o desta lei correrão á conta das dota~
rão aos servidores do Ministério Público da
-ções orçamentárias do Ministério Público da
União as vantagens de que tratam os Deére-· - direitos e vant!lgens do regime estatutário.
União.
tos-Leis n<>'õ 1.820, de 11 de dezembro de 1980,
Art. 10. Os cargos em comissão do_GruArt. 13. Esta lei.entra em vigur na· data
2.200; de 26 de dezembro de 1984, 2.211, po de DireÇão e Assessoramento Superiores
de 31 de dezembro de 1984, 2.352, de 7 de -DAS e as Funções de Assessoramento Su- de sua publicação.
agosto de 1987, 2.365, de 27 de outubro de periores- F AS, bem como os cargos de DiArt. 14. Revoga~-se as disposições em
---reção Intermediária- DI e as Gratificações contrário~1987 e as Leis n~ 7.706, de 21 de dezembro

A ti t: X O
(Art, H• d., Lei n9

•

1
de

de

1990)

Car rei r11 de Apoio Técn1co-Admin1 st.rat1 v o
do Ministério Público da União

CATEGORIA

CLASSE

c
T~CNICO

B

A

c
ASSISTENTE

B
A

c
AUXILIAR

B

A

PADRAO

QUAI-'Tl DJJ)E

I
I
I

A
A
A

III
IV
IV

ao o

I
I
I

A

III
IV
IV

2.400

I
I
I

A

III
IV
IV

1.000

A

A

A
A
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A~tr.xo

u

, de
(Art. 29 da L~i n9
Tabela de Transposição
SlTUAÇ~O

''

'
'

Cale<prias funcionais de
nive.~ !..Ufer!or que inte9fain o Quadro e

Tabela

Pel:lllM€nles do MPF,
do
MP!', do MPM, e do MPDIT

l\t;FEI!!:NCI A
25
23 e 24
21 e 22
19
17
15
13

e •20
e la
e 16
eU

11 " 12
09 e 10
07 e 08
os e 06

32
Categorias funcionais de
nlvel n-édio para as quais
r<>]OOrido o 2<? Grau, qw
inte<p"am o Qoadro e Tabela P."tnanentes do MPF, do
MP!', do MPM e do MPDIT

e

CLASSE

c

PADRAO

II

I

IV
III
B
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I
IV
A

1

ll!

c

II

I

IV

20
18
15
01

a 22

IV

e 19
a 17
a 14

lll

-

21
18
15
12

a 24
a 20
a 17

lll

B

-

II

ASSISTENTE

l

A

II

l

-'

c

III
II
1

IV
III
B

II

I

a 14

09 a 11
06 a 08
03 a os

ti'.CNICO

liI
II

e 31
e 29
a 27
e 24

24 a 26

CATEGORlA

III

30
28
25
23

21 a 32

CategOrias fur~ionais de
1Úve1 rrédio para as quais
requerido o 19 Gra\j qua
inle9ram o Qoadro e Tabela Pernanenles do MPF, do
MP!', , do MPM e do MPDIT
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Escalonamento Vertical

PA.DRÂO

VALOR

(Cr$)

c

III
II

1

T~CNICO

IV
III

168.835,70
182.945,08
171.704,18

I

161.163,37
151.265,72
141.975,60
133.256,16

A

IV
III
II
I

125.073,66
117.390,86
110.181,28
103.414,69

c

III
II
I

103.414,69
97.066,54
91.108,04

IV
III
I

85.515·,:n
80.265,92
·75. 338' 74
70.714,14

IV
III
II
I

66.373,32
62.298,96
58.474,71
55.930,05

III

62.298,96
58.474,71
55.930,05

B

B

ASSISTENTE

A

c

B

AUXILIAR

II

li

II
I
IV
III
II
I

'IV
III
A

II

I

52.994,75
49.671,63
46.546,50
43.617,63
40.873,79
38.301,97
35.893,38
33.635,44
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.645,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970
Estabelece diretrizes para a classifica~
ção de cargos do serviço civil da UniãÓ

e das autarquias federais, e dá outras providências.
Art.- 1~ À classificação de cargos do Serviço CiVif da União e das autarquias federais
obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente lei.
Art. z~ Os catgos serão classificãdos como de provimento em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes grupos.
De Provimento em ComiSsáO

I - Direção e Assessoramento Superiores.
De Provimento Efetivo
II- Pesqtiísa Científic-a e Techológíca
III- Diplomacia
IV -

MagistériO

V- Polícia Federal
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalíza,;.Çáo
VII - Artesanato
VIII - Serviços A uxiliarcs
IX- Outras atividades de nível superior
X- Outras atividades de nível médio.
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ·ou o nível de
conhecimentos aplicados, cada grupo, abrangendo várias atividades, compreenderá:
I - Direçãoe Assessoramento Supeiiores:
os cargos de direção e assessoramento superiores da administração Cujó-PfõVílneOto deva ser regido pelo critéiío da confiança, segundo for estabelecido em regulamento.
II -Pesquisa Cientffica e Tecnológica:· os
cargos com atribuições, exclt~sivas ou comprovadamente principais, de pesquisa científica, pura ou aplicã.da, para cujo provimento
se ·exija diploma de curso superior do ensino
ou habilitação legal equivalente e não estejam abrangidos pela legislação do magistério
,
superior.
lU- Diplomacia: os cargos que se destinam a representação diplomática.
IV- Magistério: os cargos com atividades
de magistéiiõ- de todos os níveis de ensino.
V - Polícia Federal: os cargos com atribuições de natureza policial,
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização: os cargos com atividades de tributação,
arrecadação e fiscalização de tributos federais.
VII- Artesanato: os cargos de atividades
de natureza permanente, principais ou auxiliares, relaciooadas com os serviços de artífice
em suas várias modalidades.
VIII- Serviços Auxiliares; os cargos de
atividades administrativas em geral, quando
não de nível superior.
IX- Outras atividade::; de nível superior:
os demais cargos para cujo provimento se
exija diploma de curso superior de ensino
ou habilitação legal equivalente.
X- Outras atividades de nível médio: os
demais cargos para cujo provimento Se exija
diploma ou certificado de conclusão de curso
.. de grau médio ou habilitação equivalente.

Parágrafo único. As atividades relaciona~
das _com transportes, conservação, custódia,
operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência, objeto de
execução indireta, mediante contrato, de
acordo com o art. 10, § 7~, do Decreto-Lei
n" 200~, de 25·2-67. ~
.
Art. 4o Outros grupos, COI;ll caracterfsticas próprias, diferenciados dos relacionados
no J.lrti:&o anterior, poderão ser estabelecidos
ou desmembrados daqueles, se o justificarem
as neceSsidades da administração, mediante
ato de Poder Executivo.
Art. 59 Cada grupo terá sua própria escala de nível a ser aprovada pelo Poder Executivo; atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores.
I - importância da atividade para o desenvolvimento nacional;
I I - complexidade e responsabilidade das
atribuições exerCidas; e
III - qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
Parágrafo únicO. Não haverá correspondência entre os nfveis dos diversos grupos,
para nenhum efeito.
Art. 6: A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem
estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente
atualização e elevação do nível de eficiência
do funCionalismo.
Art. 7~ O Poder Executivo elaborará e
expedirá o novo plano de claSsificação de cargos, total ou parcialmente, mediante decreto,
observadas as_disposições desta.lei.
Art. s~ A implantação do plano será feita
por órgãos, ate_nQida uma escala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente:
I - a implantação prévia da reforma administrativa, com base no Decreto~ Lei nn 2QO,
de 25·2·67·
n - o e~tudo quantitativo e qualitativo da
lotação dos órgãos, tendo em vista a nova
estrutura e atribuições decorrentes da providênci-ª_m~ncton--ª--cla.Jlo item anterior; e
III - a existência de recursos orçamentá~
riQS para fazer face às respectivas despesas.
Art. go A transposição ou transformação
doJ> cargos, _em decorrência da sistemática
prevista nesta lei, processar-se-á gradativamente, considerando-se as necessidades e
conveniências da administração e, quando
ocupados segundo critérios seletivos a serem
estabelecidos para os cargos integrantes -de
cada grupo, inclusive através de treinamento
intensivo e obrigatório.
Art. 10. o_ órgão central do Sisterlla de
Pessoal expedirá as normas e instruções necessárias e Coordenará a execução do novo
plano, a ser proposta' pelos ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República
e autarquias, dentro das respectivas jurisdi~
ções, para aprovação mediante decreto.
§- 1" O órgão central do Sistema de Pessoal promoverá as medidas necessárias para
que o plano seja mantido permanentemente
atualizado.
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§ z~ Para a correta e_ uniforme implantação do_ plano, o órgão central do Sistelll<i..
de. Pessoal promoverá gradativa e obrigato·
riamente o treinamento de todQs os __ servj;_
dores _que participarem da tarefa, segundo
programas a serem estabelecidos com esse
objetivo.
ArL 11. Para assegurar a uniformidacl~
de orientação dos trabalhos de elaboraçã_Q:.
e execução do PUma de Classificação de' Car:
gos, na verá- ein cada ministério, órgão int~
grante da ~residência da República ou autarquíã, uma ·equiPe técnicá ·cte alto nível, sob
a presidência do dirigente do órgão de pessoaL
respectivo, com incumbência de:
._
I - determ_i_nar quais os grupos ou respec"
tivos cargos a serem abrangidos pela escala
de prioridade a que se I-efere o art. s~ desta
lei·
--· ÍI- Orientai e supefVisiõnirO~ tevãGtamentos, bem como realizar os estudos e análises indispensáveis à inclusão dos carg_os no
novo plano; e
111-mantercom o órgão central do Sist~:
ma de Pessoal os cantatas necessá_r_ios para
correta elaboração e implantação do plano.

Parágrafo único. Os membros das equi~
pes de que trata este artigo serão designados
pelos ministros de Estado, dirigentes de órgãos integrantes d_a Presidência da República
ou de autarquia, devendo a esco_lha iecaír
em servidores que, pela sua autoridade administrativa e capacidade técnica, estejam em
condições de exprimir os objetivos do Ministério, do órgão integrante da Presidência da
República ou da autarquia.
Art. 12. _ O novo plano de classificação
de cargos, a ser instituído em aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta lei, estabelecerá, para cada ministéi'io, órgão integrante-da Presidência da República ou autarquia, um número de cargos inferioi, em relação_a__c_ada grupo, aos atualmente existentes.
Parágrafo único. A não-observância da
nofina contida neste artigo someôte será pei'mitida:
a) mediante redução equivalente em outro
grupo, de modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepcionais, devidamente
justificados perante o órgão central do Sistema de Pessoal, se inviável à providência indi~
cada na alínea anterior. _
Art. 13. Observado o disposto na Seção
VIII da Constituição e, em particular, no seu
art. 97, as formas de provimento de cargoS,
no plano de classificação decorrente desta lei,
serão _estabelecidas e disciplinadas mediante
normas regulamentares específicas, não se
lhes aplicando as disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União.
Art. 14. O atual Plano de Classificação
de Cargos do Serviço Civil do
Poder ExecutiVo, a que se refei:e a Ler n~
3.780 1 de 12-7~60, e legislação posterior, é
considerado extinto, observadas as disposições desta lei.
Parágrafo único. À medida que for sencl_o
implantado o novo plano. os cargos remane~~

8494 Domingo 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

cen~s de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar quadros suplementares e sem
prejuízo das promoções e acesso que c~ube
rém, serão suprimidOS-, q-Uando vagarem.

Art. 15.
108,.§

1~,

Para efeito do disposto no art.

da Constituição, as diretrizes esta-

belecidas nesta lei, inclusive o disposto no
art. 14 e seu parágrafo único, se aplicarão
à classificação dos cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos tribunais de
contas da União e do Distrito -Federal, bem

o Projeto de Lei da Câmara n9 124, de 1990

que ãltera a legislação s'obre a renda relativ~
a incentivos fiscais, estabelece- novas condi·
ções operacionais dos Fundos de Rendimentos Investimentos e dá outras providências.
Sc~Ja das Sessões, 15 de dezembro de 1990.
- Nelson Carneiro - (Seguem-se as Assinaturas)

como a-classificação dos cargos dos territórios

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneii-o)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 340, II,
do Regimento Interno.

e do Distrito Federal.
Art. 16. Esta lei entrará em vígor na data
de sua pu b!icação, r~vogadas as disposições
em contrário. (D{fâe 11-12-70.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy M~galhães.

DECRETO-LEI N~ 1.445,
DE 13 DE FEVEREIRO DE 1976

Reajusta os vencimentos e salários dos
servidores civis do Poder Executivo, dos
membros da Magistratura e do Tribunal
de Contas da União, e dá outras provi~
dê nelas.

DECRETO-LEI N• 1.820,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980

Reajusta os vencimentos, salários e
proventos dos servidores civis do Poder
Executh·o, bem como das pensões e dá
outras providências.

DECRETO-LEI N• 2.365,
DE 27 DE OUTUBRO DE 1987

Institui gratilicac;ão a ser deferida
aos servidores que especifica e dá outras
providências.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRES!DENTE(Nelson Carneiro)O Expediente vai ã pubHcação. -Sobre a mesa, requerimentos de urgência
que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. -Sáo tidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 548, DE 1990
Requeremos urgência_ nos termos· do art.
336, alinea, do Regimento Interno,_ para o
PLC no 122/90, que lDStilüi aTã:xa de Conservação Rodoviaria _e_ dá outras providências.
Sala das Sessõ.es. 15_ de_dezembro de
1990.-- Ne-lson Carneiro- (Seguem-se as Assinaturas.)
REQUERIMENTO N' 549, DE 1990
Rl!tjuen::mo~

urgência, nos termos do art.
336, alinea"t",do Regimento Interno, para

,......__,I

O SR. JVTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o poeta parnasiano português Antero de Quental costumava dizer que "0 ritmo é necessário mesmo
no delírio". Estamos em pleno delírio, sem
o conforto do ritmo, impotentes perante uma
inflaçãO crescente, a queda brutal do poder
aquisitivo e a desarticulação do sistema produtivo, que subtraem ao País e ao povo as
adeqiiã.Oas condições de sobrevivência.
Os fatos acontecem e se sucedem ao sabor
das circunstâncias, sem acenar com nenhum
sinal de alívio à vista, que justifique o sofriménto e a desesperança impostos ã população. Como observava o pensador francês
Blaise Pascal, "É bom estar a bordo de um
navio batido pela tempestade, quando se tem
a certeza de não soçobrar".
Mas as dúvidas quanto à segurança desse
nâvío batido pela tempestade são maiores do
que as certezas. Depois de haver promovido
a maior intervenção na economia de que se
tem notícia nos dias de hoje, retirando 70%
do dinheiro em circulação no mercado, o Go·
verno Collor tinha em mãos o mais poderoso
instrumento de que alguém já dispôs, mas
a queda da inflação foi tão efémera quanto
ilusória.
Nove meses após uma série de tentativas
para colocar a economia nos eixos, estamos
no limiar de uma recessáo que, pelo seu con·
torno, tem as características da pior crise vivida pelo Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. Com uma inflação rondando os 20%
ao mês, uma taxa de_ juros que inviabiliza
qualquer projeto e-conómico, os salários e
empregos acusando sucessivas quedas, não
há sucesso algum a contabilizar.
, Ao contrário, esses dados agravam a situação de um País que, nas duas últimas décadas,
vem sendo o campeão da pior distribuição
de renda entre os pbvos em desenvolvimento.
As polfticas de crescimento levaram ontem,
como estão levando agora, ao sistemático aumento da pobreza. De que forma interpretar
os efeitos recessivos, ansiosamente buscados,
sobre uma massa de pobres que supera os
33 milhões de pessoas?
Não estamos tratando de_ hipóteses, mas
de indicadores económicos que ens_ejam a interpretação da realidade sem qualquer tipo
de mistificação. Nos seis primeiros meses des·
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'te ano, a produção industrial caiu 7,2% em
relação a igual período anterior, ql!eda que,
segundo estimam os especialistas, poderá
chegar aos 10% até o fmal do exercício. Em
conseqüência, o PIB industrial registrou em
1990 o pior ·d~sempenho dos últimos 15 anos.
Um insucesso dessa magnitude não açontece sem deixar saldos negativos em igual ou
pior proporção. Assm, o consumo de energia
elétrica e de aço -eficientes_ parâmetros da
saúde económica de um País - desabou. A
energia elétrica, que no pior período recessivo do Go.verno Figueiredo cresceu 2,8%,
vai registrar neste ano o incremento de apenas um ponto percentual. O consumo de aço
acusou, de março a outubro, uma redução
de 33,2% em relação a igual período do ano
·anterior.
Reclama o Governo que a indústria tem
de praticár margens de lucros condizentes
com os novos tempos, e exercitar a produtividade como contrapartida a maior rendimento. E em nome de uma política neoliberal, escancarou o mercado brasileiro ã sedução dos importados, impós uma polftica inter- ·
na de juros estratosféricos à indústria.
Algumas dessas iniçiativas teriam até valor, se tivessem sido adotadas num contexto
diferente do atual. QUem pode interessar~se
por projetas de elevação da produtividade
quando se deu uma notável encolha de de~
manda e as_ empresas estão preocupadas basicamente com sua sobrevivência? E quanto
ãs margens de lucros, segundo os índice_s apu·
rados, estão negativas, contra uma média de
4,5% mantida em 1989.
é bem verdade que há um movimento no
sentido de resguardar os preços de bens e
serviços, mediante a indexação informal.
Num mercado sem regras claras e sem um
entendimento nacional que oriente os diversos segmentos interessados na queda da inflação e na retomada do desenvolvimento económico, a prática de indexar corresponde a
uma tentativa natural de não submergir ante
uma inflação que cresce més a mês.
Se o sistema produtivo vai mal, o mercado
de trabalho envereda naturalmente pelo mes·
mo caminho. O desemprego cresceu 18,5%
entre março e abril, de acordo com a Pesquisa
Mensal de Emprego do IBGE:-Em agosto,
a taxa experimentou ligeir4- recuperação, situando-se em 4,53%, a mesma registrada no
mês de julho, mas corresponde a uma massa
de desempregados superior a 250 mil pessoas.
O crescimento do mercado informal de trabalho é outro indicador de que as coisas não
váo bem. Registrou um pico de 10% em agosto, equivalente à incorporação de 285 mil pessoas no setor, pressionadas pela necessidade
de _assegurar sua sobrevivência ou reforçar
o orçamento doméstico, abalado pela política
salarial em vigor.
Num país onde a força de trabalho participa com exíguos 35%, em média, na formação da renda nacional -contra os 70% que
constituem o patamar médio nas nações industrializadas - os assalariados têm sido os
mais penalizados pela política económica,
porque perdem duplamente: pela corrosão
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Em votaçã_o.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado o projeto,
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aptovado:

salarial e pelo crescimento incessante dos preços, inclusive tarifas públicas.
A recessão é adotada como instrumento
de combate à inflação em pafses onde ostrabalhadores dispõem de coberturas sodaiS-dí-

É uma suprema ironia constatar que-o Presidente eleito por uma massa considerável
de "descamisados" tenha sido o mentor e
l!_:!ecutor de uma _·política econômica- que torna aViàã dos põDres, particularmente, e dos
cientes, mas em nações como o Brasil, onde br~jlei_r_9s,_de modo geral, mais difícil do que
essa assistência, quando existe, é insuficiente sempre foi. Diante disso, não P,á corno não
ou precária, os custos dessa opção são dramá- endossar conçtusões do cientísta__ p9lítico
ticos. E configuram, sem sombra de dúvida, Werner Heisenber: "A razão é uma facul~
o móvel principal da onda de violências e dade muito limitada da mente humana e não
seqüestros que se abate sobre as principais Se pode compreender tudo o que há ·para
cidades_brasileiras.
. ser compreendido durante uma vida inteira",
O Brasil que se nos mostra hoje, desvalido
O Governo permanece insensível a tudo
isso. Como se não bastasse o fato de ter mai_s e _Sem fúturo, é a melhor prova da limitação
de 50 milhões de pessoas alijadas do consu- dã- raZão do Governo Collor.
Era o qU.e-·tinha a aízer, Sr. Presidente,
mo, por absoluta pobreza, planeja reduzir
em até 40% o consumo hoje verificadol_gua!!~ (Muito bem!)
do ba_stari<!. apenas a metade deste índiçe,
O SR. PRESIDENTE (NelSon Carneiro)
segundo o Professor Dércio Garcia Munhoz, _,...Passa-se à
da Universidade de Brasília, para obrigar a
ORDEM DO DIA
administração pública a alargar as ruas para
comportar tantos desempregados.
Item 1:
Por essa_ e outras vias, a recessão é -a única
Discussão, em turno único, do Projeto
arma com que conta o Governo para fazei
de Lei da Câmara n~ 5, de 1990 (n~
baixar a inflaçãO, quando se sabe que a infla·
8.388f86, na Casa de origem), de iniciação pode nem ser o mal maior de uma econo~
tiva do Presidente dit República, que cria
mia. Insensível ao custo social dessa aventura
cargos na Procuradoria Regional do Tra, segue em frente sem cons_iderar a possibibalho da 14• Região, em Porto VGtho
lidade concreta de um pacto social que con- RO, e dá outras providências, tendo
corra para, pelo menos, dividir os sacrifícios
PARECER FAVORÁVEL, sob n'
impostos exatamente às camadas mais vulne463, de 1990, da Comissão
ráveis da população.
-de Constituição, Justiça e CidadaEm 1990, o Brasil ficou 14 bilhões de dólania.
res mais pobre. Esse é o valor que deixou
A matéria foi inclUída na Ordem do D_ia,
de ser gerado com a queda, estimada, de
em virtude de dispensa do interstício conce4,0% do Produto _Interno Bruto. Em contradido na sessão anterior.
partida, as despesas aumentaram, com a crise
Discussão do proJeto, em turno único.
do Golfo PérsiC<i e·as_ importações desenfrea(Pausa.)
das, e vão crescer ainda mais ante a inadiável
Não havendo quem peça a palavra, encerro
necessidade de retomar os pagamentos da día discussão.
vida externa.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• S, DE 1990
(N' 8.388186. na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente
da República)
Cria cargos na Procuradoria Regional
do Trabalho da 14• Região, em Porto Velho - RO, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criados no Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Tr::i.balho
da 14~ Região os cargos constantes do Anexo
I desta lei, a serem providos mediante concurso público, na forma da legislação pertinente.
Art. 29 O cargo da categoria funcional
de Técnico de Administração, código PRT14~-NS-923, do Grupo Outras Atividades de
Nível Superior, código PRT -14~-NS-900, criado pelo art. 18 da Lei n9 7.523, de 17 de.
julho de 1986, na forma do Anexo li daquela
lei, passa a ser denominado Administrador.
Art. 39 As_de_spesas decorrentes da aplicàçãO desta Ud correrão à conta do orçamento
do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. .s~
contráno.

Revogani~se as disposições em

ANEXO I
(L e i n!l

• de

de

de 19

)

Procurador ta Reg tonal do -Trabalho da 14ª Regtao
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de Serviços Otversos

PRT-14i!.-NM-1006

Motorista Oficial
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O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
-Item2:
Discussão, em tu-rno único, do P!ojeto
de Lei de Câmara n~ 22, de_l990 __(n~
7.503/86, na Cãsa de origen1)~ de lfliciativa do Presidente da RepúbUca, que autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, autarquia vincuhida ao Ministro -de Estado
ExtraOrdináriO para· Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel que menciona, situado no Municípío de lcõ, no Estado
do Ceará, tendO
PARECER, sob n' 420, de 1990, da
Comissão
-De Assuntos Econômicos,favorável
ao projeto com ·a Emenda n'·' 1-CAE,
que apresenta.

Passa-se ã discussão do projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.)
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o .projeto aprovado:

PROJETO DE IJ!:I I>A CÂMARA
N• 22, DE 1990
(N' 7.503/86, na Casa de Origem)

(De IniciatiVa do Presidente
da República)
Autoriza o Departamento Nacional de
Obras Contra aS Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação,
a doar o imóvel que menciona, sitpado
no Município de Icó, no Estado do Ceará.
O Congresso Nacional dt!cTeti:
Art. 1~ Fica o Departamento Nacíonal
de Obras Contra as Secas- DNOCS autorizado a doar ao Município de Icó, no E5tado
do Ceará, mediante eScritura- pública, uma
área de terra de sua propriedade, com
40,8651ha (quarenta hectares e oito mil, seiscentos e cinqüenta e hum centíares), com
benfeitorias, onde se localiza a sede do Distrito de Lima Campos.
§ 19 A doação prevista neste artigo destina-se à regularização, pela Prefeitura Municipal de Icó, da situação de posseiros que
se encontram na área, bem como à implantação, no prazo de 5 (cinco) anos, contã.do
da data da respectiva escritura, no Plano de
Desenvolvimento _do Perímetro urbano do
Distrito de Lima Campos.
§ 29 A área de terra de que trata ocaput
deste artigo tem a seguinte descrição: partin~
do do ponto RN-482 F IBGE, da aresta direita da estrada de Icó a Iguatu, com latitude
de 6~24'20" Sul e longitude de 38957'10" Oeste, deste, com rumo de 83"45'No mede·se

338,00m até o ponto 1 a =O; deste, com uma
deflexão de 73°49' direita e rumo de 79'1fJ7'
SO com latitude de 60?24'21" Sul e longitude
de .38~57'00~' Oeste mede-se 140,00m até o
ponto 1; deste, com uma deflexão de 23''2S
direita e rumo de 77928'_NO com. latitude
de 6"24'20" Sul e longitude_ de 38956'56" Oeste mede-se 60.50m até o ponto 2; deste, com
urna deflexão de 529 13' direita e rumo de
25'15' NO com latitude de 60?24'20" Sul e longitude de 38?56'55" Oeste_ mede-se 49,00m
até o ponto 3; deste, com uma deflexão de
3?40' esquerda e rumo de 28 955' NO com latitude de 6~4'21" Sul e longitude de 38956'54"
Oeste mede-se 57,00m até o ponto 4; deste,
com uma deflexão de 18942' direita e rumo
de 10''13' NO com latitude de 6?24'22" Sul
e longitude de 38956'53" Oeste mede-se
94,00m-)~t.té o pontO 5; -deste, Com uma deflexão de 321'21' esquerda e rumo de 421'34' NO
com latitude de 61'24'25" Sul e longitude de
3895~53'' Oeste mede-se 231 ,OOm até o ponto
6; deste, com uma deflexão de 3296' direita
e rumo de 10~28' NO _com latitude de 6924'30"
Sul e longitude de 38 956'49" Oeste mede-se
145,00m até o ponto 7; deste, com uma deflexão de 6~4' _direita e rumo de 494' NO com
latitude de __ 6924'33" Sul e longitude de
38956'49" Oeste mede-se 48,00m até o ponto
8; deste_,_ com uma deflexão de 9?36' direita
e mmo de 5?32' NE com latitude de 6924'34"
Sul e· longitude de 38956'49" Oeste mede--se
139,00m até o ponto 9; deste com uma defle~
xão de 35941' esquerda e rumo de 3099' NO
com latitude de 6?24'38" Sul e longitude de
38?56'50" Oeste mede-se 66,50m até o ponto
10; deste, com uma deflexão de 75?00' direita
e rumo de 449 51' NE com latitude de 6!'24'39"
Sul e longitude de 38956'50" Oeste mede-se
79,00m até o ponto 11; deste, com uma deflexão de 80~00' direita e rumo de 55'19' SE com
latitude de 6924'44" Sul e longitude de
38?56'47" Oeste rilede-se 94,00m até o ponto
12; deste, com uma deflexão de 92i)()' esquerda e rumo de 32?51' NE com latitude de
6!"24'46" Sul e longitude de 38956'43" Oeste
mede-se 135,00m até o ponto 13; deste, com
uma deflexão de 0"41' direita e rumo de 33932'
NE coffi latitude de 6~4'44" Sul e longitude
de 38?56"43" -Oeste ffiede-se 93,00m atê O
ponto 14; deste, com uma deflexão de
10593Q'direitã e i'uino de 40"58' SE com latitude de 6"24'42" Sul e longitude de 38~56'41"
Oeste mede-se 59'00m até O põnto 15; deste,
com uma deflexão de 579()()' esquerda e rumo
de 821)2' NE com latitude de 6?24'41" Sul
e longitude de 38?56'42" Oeste mede-se
37,00m até o ponto 16; deste, com uma deflexão de 35?00' direita e rumo de 62958' SE
com latitude de 61'24'4S" Sul e longitu_de de
38956'39" Oeste mede-se 40,00m até o ponto
17; deste, com uma deflexão de 909(X)' esquerda e rumo de 27\'()2' NE com latitude 6"24'46''
Sü_l e lç_ogitude de 38956'38'' Oeste mede-se
12,00m até o ponto 18; deste, com uma deflexão de 90"()Q' esquerda e rumo de 62"58' NO
com latitude DE 6"24'46" Sul e longitude de
38?56'3.8'_' Oeste mede-se 40,00m até o ponto
19; deste, com uma deflexão de 36"00' direita
e rumo de 26?58' NO com latitude de 6~24'45"
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Sul e longitude de 38956'39" Oeste mede-se
51,00m até o ponto 20; deste, com uma deflexão de 26?54' esquerda e rumo de 53952' NO
com latitude de 6!'24'44" Sul e longitude de
38956'42" Oeste mede--se 16,0Qm até o ponto·
21; deste, com uma deflexão de 29°59' esquerda e rumo de _83?51' NO com latitude de
6"24'44" Sul e lOngitude de 38956'42" Oeste
mede~se 107,00m até o ponto 22; deste, com
uma deflexão de 51958' esquerda e rumo de
44911' SO com latitude de 6"24'45" Sul e longitude de 38?56'39'' Oeste mc_de~Se.296,00m
até o ponto 23; deste, com uma deflexão de
127958' direita e rumo de 7951' NO com latitude de_6~4'39" Sul e longitude de 38956'33''
Oeste mede-se 92,00m até o_ ponto 24; deste,
com uma deflexão de 27º46' direita e "rumo
de 35 937' NE com latitude de 6~4'42" Sul
e longitude _de 38~56'49" Oeste mede-se
120,00m até o ponto 25; deste, com uma deflexão de 13918' esquerda e rumo de 29f9'
NE com latitude de 6924'44" Sul e longitude
de 38956'51" Oeste mede-se 154,00m até o
põnto ~6; deste, com uma deflexão de 13YS8'
esquerda e rumo de 11 939' NO com latitude
de 60U.'48.. Sul e longitude de 38956'51" Oeste mede-se 61,00m até o_ ponto 27; deste~
com uma deflexão de 52P31' direita e rumo
de 4()\'52' NE cOm latitude de 6924'49" Sul
e longitude de 38956'51" Oeste mede~se
172.00m até o ponto 28; desti, com uma de·
flexão de o~oo· e rumo de 40~52' NE com
latitude de 6924'52" Sul e longitude de
38956'54" Oeste mede-se 54,00m até o ponto
29; de_ste com urna deflexão de 69~58' direita
e rumo de 69~10' SE coni latitude de 6<>24'54"
Sul e longitude de 38956'55 Oeste mede-se
138,00m até.o ponto 30; deste, com uma deflexão de 1919' esquerda e rumo de 70?29'
SE com latitude de 6!'24 '53" Sul e longitude
de 38956'59" Oeste mede-se 260,00m até o
ponto 31; deste,_com urna deflexão de 3?16'
direita e rumo de 67~13' SE com latitude de
• Oeste mede-se 13,00m até o ponto 32; deste,
com uma deflexão de 8599' direita e rumo
de 17956' SO coni latitude de 6!'24'.51 •· Sul
e longitude de 38957'06" Oeste mede-se
3_67,00m até o ponto 33; deste, com uma deflexão de 1~0' esquerda e rumo de 16956'
SO com latitUde de 6~4'41" Sul e loÕgitude
de 38957'03" Oeste mede-se 82.,00m ~Úé o
ponto 34; deste, com uma deflexão de 1~8'
direita e rumo de 18924' SO com latitude de
61'24'39" Sul e lOngitude de 38957'02" Oeste
mede-se 195,00JJ1 até o ponto :35; deste, com
p.ma deflexão de 89°00' direita e rumo de
72"36' NO com latitude de 60?24'34" Sufe longitude de 38957'00" Oeste nWde-se 66,00m
até o ponto 36; deiste, com uma deflexão de
105910' direita e rumo de 32934' NE com longitude de 6924'52'_' SUl e Iong(lude de
38956'41" Oeste mede-se 32,00m até o ponto
37; deste, com uma deflexão de 9_0900' esquerda e rumo de 57?26' NO conl laiitude de
6?2.4'51" Sul e longitude de 38"56'40" Oeste
mede-se 28,00m até o ponto 38; deste, com
uma deflexão de 909 ' esquerda e_ rumo de
32°34' SO com latitude de 61'24'50" Sul e longitude de 38956'39" Oeste mede-se 32,00m
até o po-nto 39; deste, com uma deflexão de

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

94!'()(1' direita e rumo de 53?26' NO com latitude de 6924'51" Sul e longitude de 38956'40"
Oeste mede-se 70,00m até o" ponto 40; deste,

com uma deflexão de 759()0' direita e rumo
de 21934' NE com latitude dé 69'24'47" Sul
e longitude d~ 3895Q'4.2_" _Oeste_ gtede~se

21,00m até o ponto 41; deste, com uma deflexão de 90000' esquerda e rumo de 68926' NO
com latitude de 6~4'47" Sul e longitUde de

38956_'_42" Oeste meàe-se 10,00m até-o ponto
42; deste, com uma deflexão de 909()0' esijiier~

A matéria vai à Comissão Diretora, para

ã rêd~ção finaL
:É

a seguinte a emenda ~p-fovada:-

EMENDA N• l·CAE
Substitua:;e na ementa a_·expressão "Ministro de Estado Extraordinárío para Assuntos de Irrigação" por "Ministério da Agricultura e Reforma Agrária".

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
da e rumo de 21934' SO çom latitude de
61".24'48" Sul e longitude de 38956'43" Oeste ~ltemJ:
mede-se 28,00lii3.té o·põOtó-43; deste, com
Ofício n• Sf53, de !990 (n• 17.946/90,
uma deflexão de 75~' esquerda e rumo de
na origem), relativo à proposta para que
531'26' SE com latitude de 6\>24'47" Sul e longiseja autorizado o Governo do Estado
tude de 38956'52" Oeste mede-se 107,00m até
áo Paraná a emitir e-colocar no mercado;
o ponto 44; deste, com uma deflexão de to~s9'
atiavês de ofertas p"úblicas, Letras Fiesquerda e rumo de 741'25' SE ~com latitude
nanceiras do Tesouro do Estado do Parade 61'2.4'45" Sul e longitude de 38~56'44" Oesná _:____- tFTJPR (dependendo de parecer
te mede-se 66,00m até-ó pohto 45; deste,
da Comissão de AssuntOs Económicos).
com uma deflexão de 93"2.5' direita e rumo
ao nobre Senador Leite Chaves
Solicito
de 19900' SO com latitude de 61124'44'' Sul
e longitude de 38956'44" Oeste in.edé-Se ptofira o parecer.
80,00m até o ponto 46; deste, com uma defleOSR. LEITECHAVES(PMN -PR. Para
xão de 0 957' esquerda e rumo de 189()3, SO pfoferir paiecer.)- Sr. Presidente, Srs. Secom latitude de 69 24'33" e longitude de
nadores: O Senhor Presidente do Banco Cen38956'59" Oeste meQe-se 47 ,OOm até o ponto
tral do Brasil encaminha, para exame do Se47; deste, com uma deflexão d~ 43955' esquer- nado Federal, pedido formulado pelo Goverda e rumo de 2592.5' SE :com !_atitude de
nador do Esti:tdo do P.araná, no sentido de
61'24'31" Sul e longitude de 38?56'59·-· Oeste
ser autorizada a emissão e colocaÇão no mermede-se 190,00m até o ponto 48;-deste~ com
cado, através de ofertas públicas, de
uma deflexão d_e 4~56' direita e rumo de 20956'
436.287.971 Letras Financeiras do Tesouro
SE com latitude de 61'24 '26" Sul e longitude do Estado do Paraná (LFf-:--PR), cujos rede 38957'01~' Oeste mede-se 127 ,OOm até o
Cursos s"ei"ão dé:stínados ao pagamento de preponto 49; deste, com uma deflexão de ·7950'
catórias judiciais pendentes, de responsabiesquerda e rumo de 28946' SE com latitude Jiç!ade daquele Estado.
de 6924'23" Sul e longitude de 38957'02~ oesA e_m1Ssão preteÕ.diâa realizar~se-á-nas sete mede-se 25,00m até o ponto 50; deste, guintes condições: com uma deflexão çle 34'1()4' direita e rumo
·a) quantidade: 436.287.971 LFr'PR;
de 5918' SO cottr!atitude de 6?2.4'23"-"SUT e
~) modãlidade: nominativa-transferível;
9
longitude de 38 57'02" 9est_e mede.-se ----~c) rendimento: igual ao das Letras Finan120,00m até o·-ponto 1 a-=51 =O; donde se ciiras_do _Tesouro NaciOnal (mesma taxa refedá uma deflexão de 739 49' à direita para ob- rencial);
ter-se o rum,o:_çl~ 79?07' SOlado 1 a =51 =O; - d) prazo: L825 dias;
ficando assim fechado o polígono represene) valor nominal: Cr$ 1 ,00;
tativo, com suas coordenadas geográficas,
_O previsão de colocação e vencimento dos
oom uma área total de 40,8651 ha (quarenta títuloS a serem· emitidos:
hectares e oito mil, seiscentos e cinqüenta
Colocaçãó V6ncimei_!-~O-:bilia-gase Quantid
e um centiares).
.............................
.:::"·-·---· ....... --·.:····
Art. 2~ A doação tornar-se-á nula, de
- pleno direito; se-aáreã., no todo ou em parte, Novembro 15·5·95
9·5·90 436.287.971
vier a ter destinação diversa da prevista no
g) forma de colocação: através de ofertas
artigo anterior, o~_se -~ão for observado o públicas nos termos da Resolução n9 565, de
prazo fixado em seu § 1~, hipóteseS eiri. que 20w9-79, do Banco Central;
ooorrerá a reversão do imóvel, e das bc;mfei. b) autorização legislativa: Leis n~" 8.212,
torias ali construídas, ao património do _de 30w12-85, e 9.058, de 3-8-89, e Decreto
DNOCS, iridependente de qualquer indeni- n• 5.700, de 13·9·89.
zação.
O Senhot Presidente do Banco Central do
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data Brasil, embora reconheça que a realização
da operação não importará desobediéncia·aos
de sua publicação.
Iilnites previstos no art. 3P da ~solução n9
Art. 4? Revogam-se as disposições em -94, de 15 de novembro de 1989, manifesta-se
contrário.
-COntrariamente -à concessão da autorização
pleiteada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
De se re_ssaltar, contudo, que ao autorízar
-Passa-se à votação da emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram a emissão de títulos da dívida pública não
computáveis nos limites globais de endivid~
permanecer sentados. (Pausa.)
mento, como previsto no parágrafo único do
Aprovada.

Domingó 16 8497

art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o legislador constituinte teve em vista solucionar uma situação de fato;
que representava fat6r de instabilidade social, qual seja o grande número de decisões
judiciais condenando o poder público a reali~
zar pagamentos, descumpridas em face das
dificuldades finan~iras que este atravessava.
Ao exercícío desta faculdade não se pode
opor, a toda evidência, o órgão encarregado
de registrar tais títulos.
Por outro lado, decidir sobre a forma mais
adequada de obter os recursos necessários
ao cumprimento de suas obrigações é prerrogativa do Poder Executivo interessado que,
a nosso ver, está melhor equipado para fazêlo, e o faz amparado na autonomia q<r~ a
Constituição assegura aos entes federados.
Assim, somos pelo acolhimento do pedido
·na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 80, DE 1990
Autoriza o Estado do Paraná a emitir
Letras Financeiras do Tesouro do Estado

- LFf·PR.
O Set~ado Federai resolve:
Art. 19 É o Estado do Paraná,. nos termos do art. 83, parágrafo único, do Ato das
DispoSições Constitudonais Transitórias e do
art. 9? daResolução_n9 94, de 15 de dezembro
de 1989, do Senado Federal, autorizado a
emitir ~ a colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 436.287.971 Letras Fiii.an~
ceiras do Tesouro do Estado do Paraná
(LFT-:PR). d~stinadas ao pagamento de
precatórias judiciais pendentes, d_e sua responsabilidade.
Art. 2~ A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 436.287.971 LFf·PR;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Finap.ceirasdo TesOuro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.82.5 dias;
e) valçr nominal: Cr$ 1,00;
f) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidas:
CõtóCação-Vencimento Data-B-as-e~ Quantld
Novembro 15·5'95
9·5·90 436.287.971
g) forma de colocação: através <:le ofertas
Públicas, nos ferffiOs da Resolução n9 565,
de 20-9-79, do Banco Central;
h) autorização legislativa: Leis n?' 8.212,
de 30·12·85, e 9.058, de 3-8,89, e Decreto
n> 5. 700, de 13·9-89.
Art. 39 A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exercida até o dia 31
de dezemQro de 1990.
-·
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. s~ RevOgãm-se as disposições em
contrário.
É'·o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--O parecer conclui pela- apresentação do
projeto de resolução que autoriza o Goverrio

do Estado do Paraná a emitir e colocar no
mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do TesourO do Estado do Paraná
-LFTIPR.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
~

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) ·
(!.provado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria,
que será.lida pelo Sr. 19 Secretário.
-É lida a seguinte:
PARECER N• 499, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
. Redação final do Projeto de Resolução
n' 80, de 1990.

. A ComissaO Diretõál a_pr~senta a_~~c!~s._á()
final do Projeto de ReSOlução n~> 80, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Paraná
a emitii" e ·colocar -no mercado, através de
ofertas públicas, LitraS Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná (LFT-PR).
Sala de Reuniões· da Comissão, 15 de dezembro de 1990. -Alexandre Costa, Presi-

dente -Pompeu de Sousa, Relator- Nabor
Jd.nior -

Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER
N• 499, PE 1990
Redaçáo final do Projeto de Resolução
n• 80, ~e 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou-,
nos termos do art. 52, iriciSOVll, da Constituição, e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO_ !li"

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Parami. a emitir Letras Financeiras do TesouM
ro·do Estado do Paraná (LFTMPR).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado do Paraná, nos termos do arL 33, parágrafo único,
do Ato das DisposiçõeS Constitucionais Transitórias autorizado a emitir e a colocar no
mercado, atr~vés de ofertas públicas,
436.287.971 Letras Financeiras do Tesouro
dO Estado do Paraná (LFT-PR), destinadas
ao pagamento de precatórias -jtidiciiís- Pen~
dentes, de sua responsabilidade.
Art. 2~ A operação obedecerá às seguin-

tes condições:
a) quantidade: 436.287.971 Letras Financeiras do Tesouro do EstadO dõ Paraná (LFTPR);

b)modalidade: nominativa-transferível;
·c) rendimento: igual ao das Letras FinanCeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo~ 1.825 dias;
.
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um. cruzeiro);
_ _t)_ previsão de colocação e vencimento dos
títulos à sereni emitidos:
Colocação Venci~~nto Dara-B~ Quantid_

9·5·90. .436.287.971
g) forma de colocação-~ através de ofertas

NQvembro

15-5-95

públicas nos termos da Resolução n~ 565, de

20 de se_tembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
___h) auio_ri_z~ÇaO--le&islativa: Leis Estaduais
n<?S 8.212, de 30 de dezembro de 1985 e 9.058,
de 3 de agosto de 1989, e Decreto Estadual
n" 5.700, de 13 de setembro de 1989.
Art. 3? A autorização,de que trata esta
resolução será exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE{Nelson Carneiro)..::Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação .
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PR~SIDENTE (Nelson Carnei_ro)
-Item 4.
Mensagem n~ 221, de 1990 (n~ 878/90,
na origem), relativa à proposta para que
a União seja autorizada a contratar operação de crédito externo no valor de USS
150.000.000,00 (CeritO e cinqüenta milhões de dólares), junto ao Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial (dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos
_ Económicos).
-Soii_cito ao nobre Senador Ney Maranhão
o parecer da ComissãO de Assuntos Económicos+
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: -Com a Mensagem n 9 221, de 1990,
o Senhor Presidente da República submete
à apreciação do Senado Federal proposta no
sentido de ser autorizada a contratação, pela
República Federativa do Brasil, de operação·
de crédito externo no valor de US$
150.000..000,00 (centO e_cinqüénta-milhões de
dólares norte-americanos), ou seu equivalente em outras moedas, com o Banco futernacional de Reconstrução e Desenvolvimento
(B81lco Mundial), destinada ao financiamento de 50% ( cinqüenta por cento) do Programa
de-Apoio ao Desenvolvimento Ci<.!ritífico e
Tecnológico -_PADCT-11, a ser executado
pela Secre:_taria de Ciênciii e Tecnologia da
P.r_esidência_da.República. Os restantes 50%
(cffiqüenta por-cento) do programa serão finanCiados com recursos :rlacionais.
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Conforme a Exposição de Motivos no 611,
de 4-12-90, a operação está contida nos limites de endividamento fixados na Resolução
n~ 96, de 15 de dezembro de 1989, e Obedecerá
às seguintes condições financeiras:.
a) Credor: -Banco Internacional de Re·
construção e Desenvolvimento (Banco Mundial);

'

b) Valor: US$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
c) Juros: Calculados à taxa de 0,5% a. a.
acima do custo de captação de recursos pelo
Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 19 de abril e 1~ de outubro
de cada ano;

d) Amortização: em 20 prestações s_enit:strais igu_ai_s e consecu~ivas, no valor _de US$
7.500.000,00 (sete mtlhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos) vencendo-se a primeira em-1.4.1996 e a última em 1.10.2005;
e) Comissão de Compromisso: 0,75% a.a.
sobre os saldos do e_mpréstimo não desenbolsados, exigível semestralmente, juntamente
com os juros;
f) Desembolsos: poderão ser efetuados até

31.12.95.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu parecer a respeito da minUta dO
contrato, assegurando que a mesma está de
acordo com a legislação br_a~ileira aplicável
à espécie e nãO contém qualquer das cláusulas
de aceitação vedada pelo art. s~ da Resolução_
no 96/89, do Senado Federal.
A referida minuta não foi encaminhada
juntamente com a Mensagem em estudo, para exame desta Casa Legislativa.
O Departamento do Tesouro Nacional da
Secretaria da Fazenda Nacional do Ministério
da Economia, Fazenda e Pianejamento. informou que os recursos destinados ao serviço
da dívida da operação em causa, bem como
de recursos correspondentes à_contrapartida
nacional no financiamento do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico -PACDT-II, e aqueles necessários
ao ingresso dos recursos externos, dos bens
e serviçOs, durante o exercício de 1991, fOram
incluídos no Projeto de Lei Orçamentária-en:
caminhada ao Congresso Nacional, e que o
programa em questãO consta do projeto de
lei relativo ao Plano Plurianual para o período 1991-1995. ·
Dessa forma, estando o· ped_ido instruído
conforme preconiza: a Resolução n 9 96/89, do
Senado ~ederal, somos pelo acolhimento do
pedido na forma do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 81, DE 1990
Autoriza_ a República Federativa do
Brasil a contratar empréstimo externo no
valor de US$150.000.000,00 (cento e cinqüênta milhões de dólares norteMamericanos), ou seu equivalente em outras
moedas.
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Ãrt. 19 É a República Federativa do Brasil
autorizada a celebrar contrato de empréstimo
externo, no valor de US$ 150.000.000,00
(cento e cinqüenta milhões de dólares nortew
americanos), ou seu equivalente em outras
moedas, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), destinado ao Financiamento pafcial do

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - PADCT ~ II,
a ser executado pela Secretaria de Ciência
e Tecnologia da Presidência da República.
Art. 29 A operação realizar-se-á de acordo com as seguintes características básicas:

a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) Valor: US$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
c) Juros: calculados à taxa de 0,5% a.a.
acima do custo de captação de recursos pelo
Banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 1? de abril e 1" de outubro
de cada ano;
d)Amortização: em 20 prestações semestrais iguais e consecutivas, no valor de US$
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos) vencendo-se a primeira em 1Y.4.1996 e a última em 19 .10.2005;

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Er'

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, mais uma vez temos um projeto. Já
aprovamos um, autorizando o empréstimo de
300 milhões de dólares, agora um outro de
150 milhões de dólares, sem que haja esgecificação sobre a sua aplicação. Quero que conste o meu voto contrário ao projeto, em virtude da falta de especificação da aplicação.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presipeç_o a palavra pela ar~~~_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~.
dent~,

O SR. JOSÉ-IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente: Não posso deixar esse assunto-sem ·reparo. Está, inclusive, na mensagem. Está referido isso. Está claro. Não posso
deixar que conste dos Anais do Senado Federal sem que façamos esse reparo. A Seciétilriã
de -Ciência e Tecnologia da Presidência da
República explicita que o empréstimo é destinado ao finanCiamento parcial do programa
de apoio ao desenvolvimento científiCo e teCnológico. Esse é um programa Profusamente
difundido, aliás, com o aplauso geral do País.
É o mínimo que se pode fazer por um país
onde pesquisas quase não são feitas.
. O SR. PR~SIDENTE (Nelson Carneiro)
V. Ex• está fazendo uma declaração de

Comissão de Compromisso: 0,75% a.a.
sobre-os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente, juntamente
com os juros;
f) Desemb_olsos: poderão ser efetuado;; até
31.12.95.

-

Art. 3? A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exercido no prazo de
doze (12) l)'leses a contar de S:!la_ publicação.
Art. 49 Esta resOlução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposiÇões en:i
contrário.
É o parecer, Sr. Pre_sidente.

O Sr: Jamil Haddad - Retiro meu voto
contrário, porque agora vi que existe essa
especificaÇão.
'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer conclui pela aprese-nfãção de
2r9j~~9__ ~e _r~~-~Iu_Ç~2- qE~_ .._all~ory_~~ -~- ~epú~
blica Federativa do Bt1!S.il a~ol)tratarempréS
timo externo no valor de US$ 150,000,000.00
(cento' e cinqüenta milhões de dólares norteamericanos), ou seu e_quivalente em outras
moedas".
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (P_aus_a.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarrieiN)
- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria,
-i~-secret~íl-iO:------ ------

e)

Passa~se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.
O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem. '

voto ou está contestando a declaração de voto
feita..Pelo Senador Jamil Haddad?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA- Es·
tau informando para que conste dos Anais,
Sr. Presidente, com a permissão de V, Ex'

O SR. JOSÉ IGNÁCIQ FERREIRA Mu_ito obrigado a V. Ex~ _
6 -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
---:- A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.

que-será -tida ·peio-sr:

:t lida a seguinte
PARECERN• 500, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
· n~ 81, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n9 81, de 1990,
que autoriza a União a contratar operação
de crédito externo no vãlor de US$
150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares), junto aoJ3anco Interamericano de
Reconstrução e Desenvolvimento - Banco
Mundial.
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Sala de Reuniões da Comissão, 15 de de~
zeiilbro de 1990. -Alexandre Costa, Presidente -Pompeu de Sousa, Relator - Nobor
Júnior - Antônio Luiz Maya.
ANEXO AO PARECER
N• 500, DE 1990
n~

Redação ímal do Projeto de Resolução
81, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Consti~
tuição, e eu,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1990

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de emprés~
timo externo no valor de-uss
150,000,000.00 (cento e cinqdenta milhões de dólares), ou o seu equivalente
em outras moedas.

O .Seil.ado Federal resolv_e:
Art. 19 É a República Federativa doBrasil autorizada a celebrar operação de empréstimo externo, no valor de US$150;000,000.00
(cento e cinqüenta milhões de dólares americanos), ou seu equivalentl! em outras moedas, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial),
destinado ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cien~
tíficO e Tecnológico- PADCT II, a ser executado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
Art: 29 A operação reatizar~se-á de acordo com as seguintes características básicas:
a) credot: Banco InternaciOnal de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) valor: US$150,000,000.00 (cento e cinqüenta Ip.ilhões de dólar~s americanos);
c) juros: calculado_s à taxa de'meioporcento ao ano acima do custo de captação de re~
cursos pelo" banco, apU.raào no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efe~
tivados seinestralmente, em 19 de abril e 1.,.
de outubro de cada ano;
d) amortização: em vinte prestaçúes semestrais iguais e consecutivas, no valor de
US$ 7.500,000.00 (sete milhõe'S e quinhentos
mil dólares_ americanos), vencéndo-se a primeira em 1º de abril de 1996 e a última em
to de outubro de 200.5;
-

ey·comiiisao-·de-compromisso: ·o;7s% a-o

ano sobre os saldos do empréstimo não d'i!·
sembolsados, exigível semestralmente, juntamente com os juros;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até
31 de dezembro de 1995.
Art. 3'~- A autorização de que trata esta
resolução será exercida no prazo de doze meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4.,. Estã resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discUssão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enc\!ITO
a discussã._Q.
Em votação.

.•
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Os Srs._Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'~r'fE (Nelsciil Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Dia. Passa-se, agora, ã apreciação do Requerimento 0 9 543,
de 1990 de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei da Câmara n~ 124, de 1990.
Em votaçãO o requerimento.
Os Srs. Senadores que o ·aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, da Projeto
de Lei da Câmara n~ 124, de 1990, de
iniciativa do Senhor Presidente da República, _que altera a legislaçã_o s_obre a ren-

da relativa a incentivos [lScais e estabelece novas condições operacionais dos
fundos de investimentos regionais, e dá
outras providências. (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Económicos.) ·
Solicito do nobre Senador Mansueto de Lavor o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
- PE. Para emiili parecer. Seln revisão do
orador.) -"Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o meu relatório oral, devido à importância
dessa matéria, vai ser o mais esquemático
possível.
Esse projeto, que-\ienida Câffiara dos Deputados, e tomou no Senado o n" 124/90, e
é o substitutivo do eminente Deputado José
Luiz Maia, aprovado na Câmara; substitutivo
ao Projeto do Executiv..o n" 225 e depois transformado no Projeto Ordinário n~ 5.997.
A proposta visa restabelecer os fundos de
desenvolvimento regional que, como todos
sabem, são trés: o Finar, do Nordeste, o Finam, da Amazónia, e o FUNRES -Fundo
de Desenvolvimento e Recuperação Económica do Estado do Espírito Santo. Infelizmente, não inclui o Rio de Janeiro. Esses
incentiVos foram suspensos pel8-Lei n'-' 8.034.Nessa mesma lei, que suspendeu os recursos
para os fundos, o Executfvo se prop6s ã deles
fazer uma reavaliação até o dia 30 de outubro.
Não foi possível ao Executivo fazer essa
avaliação. Chegava-se ao fim da legislatura
sem que se revogasse aquele dispoSitívo quesuspendia recursos e deduções para o fundo,
com perigo para esses incentivos regioJ?_ais
tão importantes quanto os outros- ft!itos para
outras partes do Pafs, i.'1clusive os determinados hoje numa medida provisória. Então,
não se poderia restabelecer sem a votação
desse projeto.
Gostaria de dizer que em cima- do substitutivo do Relator, Deputado José Luiz Maia,
fizemos uma negocíaçáo, ein nome de forças
políticas aqui do Senado, de tal modo que
a matéria viesse ao plenário do Senado, como
chega hoje, sem ter sequer um ponto polê-

mico; E é isso que asseguro a V. Ex~ e aos
eminentes Senadores.
Dentro do razoável, dentro do possível,
houve essa negociação. Eu gostaria de, resumidamente, para terminar o meu relatório,
dizer o que pennaneceu- do Finor antes da
suspensão dos recursos e õ que avança com
essa proposta, com esse projeto de lei que
estã.mos votando: o Finar~ iãme-ntavelmente,
ainda permanece restaurado agora provisoriam:e.nte com o seu perfil concentrador de
renda. -Ainda mais, é preciso dizer que permanece-o--sistema das deduções fiscais, o que
realmente é rejeitado até por empresários da
região Nordeste, como foi o caso da Federação de Indústria do Ceará.
-_'f~mos que substituir esses instrumentos
concentradores do Finar por outros mais demo-crá:tícos e que dêem ensejo à participação
do capital. Além disso, o sistema de fiscalização-ainda não está suficientemente adequado para que os recursos públicos do Finar
sejanl aplicados corretamente de acordo com
os objetivos, que não são outros, senão o
belll·estar social dessas regiões e a superação
dos deseqUilíbrios regionais que põem em risco a nossa federação.

-O _que motivou o nosso acordo?
- --Primeiramente, nesse substitutivo, que é
o Projeto n~ 124, da Câmara, se deu maior
força de deliberação sobre a aplicação dos
reCursos- aos cOnselhos deliberativos dos organismos regionais, em detrimento de executivos federais, que nem sempre eStão- a par
das neceSsidades da região.
Segundo ponto, se estabelece melhor rendimento no retornõ -dos recursos dos fundos,
no caso um percentual de 30% de debêntures
inconversfveis e de 70% conversíveis em
ação, mas somente quando o empreendimen~
to entrar em operação.
Terceiro ponto, uffi melhor e mais eficaz
sistema de fiscalização.
QUúio pó"nto, devolução dos recurSos desviados com multa, juroS e {>reviSáo de punibilidade para os culpados.
Quinto, último, e mais importante dos pontos, participações do Congresso Nacional,
através de comissão mista, prevista nesse projeto, que durante o prazo de 12 meses, a
começar do infcio da próxima Legislatura,
trabalhará em cima de uma nova proposta
de sistemática para esses incentivos regionais,
que possam assegurar todas as aspirações da
maioria dos parlamentares e da sociedade
brasileira. Que ess:~s recuisos sejam mais democratizados, aplicados em favor das maiorias,e não de algumas elites e oligarquias dessas regiões e que possam assegurar melhor
remU-Deração do trabalho e participação nos
lucros da empresa, democratização do capital
e, pOrtanto, assegurar uma melhor e mais
eficaz õrdem social nessas regiões.
Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu parecer é favorável ao Projeto
de Lei no 124 da Câmara._
É o relatório, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Em dh>cussão o projeto.
O Sr. Mauro Benel·ides - Peço a palavra
para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Ben~vides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para: discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Presidente, V. Ex' demonstrou extraordinária visão, uma visão globalizada dos problemas
brasileiros, quando fez inserir na Ordem do
Dia desta sessão, com o apoio de 50 Srs.
Senadores, esta importante matéria, originá~
ria da Câmara dos Deputados, com manifestação consensual na outra Casa do Congresso.
-Sabe V. Ex• que o eminente Relator Mansueto de Lavor já destacou com muito brilho
e percuciência no seu parecer, essa matéria
de fudamental importância para o Norte, o
Nordeste e para a região do Espírito Santo.
Se tantas e seguidas vezes ouvimos increpações irrogadas à face dos habitantes dessa
região, de que ocorreram distorções na aplicação do Finór, do Finam e do Funres, diria
a V. Ex~ que todas as precauções foram adotadas, para que não se registrassem distorções
na aplicação dos incentivos fiSCaiS. Além dis-so, Sr. Presidente, vamos, no espaço de 12
meses - digo, nós, porque será uma comissão mista integrada por Senadores e por Deputados - vamos acompanhar pari passu a
aplicação desses recursos. É o próprio Con- ·
gresso Nacional exercitando a sua prerrogativa de fiscalização e controle que, acompanhará, atentamente, e, no período de_12 meses, emitirá um parecef sobre a constatação
que, porventura, ocorra, de fatos que representem a distorçãC? da aplicação correta dos
incentivos fiscais do Finan, do Finar e do
Funres.Portanto, Sr. Presidente, acredito que esta
Casa chancelará o substitutivo do Deputado
José Luiz Maia, que é um dos ardorosos defensores dos interesses regionais, chancelará
esse substitutivo, permitindo, portanto, com
a manifestação do Senado, que o autógrafo
- com aquela diligência com que V. Ex' comanda esta Casa-, já, na próxiffia segundafeira, seja submetido à sanção do Senhor Presidente da República, abrindo, assim, aquilo
que é fudamental: o prazo opcional para os
contribuintes do imposto sobre a renda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Continua em discussão a matéria.

O Sr. José Ignácio Ferreira- Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra~ V. Ex~
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (J>ST
- ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-::Sr. Presidente. Srs. Senadores: Serei breve, mas, gostaria de agradecer a V. Ex• pelo
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descortino que revelou, fazendo inc:luir nestij.

sessão uma matéria de tão grande importância. V. Ex~ tem consciência da relevância dessa matéria e sabe, inclusive, que um retardo
na sua apreciação iria implicar na possibilidade de sua ~s.ecução somente a partir de
1992.
Nesta oportunidade, agradeço a V, EXA
Vejo corporificar-se neste projeto um ans_eio

de_ todos aqueles que até se_indignaram quando a Medida Provisória do Presidente da Re-

pública suspendeu esses fundos. Agora, na
realidade, faz-se justiça de novo- _embora,

por um ano, a comissão mista do Congresso
esteja fazendo a_avalia.ção dos seus resultados
--às regiões, permitindo afinal de contaS,
com esse ffishumento poderoso, o desenvolvimento harmónico do País.
seiDpre considerei que o Espírito Santo deveria ter as suas froilteiras.-o Nordeste deveria terminar na fronteira do Espírito Santo
com o Rio de Janeiro, ou no RiCI DoCe, que
corta o Espírito Santo no meio, o que seria
o fim do assim consiçl.erado Nordeste~ ou até
se estendendo_ a fronteira do Espírito Santo
c_om o Rio de Janeiro, porque, na realidade,
o Espírito Santo sempre foi o Nordeste s_e_m
Sudene, sem incentivos.
Esse poderoso instrumento, que se _volta
a dar a_o Espírito San'o para o seu desenvoJ,..
vímento dentro do País, é, realmente, muito
ben-vindo. A população do meu Estado _clamava por isso ao longo desses meses. Eu,
pessoalmente, lutei por isso, e V. Ex• nos
oferece a oportunidade de ver concretizado
esse anseio da população do meu Estado,
da população do Nordeste do Pats e da região
onde se aplica o Finam.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Contínua em discussão a matéria.

O Sr. Oziel Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para dbcutir.
--

0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~jro)
-Concedo a pafavra ao nobre Senador.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA.
Para discutir, S~mrevisão do orador.) -"Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a Amazónia
agradece a visãp de V. Ex•, incluindo na Ordem do Dia, em regime de urgência, esse
projeto, porque, sem dúvida alguma, nós,
de todo _o Brasil_e nã_q apenas da Amazónia,
deveremos trabalhar para integrarmos definitivamente aquela região no contexto nãcional.
O Sr. Marco Maciel- Sr, Presidente, peço
a palavra, para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mar~
co Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.
Para discutir.) Sem revisão do ora9or.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei nl.Uito
breve, mas não gostaria de deixar de destacar
a importância deste projeto e, de modo especial, a sua significação para o Norte e Nor- deste do País e para o Estado do Espírito

S<intó. Sabe V. Ex• que os incentivos fiscais
são instrumentos 'indutores do deserivolvimento, na proporção em que prõ-piCiatn o
incremento da indústria, da agroindústria e
do setor agrícola,
Por outra parte, Sr. Presidente, tenho a
convfcçãO de que, com a aprovação deste projeto, damos continuidade a t,J.ffia política exi·
tosa que se opera· nas regiões mais deprimidas, isto é, menos desenvolvidas.
É certo, Sr. Presidente, que defendo a tese
qll;e devemos reexaminar a política do Governo Federal para regiões menos desenvolvidas. Mas, enquanto isso não õcorrc, é fundamental que esses mecanismos continuem
a existir. Daí por que, sr. Presidente, a nossa
po~ição, por motivos desnecessários talvez dizê=los, será ravoravel à aprovação da referída
proposição.

é:.-Sr-. LàVOfslei-'-Maia - Sr. PreSidente,
peço--a palavra para discutir.
6 SR: P-ll."ESIDENTE (Nelsõn Carneiro)
. . . . ;. COnCedo a palavra aO nobre Senador.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Governo Federal,- nó ano passado, apesar dõ- PrCsidente
da República ser do Nordeste, enviou ao
Congresso Nacional medida provisória eliminando os TnCêi1tiV6S do Finar para :r- região
nordestina.
Neste plenário, fiz um discurso apelando
aos congressistas e a todos os brasileiros, especialmente os nordestinos, para que lutassem pela rejeição daquela medida provisória,
j)orque eia um golpe de morte a mais na
economia nordestina.
;L.aihentavelmente, a minha voz não surtiu
efeito, _e a medida provisória foi aprovada.
Os dias s'e passaram e agora, já ao apagar
das luzes do ano de 1990, o Presidente da
Repóblica manda uma medida provisória res·
tabelecendo os incentivos do Finor para o
de&envolvimento do Nordeste e para outras
regiões. Mas graças ao espírito de homens
nOrdestinos, foi modificado na Câmara dos
Deputados esse projeto, que teve como Rela·
to r o Deputado do Piauí, José _Luiz Maia.
Quero diz:er que graças a Deus estamos
restabelecendo essesjncentivos, como muitos
já falaram aqui. O Nordeste tem sofrido muito com uma desigualda,de social gritante. O
povo-nordestino, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a cada dia que passa, fica mais pobre,
fica mais sofrido.
Apesar de o Presidente da RepúbliCa ser
®Nordeste, Sua Excelência não tem ser:tsibilidade para uma visão diferente;· para que
o povo não sofra mais com a seca. Estamos
numa tremenda seca no Nordeste, e as providências do Governo são lentas e insuficientes
para-diminuir o sofrimento do povo nordestino.
- . Quero dizer que aprovo, como os demais
senadores, esse projeto de lei que vc;m da
Câmara, .e faço um apelo, agora, solene e
veemente, para que, subindo à sanção da Pre-
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sidênda da Repúhlica, tenha paciência e que
Sua Excelência não_ vete esse projeto de lei.
Está aqui a meu lado o senador que defende o Governo neste Casa, que já se manifestOu favoravelmente à aprovação e que conhece em profundidade o problema do Nordeste, o Senador Marco Maciel, a quem faço
um apelo, como também a todos os Srs. Senadores que apóiam o Governo Federal nesta
Casa, para que não decidam sob pressão de
determinados auxiliares do Governo, que,
não sei por que, não têm simpatia nem boa
vontade para com o Nordeste, e que esse
projeto seja sancionado como está sendo elaborado agora e aprovado por nós.
É a palavra de senador que defende os
interesse.,..; nãO só do Rio Grande do Norte,
mas também do Nordeste e do Brasil.
Nobres Srs. Senadores, vamos aprovar este
projeto e lufar para a sua sanção sem vetos!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Ney Maranhão -Senhor Presidente
peço a palavra para discutir.
O SR._ PRESlDENTE(Nelson Cari1eifo)
-Com a palavra o nobre Senador.

O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Para discutir. Sem revisãO do orado..r.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lu·
gar, quero agradecer ao Presidente Nelson
Carneiro que, por muitos anos, foi Deputado
Federal pela Bahia e conhece muito bern os
__
problemas do Nordeste. _
Em segundo lugar, quero agradecer aqui
também ao Deputado José Luiz Maya e ao
Senador Mansueto de Lavor. Foram esses
dois nordestinos que elaboraram os relatórios
e, hoje, temos um projeto aprovado pelo Se·
nado Federal, que dará, tenho certeza, depois desse exausto trabalho, início à rederiÇão
do Notdes_tc, porque a Sudene serâ umª' nova
Sudene e esse prOjeto irá ajudá-la como um
todo mas, principalmente, ao micro e ao mé·
dio produtores industriais que pouco tiveram
vez na Sudene.
Portanto, Sr. Presidente, saúdo o Senado
Federal·, e quem está de parabéns_é o povo
do Nordeste com este novo projeto.
Dttrante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. Nel~on Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidêncfa, que é ocu-

pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secretário.

__o Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESJDENTE(Pompeu de Sousa)
-Com a palavra o Senador Humberto Lu·
_cena. __
O SR. HUMllERTO LUCENA(PMDBPB. Para discutir.) - Sr. Pre~idente, Srs.
Senadores, eu tamb~m não poderia deixar
de dar a minha opinião sobre e:;se projeto
de vital importância para o desenvolvimi:nto
regional do Norte, do Nordeste e agora do
Espírito Santo.
O que me traz à tribuna é justamente o
prop-ósito de solicitar que vote favoravelmen· •
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te a esta proposição, porque ela representa
um passo adiante no que concerne a uma
nova sistemática de aplicação dos incentivos
fiscais. Mãs é um passo ainda t(mido, como
bem colocou no se1rparecer o Senador Mansueto de Lavor. Preferiria que o Senado, hoje, estivesse aprovando ·o projeto _do ilustre
Senador pernambucano, que é muito mais·

condizente com a nossa realidade, pois, indusive, tem a preocupação primordial de desconcentrar o capital que é tão pouco presente
nas regiões menos desenvolvidas, S. Ex', no
seu projeto, estabelece uma série de prioridades para que se faça uma aplicação racional

e adequada dos recursos derivados dos incen-

O SR. HUMBERTO LUCENA - Obrigado a V. Ex• que, certamente, cuidará de apresentar um projeto estendendo aos municípios
do norte fluminense as vantagens obtidas,
ago~, pelo Estado do Espírito Santo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, para terminareu diria apenas que o projeto do Go·
vemo tem entretanto um aspecto bastante
salutar quando estabelece critérios mais rfgi·
dos de fiscalízação por parte dos organismos
regionais,- qUanto à aplicação doS -recursos
derivados dos incentivos fiscais, para evitar
o desvio criminoso que vez por outra é denunciado no Congresso Nacional.

Espero e confio que a Comissão Mista do
tivos fiscais, sobretudo em favor das pequenas e médias empresas, voltadas, particular- Congresso Nacional que será incumbida de,
dentro de 12 meses, reavaliar a sistemática
mente, para a agroindústria, que, sobretudo
dos incentivos fiscais, possa terminar por acono Nordeste, é o setor que mais absorve mãolher o projeto do nobre Senador Mansueto
de-obra.
de Lavor, que é o que melhor corresponde
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como sabem V. E~. o grande problema do Nordeste, ou atende aos objetivos do desenvolvimento
-- regiOnal.
como a região menos desenvolvida do Pafs,
é o desemprego em massa,- pois trata-se da
Sr. Presidente, ao concluir eu desejo aperegião em que a densidade demográfica é a
nas a atenção de V. Ex•, porque a -mim me
parece que há uma impropriedade de redação
maior do País e onde o mercado de trabalho
é o mais restrito.
no.arL12, do projeto de lei da Câmara, onde
se diz:
O Sr. Ne.son Carneirõ·..:..::..-v. Ex'
cOD.cede um aparte?
"Art. 26 - Até 12 meses após o iní--Cio da Legislatura a iniciar-se em 1991,
O SR. HU~·BERTO LUCENA- Com
a Comissão Mista do Congresso Naciomuita honra, n bre Senador.
nal reavaliará os incentivos fiscais regionais, propondo as medidas corretivas à
O Sr. Nelson arneiro- V. Ex~ disse que
luz das suas conclusões."
era um projeto tímido.

me

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não. V.
ouviu mal. Disse que é um passo adiante,
mas um passo tímido.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• tem razão+,
porque se se examinar o quadro do País verificar-se-á que é preciSo andar um passo adiante. Há uma região no Estado _do Rio que
tem sido sacrificada, durante anos, pelos incentivos dados ao Espírito Santo e que não
se estendem ao Rio de Janeiro. Os municípios
do norte fluminense sãO, hoje, paupérrimos,
muito mais pobres do que os municípios do
Norte e do Nordeste._ E, principalmente, muito mais pobres do que os abençoados municípios do Espírito Santo, que tém, nesta Casa,
um defensor ardoroso, como o Senador José
lgnácio Ferreira. Sei" que, neste momento~
estou criando um conflito familiar, mas não
posso deixar de, em nome dos fluminenses
-do norte fluminense - que apesar do petróleo não tiram nenhuma vantagem disso
e que sofrem a conorrência do vizinho poderoso, para onde estão emigrando todas. as
economias do norte fluminense - não· posso
deixar de consignar, como representante do
Estado do Rio, que esse foi, realmente, um
passo tímido. Tenhamos a esperança de que,
um dia, se caminhe mais um passo, para evitar que o norte flumióense, que é, hoje, mais
pobre que qualquer município do norte e do
Nordeste, tenha o incentivo fartamente distribuído, durante anos, graças à vigilância dos
representantes do Espírito Santo, aquele nosso prezado, querido Líder do estado vizinho.
Ex~

Acho__que se qui dizer "uma Comissão Mista do Congresso.

O Sr. Mansneto de Lavor- Permite V.
E~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois Õ.ão.
O Sr. Mansueto de Lavor - Eu gostaria
de aproveitar a ocasião para dizer que este
é o texto que veio da Câmara. Deve ter sido
algum erro, porque no momento em que no
texto-base, em que a Câmara ia se valer para
sua discussão c votação, havia esse ae propusemos cortem oa. E o Relator do projeto
na Câmara me confirma que esse "a" foi cortaQQ._Não é "a Col:nissão Mista". É uma Comissão Mista, como V. Ex~ sugere, ou, então,
sem nenhum artigo "Comissão Mista do Senado", nunca "a Comissão Mista". Porque
não existe essa Comissão-Mista.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Está esclarecido.

O Sr. Mansueto de Lavor- Quero lembrar
que é uma emenda redacional que, aliás, não
votamos. E como relator, desde já, eu retiro
o "a". E, se V. E~ quiser, eu coloco "uma
comissão"_ Mas eu acho que retirando o "a"
fica bem. Era esse o aparte que eu queria
dar a V. E:r:
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito
obrigado a V. Ex'

Dezembro de 1990
Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário, deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.

O Sr. Almir Gabriel- Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelsoõ--Carnel"r0)
-Antes que V. Ex~ fale, a Mesa vê referida
agora a existência de uma-discordância entre
o texto da Câmara e o que está se votando.
Tira-se o "a" ou coloca-se o "a"?

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,

tira~se o_~'a''. O texto correto votado na Câ-

mara é sem o "a" é "ComissãO Mista " e
não "a Comissão Mista", porque está dizendo que há uma Comissão Mista permanente,
e não existe. É emenda de redação, é supressão- aliás, não é emenda, porque realmente ... Eu estou como Relator, dizendo que
esse "a" não existe.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Mas o texto da Câmara tem o "a" -"A
Comissão Mista do Congie'sso Nã.cíOnal". Se
tirarmos o "a" modifica inteiramente o sentido; porque "a Comissão Mista" é uma ·do
Congresso Nacional. E "Comissão Mista" é
qualquer que se crie.

O Sr. Mansueto de Lavor --Sim, é_ "Co_inissão Mista do Congresso Nacionitl"~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tira-se o "a"?
O Sr. Mansueto de Lavor- Tiiã-se o "a".
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Hoje estamos nos dias das emendas de redação. Por isso mesmo é que o Seitadõr Mansueto de Lavor tirou. Se tivesse o mesmo
sentido, ele não tiraria.
'
Vamos votar de olhos abertos e ouvidos
prestas. Evidentemente, um jurista como o
Senador Mansueto de Lavor, ao tirar o "a"
não foi porque esse "a" não tiVesSe nenhUma
importância.
O Sr. A{mir Gabriel -'Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE .(Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Almir "Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, sabem todos que o Orçamento
de 1988 para 1989 foi poi mim relatado.
A época solicitamos à Seplan que procedes's_e um levantamento das isenções, incentivos e subsídios no Brasil. I:: óbvio que o
levantamento sobre isenções é praticamente
impossível de ser feito neSte País. Mas o relativo a subsídios e a incentiVos. foi possível
de ser realizado naquele momento.
O leyantamento incompleto indii::ori seguinte número: para um orçamento de 6 bilhões de cruzados novos, eles correspondiam
cerca de 1 bilhão e 200 milhões de cruzados
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novos, ou os incentiVos e subsídios, sozinhos,
correspondiam a 20% da receita fiscal da
União.
, . _. _
Quando se fez a análise desses incentivos1

verificamos que o destinado ao Nordesté,_
Norte e ao Espírif6 Santo representava um
valor inSignifiCante no conjunto dos inceritivos e subsídios, e um valor ainda ridículo
se considerado as isenções dadas e colocadas
em proporção à atividade económiGa da re·
gião Sul, Sudeste', da região Nordeste, daregião Norte e da região Centro-Oeste.
Sabem b~m V. Ex's que·a-minha posição
tem sido pbstinada com relação às questões

da ordem social e o quanto nós consideramos
inadequa'do retirar recursos-da União; recursos esses que acabam fazent;lo falta para a
educação, para a saúde, para a assistência,
para a previdência e assim por diante.
·
Isso significa não dizer que sejamos contra
todos os incentivos; nós achamos que é neces~
sário, sim, que algumas atividades e algumas
regiões possam merecer incentivos resultan~
tes de renúncia tributária da Uniª-o, dos estados e até dos munjcípios.
Há um fato que é necessário ser meditado
pelo Senado e meditado pelo Congresso: é·
de que a destinação desses incentivos, a nível
de Norte, do Nordeste, de Centro~Oeste, e
a nível de outras atividades ou regiões, não
têm sido suficientemente adequadas para fa~
zer uma promoção ou elevação do nível de_
li'ida dessas populações.
Análises recentes do Banco Mundial, análises recentes da Seplan, análises recentes,
eiífim, de todos_ aqueles que procedem Coril
seried~de em relação à aplicação do dinheiro
público indicam q~e os recursos destinados
a essas áreas têm sid.o pessimamente utilizados, ou não têm sido alavancadores de uma
mudança nas condições de vida dessas regiões
e das suas populações mais simples e ma_is
pobres.
·oíarite ·disso, gostaria de COlocar, em primeiro lugar: nós estamos de acordo com
aprovação deste projeto. Segundo, Sua Excelência o Senhor Presidente da República,
nem deve_tia tersuspen~ido esses subsít;l.i_os
como suspendeu antes, deveria tê-IQs m~.:-
tido e com correções. E,_em terceir9lugar,
a nós nos parece fundamental -que o ·congresso Nacional estabeleça ~s condições para
o acompanhamento da aplicação desses re-.
cursos, a fim de que eles não sejam concentra,dores d·e renda- como bem afirmou o Senador Humberto' Lucena- isto é, que estes
recursos, que correspondem à renúncia tributária ·da Uniáo, possam corresponder, sim,
à elevação do__nível c;le vida das populações.
Isso só poderá ser feito na medida em que
esse apoiamento económico possa se distribuir pela microempresa, pela pequena empresa, pela periferi3; das cidades e pelos interiores.
De maneira que não vejo nenhuma forma
de oposição entre estes recursos e ·o fundo
constitucional, eles são-complementares, mas
eles devem corresponder a uma política que
não seja de transferir de forma indireta um
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dinheiro que foi recolhido sobretudo em São
Paulo... no Rio de Janeiro, no Paraná, por
via -de um- by pass, Via certas afividades ou
etppreendirrient6s económicos no Pará, n·o
Amazonas, no Ceará e :assiíri·sucessivame.Qte.
Isto é, qUe esta rénúncia-tributária não seja
uma renúncia que faça voltar ao bolso do
empresário o imposto que não é deli. O imposto é da Nação e é renunciado por ela no
sentido do desen_vo_lvirit_ento dessas regiões
não consideradas do pontci de Vista geográfiCo;· mas considerados, enfim, em seus esta·
mentos sociaiS e, fuÕ.danlenialment·e·. nas
classes mais pobres.
O Sr. João MenezeS';_ Permite V.
aparte?

Ex~

um

O SR. ALMIR GABRIEL -Com prazer,

ouÇO -v.

Diz o inciso II do mesmo artigo:
"Examinar e emitir para_cer sobre os
planos e programas nacionais, regionais
e setoriais previstos nesta Constituição
e exercer o acompanhamento e a fiscali·
zação orçamentária, sem prejuízo da
atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de su~s Casas, criadas
de acordo com o art. 58."
-Trata-se de_ uma dúvida que gostaria que
o relator esclarecesse, porque, evidentemente, tirando-se· b artigo o que era. definido
passa a ser indefinido. ~ para manter ou tirar
o artigo?
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço·a palavra pela ordem.

Ex~

O Sr. João Menezes- Nobre Senador Al·

mir Gabriel, acho que V.

O_ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro),
- Concedo a palavra a V: Ex•

Ex~ toca um ponto
importanre, porque o Fínor e· o Finam são
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
como o pulmão da Sudam e da Sudene.Sem
-.PE.. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
eles, essas duas instituições peraem de muito
-Sr. Presidente, nã_o se_trata dessa comissão
de sua utilidade. O que se dá é que os recursos
prevista na Constituição Federal. não têm sido empregãdos com a devida realiO Sr. Marco Maciel- Mantém o ato.
dade. Em lugar de serem empregados para
resolver proble-mas sOciais e para se ·promo- ·
O SR. MANSUETO DE LAVOR-'- Sim,
ver o enriquecimento da iegúio, tais recursos
têm sido desviados em grande quantidade.
mas não é essa Comissão. Trata-se de uma
Comissão Mista do Congresso Nacional, esEsse é grande mal._O mal não está na existênpecífica para avaliar os incentivos fü,cais e
cia do recurso que n9s é dado, mas no seu
propor, mediante um projeto de lei, no ·seu
emprego. Aí é que está o grande mal. Esse
relatório final, uma nova sistemática e as çortem sido fonte de enrique_cimento ilícito, fonreções neCessárias, se_ for o caso.
.
te de desvío de d.inheiro__ e_9 aproveitamento
Eri.tã6, se-não é essa Comissão P'errllanerite
em relação à região é muito pequeno em
Mista do Congresso, para avaliar orçamentos
relação_ a.9 VQium(;! do financiamento. Eminente Senador, devemos realmente lutar pela plurianuais, há que ser Comissão Mista, e
não a Comissão_ Mista, para não se confundir
existência desse incentivo, :Porque o Nordeste
com essa.
-- -e nós, na Amazónia, precisamos desses incentivos, mas precisamoS fiscalizar como estão
Pode-se ter duas redações para o caso, consendo empregados.
forme_ sugere o ·senador Hulnberto Lucen<!-,
POde ser uma Coroissã.o Mi~_ta do Congress_o
O SR. ALMlR GABRIEL- Concordo in·
Nacional ou se tira o artigO; mas o artigO
teiramente Cóm as ·afirm·ações de v_. :E:i''Eti
"a''; aí não vai caber. Se colocarmos a Comiscõrripletaria apenas dizendo que, além do desão Mista,_vai·s_e coqfllpdir com essa, que
feito da aplicação, das políticas inadequadas,
é uma Comissão Permanente e tem outras
hátãffibém um grave problemas, que já foi
finalidades que não a finalidade específica
levantado Com ·palavras um pouco tênues,
de avaliar os fundos regionais.
que eU gOStaria de deixar expressas. São proQueria informar a V. Ex•, S~=.. Presiclent_e,
blemas ligados à corrupção, no sentido do
que o eminente Deputado José Lujz Maya,
uso desses recursos.
Relator, disse-me que trará um ofício da CâCreio que é "tundariiehtal ·que a BaiiCada
mara, informando~ V. Ex~ e à Meê~ d_o§~I.!~
do Norte, do Nordes.te, do Espírito Santo,
do que_ a redação aprovada na Càmãra -foí
enfim, que todo o copjunto do Congresso
sem o "a", foi "Comissão Mista".
se mantenha em alerta, quer em relação às
políticas públicas daí derivadas, quer, em seO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
gundo lugar, à honesta aplicação desses re~ _Es_sa.é a soluç.ão. Como V. Ex· havia_ e:-~;~
cursos.
posto, criar-se-ia uma -segunda comissão, distirita daqUela.
A Mesa espera que esse of(cio seja traZido
O SR. PRESIDENTE (Nel>on Carneiro)
-Encerrada a discussão, passa-se à vot~çãn
·e só em-confiança colo~rá a matéria a votos.
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em votação.
-Em votação.
A Mesa tem uma dúvida que vai expor:
Os Srs. Senadore..;, _que aprovam o projeto
Diz o§ 1" do art. 1661a Constituição:
qUeiram permanecer sentados. (PauSa.)
"Caberá a uma comissão mista permaAproVado. O projeto vai à sanção.
nente de ~enadores e pc:putados:
É o seguinte o projeto aprovado:

I
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damente corrigidos pelo mes:mo índice _de
atualização aplicado ao valor do Imposto de
Renda, de acordo com a sistemática estabeleceida para o recolhimento desse tributo.
"Altera a legislação do Imposto sobre
§ 4~ O recolhimento das parcelas cOrresa Renda relativa a incentivos riScais, estapondentes ao incentivos fiscais ficará condibelece novas condições operacionais dos
cionado ao pagamento da parcela do Imposto
Fundos de Investimentos Regionais e dá
de Renda.
outras providências.''
Art. 49 .As importâncias-i'é'passadas pelo
Departamento do Tesouro Nacional, decorO Congresso Nacional decreta:
rentes das opções potincentivo fiscâl, de que
Art'. 1~ A partir do exercfcio financeiro
trata o art. 1~, inciso I, e outros recursos dos
de 1991, correspondente ao período-base de
1990, fica restabelecida a fãcu!dade da pessoa _fundos de investimentos, enquanto não apli·
jurídica optar pefa aplicaÇão de Parcelas do
cados, serão atualizados monetariamente peiro posto de renda devido:
los bancos operadores, referidos no Decreto-Lei n~ 1.376, de 12 -(Je dezembro de 1974~
I - No Fundo de Investimento do Nordes- segundo a variação do Bônus do Tesouro Na-·
te'- FINOR ou do Fundo de Investimento clonai Fiscal- BTNF.
da Amazónia ..:.... FINAM (Decreto-lei n9
Parágrafo único. O resultado da variação
1.376, de 12 de dezembro de 1974, art. 11, monetária constitui recursos dos aludidos
I), alínea, bem assim no Fundo de, Recupe- fundos.
ração Econômica do Espírito Santo- FUNArt. -5~ Os fundos de investimentos apliRES (Decreto-Lei n'' 1.,3'76,' de 12 de dezem- carão os seus recursos, a partir do orça.01ento
bro de 1974, art. 11, "');e
de 1991, sob a forma de subscrição de debênII -em depósito para reinvestimento, de tures, conversíveis ounão em ações, de emisque tratam os arts. 23 da Lei o"·5.508, de são das empresas beneficiárias, observando11 de outubro .de 1968, e 29 do Decreto-lei se que ·a conve-rsão somente ocorrerá:
n'1 756, de 11 de agosto de 1969, e alterações
I - após o projeto ter iniciado a sua fase
posteriores.
de operação atestada pela Superintendência
Art. 2~ Ficam mantidos, ãté o exercício de Desenvolvimento Regional respectiva;
financeiro" de 2000, correspondente ao perío·
II -em ações preferenciais sem direito a
do-base de 1999, os prazos e percentuais para
voto, obs_ervada a legislação das sociedades
destinação dos recursos de que tratam o art.
9
por ações.
5 do Decreto-Lei n" 1.106, de 16 de junho
de 1970, e o art. 69 do Decreto-lei n~ 1.179,
§ } 9 O mOntante de ser aplicado ern dede 6 de julho de 1971, e alterações poste~
bêntures não conversíveis _não poderá ser suriores, para aplicação em programas e proje· perior a 30% (trinta por cento) do orçamento
tos constantes dos planos regionais de desen·
anual de cada fundo, excluídos os valores desvolvimento da Amazónia e do Nordeste.
tinados'a projeto próprio, de que trata o art'.
9" desta lei, nem superior a 30% (trinta por
Parágrafo único~ Enquanto nãO promul· cento) de cada aplicação nos casos de projeto
gar as leis atinentes ao planos regionais, de de implantação e 50% (cinqüenta por cento)
que trata o caput deste artigo, os recursos nos casos de ampliação, diversíficação-e: mo--serão aplicados em programas e projetas con~ dernização.
síderados prioritáriOs pelo Conselho Delibe·
§ L_Os Bancos operadores poderão eferativo da respectiva Superintendência de De· tuar distribuição secundária das debêntures
senvolvimento Regional, em estreita confor- de qui trata o par-ágrafo anterior, observadas
midade com as diretrizes aprovadas pelo Pre· as normas em -vigor sobre a matéria-. -sidente da República,
§ 3 9 A conVersão das debêntures em
Art. 3,. A pessoa jurfdica que optar pela ações deve_rá se efetivar integralmente no
dedução prt:vista n-o art. 19 recolherá nas prazo de um ano, a contar do infcio de operaagências bancárias arrecadadoras de tributos ção do projetq.
§ 49 As debêntures a serem subscritas
federais, mediante DARF especnico, o valor
correspondente a cada parcela ou ao total com os recursos dos fundos deverão ter ga·
rantia flutuante.
do desconto.
§ 19 O Departamento do TêsOUroNacio§ 59 A em!s_são de debêntures se fará por
nal autorizará a transferência dos recursos escritura particular.
§ 59 N:to Se ãj)Iica as debêntures de que .
ao Banco operador no prazo de 15 (quinze)
dias de seu recolhÍlllento, para crédito ao fun- trata esta lei o disposto nos artigos 57,§ 19,
do_ correspondente, à ordem da respectiva 60e 66a 70da Lei n96.404, de IS de dezembro
Superintendência de Desenvolvimento Re- de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).
gional.
§ 79 __ As debêntures renderão juros de 4%
§ 29 Ap6~ decorrido o prazo de que trata (quatio-poi c-ento) ao ano, pagáveis de~ doze
o parágrafo anterior, os recursos serão trans- em doze meses, calculados sobre -o valor do
feridos aos respectivOs Fundos. devidamente principal atualizado monetariamente, seguncorrigidos pela variação 'do Bónus do Tesouro do. a va:r~a.ção do BTNF, e capitalizáveis somente durante o período de carência, que
Nacional Fiscal.
§ 39 Os valores das deduções do Imposto terá como termo final o início de operação
de Renda, expressos na respectiva declara- do projeto atestado pela Superintendência de
ção, serão recolhidos pelo contribu~nte devi- Desenvolviment? R_egional respectiva.
PROJETO DE LEl DA CÂMARA
N• 124, DE !990
(N' 5.997/90, na Casa de origem)

Dezembro de 1990

Art. 6~ Os fundos de ínvestimentos ficam
autorizados a subscrever as sobras de subscrição de vcrlores mobiliários emitidos por
companhias abertas, vinculadas a projeto
aprovado, obedecidas as normas_ da legislação em vigor sobre a matéria e respeitado
o limite de desembolso de recursos pelos fundos.
Art. 7° Para efeito de avaliaçã-o, os títulos integrantes da carteira dos fundos de in··
vestimentos serão comPUtado.s:
1- pela cotação média do último dia em
que foram negociados, na hipótese de ações
cotadas em Bolsa;
II- pelo valor patrimonial, com base no
balanço da empresa no último exercício, corrigido segundo a variação do ·sTNF, até a
data da avaliação; na hipótese de ações- não
cotadas em Bolsa;
III- pelo valor atualizado, acrescido dos
juros decorridos, na hipótese de debêntures.
Parágrafo único. Deverão ser constituídas provisões adequadas, a fim_ de· ajustar
o valor de avaliação constante das carteiras
dos fundos ao valor provável de realização-desses investimentos, com base em parecer
técnico elaborado pelos Bancos operadores,
e ouvida a Superintendência de Desenvolvimento Regional respectiva.
Art. 8~ Os certificados de investimentos
poderão ser convertidos, mediante leilões especiais realizados nas bolsas de valores, em
títulos pertencentes às carteiras-dos_ fundos,
de acordo com suas respectivas cotações~
§ 1o Caberá à Comissão de Valores Mobiliários, ouvidos as AgênciaS de Desenvolvimento Regional e os Banoos operadores,
fixar as condições e os sistemas de:
I - conversão de que trata este artigo; e
II- negociação dos certificados de investimentos em bolsas de valores.
§ 29 Os Bancos operadores põderão estipular pagamento em moeda corrente de parcela do preço dos títulos ofertados nos leilões
especiais.
§ 39 Os certirtCaOos de inves1inieilt0 iéfCridos Oeste artigo" podeáio ser escriturais,
mantidos em conta de depósito junto aos
Bancos operadores.
Art. 99 Às Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores assegurarão às pessoas jurfdicas ou grupos de empresas coligadas, que, isolada ou conjuntamente, detenham, pelo menos, cinqüenta e
um por·cento do capital votante de sociedade
titular de projet9 benefici-ário do incentivo:
a aplicação, neste projeto, ~e recursos equivalentes a setentá por cento do valor das op· ções de que trata o art. 19, inciso I.
__§ 19_ Na hipótese de que traia este artigo,
serão obedecidos os limites de incentivos fis:
cais constantes do esquema financeiro apro·
vado para o projeto, ajustado ao. Orçamento
Anual dos fundos.
§ 29 Nos casos de participação co.rijunta,
será obedecido o limite núnimo de· dez por
cento do capital votante Rira cada pessoa
jurídica ou grupo de empresas coligadas, a
ser i_nt~ralizado com recurSos próprios.
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1- nos casos de projetas industriais, pre§ 3" O limite mínimo de que trata_ o parágrafo anterior será- exigido para as opções ferencialmente para máquinas, aparelhos e
que forem realizadas a partir do exercício _equipamentos; e
II- n_9s demais proj_etos, as Superintenseguinte ao da entrada em vigor desta lei.
dências de Desenvolvimento Regional esta§ 4" Relativamente aos projetas privados. não governamentais, voltados para a belecerão, previamente, as inversões fixas a
construção e exploração de vias de comuni- serem admitidas para efeito de vinculação.
Parágrafo único. A aplicação de recursos
cação e transportes e de complexos energédo _Finor e slo_ Finam em projetas agropeticos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, o limite mínimo de que cuários somente se fará em regiões de reconhecida V<?caç_ão ag_ropastoril, respeitadas as
trata o § z~ deste antgo será de 5% (dnco
diretrizes ·governamentais de preservação
por cento).
_
ambiental e, em, situação de conflito social,
§ 5? Consideram-se empresas coligadas,
para fins do disposto neste _artigo, aqueles ouvido o Incra.
Art. 12. A aplicação -dõs recUrsos dos
cuja maioria do capital votante seja controfundos será realizada em estreita consonância
lada, d.ireta ou índíretamente, pela mesma
com os objetivos do projeto e em conforpessoa físiCa ou fUTídica_, compreendida tammidade com todas as cláusulas condicionan·
bém, esta última, como integrante do grupo.
tes quando da sua aprovação pelo Conselho
§ 6° Os investidores que se enquadrarem
na hipótese deste artigo deverão comprovar Delibe;_a_üvo das_ Superintendências de De~
essa situação antecipadamente à aprovação senvolvimento Regional.
§ lo O descumprimeri.tO do disposto no
do projeto.
caputdeste artigo resultará:
§ 79 A aplicação dos recursos dos fundos
relativos às pessoas jurídicas ou grupos de
I~ no ~~lam~t~. pelo Conselho Deliempresas coligadas que se ~nquadrarem na
b~rativo da respectiva Superintendência. dos
hipótese deste·artigo será realizada:
incentivos- aprovadOs;
II- no recolhimento, pela empresa beneI - quando o controle acionário _ocorrer
ficiária, ao banco operador, das quantias rede forma isolada, sob a modalidade de ações
cebidas; corrigidas monetarüuriente. segundo
escriturais com direito de voto, observadas
a variação do BTNF, a partir da data de seu
as normas das so_ciedades por ações; e
recebimento, acrescidas de multa de vinte por
II -nos casos de participação conjunta
cento_ e de juros de um por cento ao mês,
minoritária sob a modalidade de ações ou
debêntures conversíveis ou nãq ~m ações. _ deduzidas, no casO- de aplicação de recursos
Art. 10. Atas Conselhos. Dcliberativos sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.
das Superintendências de Desenvolvimento
§ :z~ .. .Sem prejuízo do disposto no paráw
Regiollal caberá:
grafo- primeiro deste artigo, a Comissão de
I-no iilício de cada exercíciO, definir as
Valores Mobiliários pOderá impor aos infradiretrizes e priot'idades para orientar a programação orçamentária anual e aprovar o O r·
tores as penalidades previstas no art. 11, da
Lei o" 6.385, de 7 _de dezembro de 1976.
çamento Anual dos Fundos;
II- aprovar os projetas me·recedores das
§ 39 Após o recolhimento dos recursos,
aplicações de recursos, observados os parâ- a empresa beneficiária emissora fica autorizada _a proceder a redução do capital social,
metros e ob jetivos COnstantes-dos Planos Reproporcionalmente às ações subscritas pelo
gionais de Desenvolvimento.
§ 1~' Antes de ser submefido" ao ConselhO - fUndo, com o conseqüente cancelamento dos
Deliberativo das Superintendências de De- res.Qec_tivos títulos.
Art. 13. A apuraçã(fdos desvios das apliw
senvolvimento Re_gional, o projeto deverá recações dos recursos dos fundos será feíta meceber parecer conclusivo favorável das-secte~
tarias Executivas das respectivaS Superinten- diante procedimento administrativo, instaurado sob pena de responsabilidade, pelas Sudências, no prazo de 180 (cento c oitenta)
perintendências de Desenvolvimento Regiodias, a partir de sua apresentação.
nal, com a participação de representante do
§ 29 O acompanhamento e a fisca_lização
dos projetes beneficiários serão realizados_ b~nco operador, admitida ao ii:ifrator ampla
defesa.
pelas Superintendências de Desenvolvimento
Art. 14. A falta: de recolhimento, pela
Regional, as quais recorrerão ao concurso
dos bancos operadQrcs e de auditorias inde- empresa beneficíária, dos valores apurados
em processo, no_ prazo de trinta dias contados
pendentes.
da data do recebimento da comunicação do
§ 3~ Os pt'bjetos aprovados e com implantação ainda não iniciada, serão reava- cancelamento, importará na execução judicial a ser promovida pela Agência de Desen~
liados pela Secretaria Executiva das Supe~in
tendências de Desenvolvimento Regional pa- volvíment.o Regional.
Art. 15. As importâncias recebidas, na
ra efeito de enquadramento na sistemática
_forma do art. 11, reverterão em favor do funora estabelecida.
do correspondente, cabendo ao banco opera§ 4" Os bancos operadores ficam respon·
sáveis pela conversão de que trata o art. 4" dor respectivo, caso ou títulos já tenham sido
negociados, promover a emissão de novas
desta lei.
Art. .11. Os recursos dos Fundqs de que Quotas._
Ait. 16. Para efeito do dispOsto Tio-~irt.
trata esta Lei des.tinar-se-ão, nos projetas a
12, equipara-se à aplicação de recursos em
serem aprovados à cobertura de investimen-- desacordo com o projeto aprovado:
tos fixos, sendo:
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I --a paralisação ou suspensão das obras
ou serviços de implantação do empreendi~
menta, sem prévia autorização da autoridade
competente; e
II- o descumprimento dos cronogramas
estabelecidos no ato de aprovação do projew
to, motivado por falta de aparte de recursos
do grupo empreendedor, saJvo motivo de força maior devidamente comunicado à Sup'erintendência de Desenvolvimento Regional e
por ela reco"'ilhecído.
Art. 17.' Considerar·se-ão solidariamente responsáveis pela aplicação dos re~rsos
dos fundos liberados pelos bancos operadorês
e recebidos a_ partir da data da publicação
desta lei, a empresa titular do projeto e seus
acioilistas controladores.
Art. 18. Cabe à ComisSão--di--Vãtores
Mobiliários disciplinar a constituição, a Ot!ianizaÇão, o funcionamento e a administração
de Fundos Mútuos de ..Ações Incentivadas,
inclusive estabelecer normas e práticas a serem observadas quanto à administração e
composição das carteiras de títulos e valores
mobiliários, bem assim quanto aos limites
máximos de remuneração.
Art. 19. As empresas que tenham empreendimentos industriais e agroindustriais,
em operação nas áreas de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
~ SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM,
poderão depositar no Banco do Nordeste do·
Brasil S/A e no Banco da Amazónia S/A,
respectivamente, para vestimenta, quarenta
por cento do valor do Imposto de Renda devido pelos referidos empreendimentos, calculados sobre o lucro da exploração, acrescido
de cinqüenta por cento de recursos próprios,
ftcandQ, porém, a liberação desses recursos
condicionada à aprovação, pe[as AgênciaS do
Desenvolvime_nto Regional, dos respectiv<?_s
projetas técnico-econõroicos de ·modernização ou complementação de equipamento.
§ 19 Os recursos de que trata este artigo,
enquanto não aplicados, serão corrigidos mow
netãriamente pelo banco operador, com base_
na variação do B1NF.
·
§ 29 Poderá ser deduzida a quantia correspondente a dois por cento do valor de cada
parcela de recursos liberada, a ser dividida,
em partes iguais, entre a Agência de Desenvolvimento Regional e o_ banco operador, _a_
título de custo de administração do projeto.
§ 3Y Na hipótese de o projeto não ser
aprovado, caberá ao banco operaror devolver
à empresa depQsitante a parcela de recursos
próprios e recolher_ à União Federal o valor
depositado como incentivo.
Art. 20. Pela administração dos recursos
dos fundos de investimento, cabe_rão as sew
guintes remunerações:
I - três por cento ao ano ao banco opúador, devidos mensalmente, calculados sobre
o valor do património líquido do respectivo
fundo, a título de serviço de administração
das carteiras.
n -um e lneio por cento ao banco opéfador, calculados sobre o valor de cada liberação de reéursos pelo respectivO- fundo, para
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custeio de atividades de pesquisa e promoção;

III- três e meio por cento à SuperintendêÓcia de Desenvolvimento Regional, calculados sobre _o valor de cada liberação de_ recursos pelo respectivo fundo, para custeio das
atividades de pesquisa e promoção relacio-

nadas com as regiões beneficiadas com os
incentivos e de análise, acompanhamento e
fiscalização dos projetas.
Art. 21. As empresas beneficiárias dos
rec_ursos dos fundos ficam obrigadas, em cada

exercício, a remeter à Comissão de Valores
Mobiliários e aos bancos operadores dos respectivos fundos cópias das demonstrações financeiras devidamente auditadas por auditores independentes.
Art. 22. Fica assegurado aos b.cneficiá- rios de projetas aprovados c__cm implantação,
o direito à adoção de uma das seguintes alter~
nativas:
I - opção pela sistemática de incentivos
flscais institUída PeTa presente lei;
Il-conclusão do empreendimento· por
meio de outras fontes de recursos.
Art. 23. A faculdade referida no art. 1"
será extinta no prazo de dez anos, a contar
do exercício financeiro de 1991, ano-base de
1990, inclusive.
- -Art. 24. Os estatutos da companhia poderão excluir o direito de preferência nas
subscrições das debêntures conversíveis em
ações corresp_ondences a emissões a serem
adquiridas, exclusivamente, com recursos
dos fundos.
Art.- 25. Aplicam-se ao FUndo de RecU~
peração Económica-do Estado do Espírito
Santo - FUNRES e ao Grupo Executivo
para Recuperação Económica do Estado do
Espírito Santo- GERES, no que couberem,
as disposições desta lei.
Art. 26. Até (12) doze meses após o início da legislatura a iniciar-se em 1991, a Comissão Mista do Congresso Nacional reavaliará os incentivos fiscais regiOnaiS, propondo
as medidas corre ti vas à luz de s_uas conclusões.
Art. 27. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo· de sessenta dias
contados de sua publicação.
Art. 28. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se à apreciaç!o do Requerimento
n~ 548/90, de urgência, lído no Expediente,
para o Projeto -de Lei da Câmaia no 122, de
1990.
.
Os Srs. SCnadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
"Discussão,_e_m turno único. do Proje·
to de Lei da Câmara n·' 122, -de_ 1990,
de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que institui a Taxa de Conservação Rodoviária e dá outras providências",

Dependendo de pãrecer da Comissão
de Assuntos Econômicos."
Solicito do nobre Senador Carlos Patrocíni<Y o parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex·.

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
-PR. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, desejo saber sobre a redação final da matéria anterior. El~ vai ser aprovada agora ou depois?
O SR; -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Já foi aprovada. A matéria vai à sanção,
porque n-a:-o houve emenda. Já veio a redação
final da Câmara.
Nobre Senador Mansueto de Lavor, peço
a V. Ex• que, com a rilesina diligência _Com
que apreciou essa matéria, diligência que é
característica de V. EX", faça chegar à Mesa
o ofício da Câmara dos Deputados, para que
o processo fique completo e não necessite
de uma nova redação final.
Continua com a palavra o nobre Senador
Carlos Patricfnio, para emitir parecer.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (
TO.
Para emitir parecer. Serit revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se
de projeto de lei oriUJido do Poder Executivo,
que_ institui a Taxa de Conservação Rodo·
v_iária,_cuja destinação é_específica, conforme
o _nome indica.
• -O projeto estabelece que o valor anual dessa taxa será cobrado em cotas, ou seja, quan·
do do abastecimento dos veículos nos postos
de ven_da de combustíveis.
Õ -projeto de lei determina tambénl. que
a_ aquisição de combustíveis não destinados
ao abastecimento de veículos para circulação
rodoviária. assim como dos ônibus coletivos
urbanos, deverá ser feita diretamente nas distribuidoras e entre outras fontes que vierem
a s~r autorizadas pelo Departamento Nacional de CombustíYeis. A taxa prevista será
instituída com o prazo de 45 dias após a publicação desta lei.
__ Sr. Presidente _e Srs. Senadores, tendo em
vista a necessidade premente da conservação
e restauração de nossas rodovias federais e,
pFincipalmente, tendo em vista o evidente
fracasso do Programa do Selo Pedágio, opinamos favoravelmente ao acolhimento do
'
projeto.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer é favorável.
Em discussão a matéria.
O Sr. Maurfcio Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

Ü SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
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0 SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para _discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs . .Senadores:
Houve, inclusive em Fortaleza, salvo enga·
no, uma reunião de todos os diretores de
Departamentos Estaduais de Rodagem.
A manifestação foi contrária ã observação
que eles fizeram, porque, na verdade, essa
arrecadação vai canalizar todos os recursos
para os cofres da União. Os estados e municípios estão excluídos. Entendo, também,
que se trata de uma bitributação.
Por conseguinte. o PDT encaminha contrariamente à aprovação, lamentavelmente, do
parecer do meu eminente Colega, Senador
Carlos Patrocínio.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESlDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -R.Í. Para
discutir. sem revisão do oiacfor. ') -S!. Pre~dente, Srs. Senadores:
.
Além dos argumentos apresentados pelo
Senador Maurício Corréa, não é justo que
na hora em que se abasteça o carro haja um
acréscimo de três cruzeiros por litro, confor·
me o cálculo apresentado.
A União arrecadada todó esse dinheiro e
não se vê aqui, 'em absoluto, como será feito
o controle sobre sua arrecadação COm maior
especificidade. Além do mais, uma pessoa
que usa o carro, às vezes para lazer, ou usa
como um veículo de trabalho na cidade, está
pagando a conservação da estrada. Está dito
aqui ''rodoviário'' ;está dito aqui ••automotor
rodoviário"'. Quero saber o que é e o que
não é rodQviário.
Se a pessoa vai abastecer num posto de
gasolina, o que vai ser considerado? EJe vai
ter que pagar na hora que enche o tanque.
Quero saber o _que é automotor rodoviário.
Só se ele abastecer nas estradas? Abasteceu,
está pagando, e a uma média de.Cr$ 3,00,
pelo que se sabe. por litro.
Então, uma pessoa que tem um carro como
instrumento de trabalho _está pagando a conservação de uma estrada que ele não usa.
O lógico, o correto seria pagar nos postos
de pedágio. Assim, quem fosse para estrada
pagaria. É assim no Mundo todo; no mundo
todo existe pedágio. Aqui, fizeram_do~ postos
de_ pedágio cabide de emprego. Entáo, com
os postos de pedágio gastava-se mais do que
se arrecadava. Essa é a grande realidade.
Sr. Presidente, é uma bitributação tranqüila. Já se paga IPVA, e os municípios não
recebem nada.

E paga-se, também, taxa rodoviária, TRU,
não sei mais o quê. Airida uma outra tributação?
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V.

Ex' uin aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Ouço V. Ex•
com toda satisfação.
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O Sr. Carlos Patrocínio - Não me parece
ser uma tributação~ mesmo porque existe
uma taxa de melhoramentos. V. Ex~ sabe perfeitamente que um prefeito de determinada
cidade, quando asfalta a rua, cobra. Independentemente do IPTU que se paga anualmente, existe essa taxa de melhoramentos. Seria,
no caso, essa taxa de melhoramentos. O
ço também, eminente Senador, ainda não está estabeleciçl.o. Será determinado de acordo
com uma previsão de custos. Para ter-se uma
idéia, a previsão é que, ntfexercú:io de 1991,
a conservação das rodovias federais gastará
Cr$ 51.945.750. I_s_so, a preço de maio. Evidentemente, o preço será de acordo também
com o combustfvel que é mais gasto nas rodovias.
O SR. JAMJL HADDAD -Isso, a preço
de maio, quando o preço da gasolina era cinqüenta cruzeiros; agora, é oitenta cruzeiros.
Já há um acréscimo, porque diz-se claramente: "A preço de maio, sujeito a atualização
prevista na correspondent_e lei orçamentária". Então, a pessoa já paga o aumento do
combustível, porque os reajustes são feitos
quase que mensalmente, e ainda paga mais
uma média de três a quatro cruzeiros por
litro. h uma bitributação. Acaba-se com a
taxa rodoviária que se pagava de uma vez,
acaba-se com os postos de pedágio, e vai se
votar um imposto que é flagrantemente inconstitucíonàl. b bitributação mesmo, não há
dúvida alguma. São dois fribUtoS sobre o mesmo assunto.
Quero deixar bem claro que a minha posição é radicalmente contrária; deve-se conservar a estrada, sim, mas deve pag8.r a conservação da estrada quem a u1:iliza-. ·

Pre-

O Sr. Carlos Patrocínio - Apenas para
concluir o meu aparte, Senador J amil Haddad, a melhor modalidade seria através do
pedágio, mas isso é privilégio das grandes_
cidades, dos grandes estados, como São Paulo e Rio de Janeiro- não sei se Minas Gerais
tem posto de pedágio. Temos que arranjar
uma solução para resolver este problema de
conservação. Selo pedágio não funciona e a
mim não parece que seja uma bitributação,
porque é-uma taxa de conservação perfeitamente prevista em lei. Qual seria a sugestão
que V. Ex' apresentaria para resolver este
problema tão angustiante para a conservação
das estradas?
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Carlos Patrocínio,-eu 1i que o Consultor-Geral da República, Célia Silva, teria ficado revoltado por não ter sido consultado, eis que
o seu parecer seria contrário, pois considerava claramente configurada a bitributação.
Este projeto riãO foi entregue a ele, foi direto
para a Secretaria de Transportes, de onde
foi remetido à Presidência da República. V e~
ja V. Ex• que o próprio Governo, o Consul~
ter-Geral da República, e segundo li no jornal - e o Senador Maurfcio Corrêa deve
ter lido também, estava contrariado por não
ter sido_ ouvido, porque seu pronunciamento
era<:ontrário.

De modo que não tenho dúvida de que,
se algum usuário, algum motorista for para
a Justiça, vai Cair:- Não tenho dúvida disso.
Não tenho dúvida, como já caíram outros
tipos de taxas que andaram gerando impostos.

O Sr. Rachid Saldanha Derzi me-me V. ExA um aparte?

Permite-

-_Ó -SR. JÃMIL HADDÃD - Com grailde
satisfação.

--

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Nobre Senador Jamil Haddad, o erro foi nosso, na
Constituinte. Acabamos com o imposto único
sobre combustíveis lubrificantes. Com a eliminação desse imposto na Constituinte- erro nosso-, as estradas brasileiras, que eram
magnificamente conservadas até então, em
virtude de recursos que havia e iam para-o
DNER, foram prejudicadas. Liquidamos
®Ill o DNER. E as estradas brásileiras estão
Ilec:essit~do serém ·reconstfuídits. Não podem ser nem recapeacl_as nem consertadas,
mas teconStituíqas~ porque há um buraco só
na grande maioria das estradas brasileiras.
Tivemos agora os recursos do SOS, com
os quais já foram conservados, recuperados,
majs_ ou menos 15 mil quilómetros de estradas. Mas nós necessitamos muito mais, e graças ao Exército, que tem contribuído com
os seus batalhões rodoviários, que feito reparo$ baratíssimos; sem· Opreço dessas empreiteiras que estào ar: O BràSil precisa ter recursOS e essa e_ uma forma de gerarmos recursos.
Quem teri:l ã.Utorrtóvel, nós que temos, podemOs pagar dois, três cruieirOS pOr litro de
gasolina para o Brasil, para conservar asestradas e facilitar o transporte aos nossos agricultores, aos nossos produtores, que estão
af também com impostos caríssimos, porque
as-estradas não dão condições de tráfego. Os
transportes urbanos estão livres desses impostos, como diz o Senador Meira Filho. Então, precisamos de recursos e essa é uma das
formas que se encontrou, talvez a mais fácil,
no momento. Pode-se até modificar amanhã,
para que o DNER tenha recursos para con!rervar-as·-estradas brasileiras, que é o fim,
que é um descalabro em todos os estados.
E os produtores não têm uma via de transporte, além de caríssimos, pelo estado das
estradas. Não temos corno transportar o fruto
do trabalho e da produção brasileira. Isso
é o que eu queria que o nobre Senador Jamil
Haddad compreendesse, embora tenha razão
em parte das suas críticas.

O SR. JAMIL HADDAD- Nobre Senador
Rachid Saldanha Derzi, é muito fácil-governar taxando, aumentando impostos. Agora
mesmo, a informação que tenho é a de que
chegaram _1_1 medidas provisórias, reforma
tributária, aumentando todo tipo de imposto.
Chegaram agora, numa edição extra do Diá·
rio Oficial que saiu hoje.
Então, arrocham-se oS salários; congelamse os salários violentamente, os preços pisparam, ~bram-se taxas e impostos mais caros.
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Que processo é _esseJ É esse o processo
mágico que nos foi imposto pelo atual.Oovetno1
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
Ex• um aparte"?
O SR. JAMIL HADDAD -

Com satisfa-

ção.
O Sr. Humberto Lucena - V, Ex~ falou
numa ·e-dição extra do Diário Oficial?

- Ü. SR. JAMIL HADDAD- Edição extra.
O Sr. Humberto Lucena - Mas não pode
haver edição extra. Quando mu_ito, um suplemento do Diário Oficial.
O .SR. JAMIL HADDAD ----Está esciito:
edição extra.

O Sr. Humberto Lucena - É um~ novidade surpreendente e estarrccedora.
O SR. JAMIL HADDAD __:. É novidade.
O atual Governo é cheio de novidades; o
PreSidente joga õoia de gude!
- · -·
Sr. Prcsiden_te, quero deixar bem claro que
pretendo obstruir este projeto, que considero
mais uma achincalhe, mais uma medida imposta de cima para baixo com a população
tão sofrida já com impOstOs,- taxas· e outras
artimanhas do Governo.
Quero saber, Sr. Presidente, como vai ser
o controle desse dinheiro arrecadado. V. Ex•
sabe que nós já pagamos até o empréstimo
compulsório sobre os combustíveis_ e, como
todo empréstimo compulsório, não foi devolvido a ninguém!
_
___ _
São essas fórmulas mágfcas que no__ final
não há controle. E inais uma ve·z a população
se vê lesada_ por esses rilovimeihõS arrecadadores completamente- incOnstituCionais, por~
_que isso é uma bitributação.
Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente.

O Sr. Chagas Rodrigues --Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti!.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_;Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (!'SDBPI. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, está -erri discussão o Projeto
de Lei da Câmara, n~ 122/90, que institui a
Taxa· de Conservação Rodoviária, e dá outras
provitléncias.
As ·nõssas rodovias precisam realmente ser
conservadas, muitas precisam ser reconstruí~
das, e outros trechos de rodovias federais precisam ser construídos.
Peço vénia aos ilustres _Colegas gu·e estão
aceitando esse processo de obtenção de recursos, para discordar. Tenho minhas dúvidas sobre a constitucionalidade desse projeto, mas não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente, quanto à injustiça da propostçao.Diz o art. 3~:
"Para os efeitos desta lei, cOil.tribuiritc
da taxa é todo condutor d6 veículo a·utomotor .rodoviáriO."
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Assim, Sr. Presiâenie, aqueles- e já foi
dito isso aqui -que pos.c;uem pequenos veículos, utilizados em áreas suburbana e urbana
das nossas cidades, passarão também a pagar

a taxa ora instituída.
Daí o art. 1~· falar que "é instituída a taxa
de conservação rodoviária devida pela utiliza-

ção efetiva ou potencial". Há uma utilizaÇão
potencial, que vem muitas vezes a se concre-.
tizar, mas aquele que possui um pequeno veículo, que nunca utiliza estradas, esse não é
usuário, nem efetivõ~ neffi potenciaL ...
Sr. Presidente, __o Diário Oficial, com data
de 14 de dezembro, traz realmente 8 medidas
provisórias, muitas das quais cogitam de matéria tribUtária. A receita para a construção,
reconstrução e conservação de rodovias, poderia, a meu ver, ser obtida através do art.
153, da Constituição, que prevê a competênCia da União para instituir impostos impostos sobre "renda e proventos de qualquer natureza''. Por que não aumentar o Imposto de Renda? Há mais, Sr. Presidente.
O art. 153, no inciso VII diz:
"Compete à União instituir imposto~

posto de Renda. Hoje, estamos reduzidos a
duas.
De modo, Sr. Presidente, que tenho minhas dúvidas- repito- sobre a constitucionalidade do projeto, respeitando aqueles que
têm outro entendimento. Mais do que isto,
considero injusto esse projeto, porque iremos
cobrar a taxa de todos aqueles que possuírem
qualquer veículo, como diz o art. 3°, "todo
condutor de veículo automotor rodoviário".
E __há mais, Sr. Presidente. Sabemo~ que,
aumentando o preçO do combustível, há uma
repercussão no custo de vida e quem vai pagar
também, inclusive com a repercussão, com
a elevação do custo de vida, em última análi·
se, é ·o pobre assalariado, que aJlda apenas
de ônibus e, às vezes, anda à pé, porque não
•tem nem dinheiro para andar de ônibus.
O Sr. Leite Chaves- Senador Chagas Rodrigues, permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Concederei ~ aparte a_ V. Ex' com todo prazer. _

Ó Sr. Leiie-Chaves- Participo do pensamen,to de V. EX", primeiro, quanto à preocupação acerca da situação em que se encon·
sobr~:
.. ' ............... ....... .,.............................. ,. __tram as estradas no País. Isso tem uma conseqüéncm funesta para a: economia nacional.
VII - grandes fortunas, nos termos
E, tambo6m, teria uma certa dúvida sobre o
de lei complementar."
aspecto_de constitucionalidade. Mas sobre esR
As grandes fortunas não foram obj~_ro, o
sa questão da constitucionalidade, temos que
Governo -fiâo está; qUe eu saiba, interessado
ver o que diz a Constituição. No art. 156
nessa tributação. No més passado,_ JlOS Esta- diz:
dos Unidos, o Congresso votoU- um Pr-oJeto"Compete aos municípios instituir imaumentando os tributos sobre as grandes forpostos sobre:
tunas e, mais do que isso, criando novas alíI - propriedade predial e territorial
quotas no-Imposto de Renda. Aqui, contiurbana;
nuamos com duas, exclusivamente. Aqui, os
II- transmissão inter vivos •.. ;
grandes milionários pagam a mesma coisa,
111- vendas a varejo de combustíveis
com a mesma alíquota que incide sobre a
líquidos e gasosos, exceto óleo diese!. ''
classe média e até sobre a classe média chamada baixa. Então, o Governo teria fOntes,
-M.~s. aí, é o qué? É imposto. Se a União
a meu ver, para atender a essa situação.
estivesse cobrando imposto, evidentemente
Finalmente, Sr. Presidente, nobre Senador seria o caso flagrante de bitributação. Esse
'fez-se referência à extinção dO antigo tributo, caso específico não é imposto, é taxa. Há
que ele mencionou-- Imposto Único Sobre uma diferença conceitu-al; profunda, entre- taCombustíveis.
xá e·1riip'óStO. O que é imposto? O Imposto
Pois bem, não retiramos, não proibimos
é u~ tributo genérico, abrangente; a taxa
o Governo. O arL 154 diz:
é espeCífica, é cobrada, mas com uma finalidade específica. Então, o ait. 145 diz o se"A União poderá instituir:
guinte:
I -mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior,
;,União, os estados, o Distrito Federal
desde que sejam não-cumulativos e não
e os municípios poderão institUir os setenham fato gerador ou base de cálculo
guintes tributos:
'
próprios dos discriminados nesta ConstiI - impostos;
tuição;"
II - taxas, em razáo do exercício do
poder de polícia ou pela utilização, efeR
Ora, essa taxa, para muitos, seria cumutiva ou potencial, de serviços públicos
lativa e teria faro gerador Pu base de c,álculo
específicos e divisíveis, prestados ao conpróprios dos discriminados na Constituição.
tdbuinte ou postos a sua disposição;
Então, poderíamos afastar essas dúvidas
III - contribuição de melhoria, decriando um tributo específico que o Governo
corrente- de obras públicas."
pode ou, então, como eu disse, aumentando
o Imposto de Renda, ou criando no Brasil
Em torno dess_es dois incisos deve recair
o imposto sobre granões fortunas.
exatamente isso, conseqUentemente, sendo
defensável o projeto, mesmo perante a Cons- Nós, no Brasil, já tivemos impostos sobre
lucros e-xtraordinários que, de certo modo, tituição. E a realidade reclama, ainda que
corresponderia a isso. Nós, no Brasil, já tive- houvesse um risco à Constituição, que ele
seja institufdo, porque não é possível que as
,, mos quatro, cinco alíquotas na área do lm~
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estradas continuem desta forma, sobretudo
depois que o selo-pedágio se tornoo inócuo,
prejudicial e, inclusive, estimulou o desres~
peito a própria lei. Obrigado a V. Ex•
·osR. CHAGAS RODRiGUES - Acolho
o parecer de V. EX" Inicialmente, disse, que
tinha as minhas dúvidas, inclusive outros, tributaristas não as têm.
Ê evidente que o conceito de imposto não
se confunde com o de taxa, conquanto estejam incluídos no conceito abrangente de tributo.
Se V. Ex' me permite, os tributaristas dizem também que quem paga taxa é o usuário,
é quem usa._ Não posso pagar uma taxa_. se
não me sirvo, se não me utilizo do serviço.
Aqui, então, não só há o aspecto de injustiça.
como há o de ilogísmo. QJ)em paga a taxa
é quem utiliza o serviço. Essa história de
usuário potencial que muitas vezes nunca passa, isso é comum andar em estradas, pelo
menos com o seu veículo. Isso,-a meu ver,
torna o projeto, sob esse aspecto, injurídica
e profundamente injusto.
A Constituição mostra, indica as fontes que
o GOverno deveria utilizar. Entendo que as
nossas rodovias precisám ser conservadas .
Muitos trechos precisam ser reconstrufdos,
como ó da chamada estrada Fortaleza-Brasl1i9-. BR-20, que foi construída a partir de
Fortaleza até Picos e de Brasília até Barreiras, na Bahia; o miolo, o centro, jamais foi
construído. Seria uma estrada da maior importância na ligação do Nordeste pelo centro.
Sr. Presidente, espero, porque é uma questão de justiça -fiscal, está previsto na Constituiçã.o, que venha o imposto sobre as grandes
fortunas, principalmente sobre as grandes
fortunas que não estão a serviço da produção
e do de_?envolvi~ento económico.
(0 Sr. Presidente fai soar a campainha.)
Diante destas considerações, Sr. Presidente, o meu voto pessoal- e aqui não invoco
a minha condição de Líder, em exercício, do
PSDB -,o meu voto é contrário* Mas, como
não tive tempo para reunir a Bancada e ouvir
democraticamente o pensamento dos colegas, o assunto é inteiramente livre, e cada
um dos ilustres membros da Bancada do
PSDB votará de acordo com o seu entendimento.
Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presidência que é
ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3~
Secretário.

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente,
-peço a pa!ãVra: para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O Presidente faria um apelo a todo!> o~
Senho~es Deputados, para que fossem o mais
conciso possível, de vez que o~ Srs. Deputados estão no~ esperando até agora.
Com a palavra o nobre Senador Humberto
Lucena.
-
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, este projeto é de grande interesse
público, pois é imperiosa a necess_idad.e, não
só de se conservar como também de se reM
construir e ampliar a malha viária nacional
que foí linplantada no Pais, sobretudo a partir
do maior Presidente da Repúbtica_que já tivemos- Juscelino Kubitschek de Oliveira. Foi
o seu Governo que pa_vimentou milhares e
milhares de quilómetros de rodovias.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que se
debate, neste instante, é qUal seria a fonte
de recursos financeiros mais adequada para

- O Sr. José Fogaça - Permite-me V. Ex'
um aparte, nobre Senador Humberto Luce"na?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Inclusive
- e aí chamaria a atenção da Liderança do
Governo - , porque a meta primeira que o
Presidente Fernando Cotlor de Mello, vem
constantemente, anunciando, num verdadeiro estribilho, é combate à inOação.

"Compete aos municfpios instituir impostos sobre:

Ora;-:no momento em que se cobra essa
taxa sobre a venda de combustíveis - com·
bustíveis que já estão sendo aumentados ijUà·
se diariamente, a partir, sobretudo, da crise
do Golfo Pérsico, com o aumento do preço
do petróleo no mercado internacional-, evide~temente, a majoração dos seus preços vai
ser repassada para o preço final das merc:idori'as ·e, por-conseguinte, o IPC vai aumentar, o que irá gerar uma inflação ainda maior.
Então, se o Governo quer baixar a inflação
para um dígito, com a instituição dessa taxa
vai contribuir para que a inflação passe a três
dígitos.
}:: mais um aspecto para o qual gostaria
de chamar a atenção dos Srs. Senadores, antes de ouvir o aparte do nobre Senador Jcis~

III- vendas a varejo de combus_tívei~
líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;"

Concedo a palavra a V.
dor.

custear essa obra inadiável,_com a qual todos
concordamos?
O _Projeto de Lei da Câmara n" 122, de
1990, que institui a Taxa de CoQservação Ro·
doviária, e dá outras providências, a mim me
parece iriteiramente inconstitucionaL Se me
restasse qualquerdúvída neste particular, ela
me teria sido dissipada pelo aparte do nobre
Senador Leite Chaves, quando leu o art. 156,
da Constituição Federal, que diz textualmen·
te:
·

Ora, no momento em que já se cobra o
imposto municipal sobre a venda de combustíveis, evidentemente-se O Governo FeQeral
criar uma taxa sobre a venda de combustíveis,
estabelece~se uma bitributação.
O nobre Senador Leite Chaves é um jurista
eminente, um constitucionaJjsta emérito, mas
S. Ex' se esqueceu, apesar de ser também
estudioso da economia, de que tributo é o
gênero. Imposto e taxa são espécies. Portanto, há uma bitributação ...
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me
V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Um mo·
menta, nobre Senador.
Ademais, o nobfe Senador Chagas Rodrigues levantou a questão que me parece mais
relevante na discussão deste projeto, qual seja, a de que s~ trata da instituição de uma
taxa de conservação rodoviária. Ora, o que
é taxa? Taxa é a contraprestação de um serviço. Assim, essa taxa não pode ser paga pelo
universo das pessoas· que compõem a sociedade. Somente aquelas que se utilizam do
serviço de transporte rodoviário é que teriam
que a recolher, no ato de aquisição do combustível. Quem está ~Ulando pas cidades,
quem vai para o seu ttabaiho diariamente,
como bem lembrou o nobre Senador Maurício Cõt).'!a, não· po-de pagar essa taxa, porque não está utilizando as rodovias que se
pretende conservar.
Esse projeto, portanto, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, além de inconstitucional, é injurídico. E, além de inconstitucional e injurídica,
é injusto e perverso.

~ogaça.
Ex~.

nobre Sena-

O Sr. José Fogaça- Em primeiro lugar,
a sua argumentação é impecável. Em segundo lugar, há uma dúvida. Veja V. Ex~: a taxa
vai correSponder ao valor resultante do rateíO
do_custo anual de conservação das vias i aliás,
já estabelecida no Orçamento, a preçoS de
maio de 1990, em 51 bithões de cruzeiros.
Se não me falham os cálculos, aqui feitos
ra-pidamente, essa taxa, a preço de dezembro,
sena da ordem de 135 bilhões de cruzeiros.
Ora, o ãrt. 3~ e o art. 4~ criam u:ma outra
irtjUSfiÇa ao dizer: para os efeitos desta lei,
contribuinte da taxa é todo o condutor de
veículo automotor rodoviário. Portanto,
quem paga é o condutor, é o mototista; não
é o veículo. Mas, note, V. Ex•, que no art.
4? _se o~s~~b_eíe:ce,_ se oferece um _c;fitério qt.ie
é absoluta[Jtente duvido"so, questionável e in·
justo. Para facilitar o pagamento da taxa, o
~ 'Y_alor anual, os 135 bilhões, a preço de
dezembro, ·será parcelado em cotas, conforme o combustível utilizado e o rendimento
médio do veículo. Veja V. Ex\ combustível
utilizado, a gasolina azul, a gasolina super,
a gasolina comum, enfim, os diversos_ tipos
de combustível: o óleo diesel_etc., mais o
rendimento médio do veículo, Ora, um
Volkswagen ano 1970 tem um rendimento
péssimo, um Opala 1975 tem um rendimento
péssimo, um Santana Executivo 1991 tem um
alto rendimento. Não consigo entender qual
o critério estabelecido pelo art. 4g Nobre Senador_, o proprietário de um Santana Executivo 199.1 é um cidadão de altas posses; é
uni abonado. Ele pagará menos. A quota dele
será menor que a do proprietário de um Opa~
la 72 que, seguramente, é um cidadão de classe média remediada. Imagine V. Ex~ essa brutral inversão de valores, essa injustiça social.
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Paga menos quem tem mais e paga mais quem
tem menos. Não digo que esta tenha sido
a intenção; mas este será o re$u{tado. O piOjetõ fem deficiência de elaboração. Estou
ãílalisando uma questão eminentemente prática, concreta, que é a cobrança. As quotas
da taxa serão pagas no momento da aquisição
de combustível para a utilização em veículo
rodoviário. E haverá várias quotas díferenciadas. Quotas maiores e menores, Como a
quota é baseada no combustível Utilizado e
no rendimento médio do veículo, obviamen~
te, quanto mais rende o veículo, Ou seja,quanto menos ele gasta, mais Oai~_a se_rá a
taxa 1 e quanto mais ele gasta, mais alta será
a taxa. Os veículos, quanto mais antigos, evidentemente, têm menor rendimento, conseci.derifemente, -pagarão mais sobre o combustível utilizac;lo. Urp Santana Exe.cutivo pode
fazer 14kmf1; um Opala 72 deve fazer 5kmll:~
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito
obrigado a V. Ex•, que traz outros pontos
muito relevantes da matéria em discussão.
Sr. P!csidentc c Srs. Senadores, asoluç_ãQ_
mais certa que eu sugeria agora, à liderança
do Governo nesta Casa, seria, talvez, a retirada da urgência urgentíssima. V. Ex•, Sr. Pre-sidente Nelson Carneiro, que já está, ao que
sei, com o Sr. Piesl:dente da Câmara dos De:.
putados, Paes de Andrade, organizando um~
pauta pata uma possível convocação extraordinária do Congresso Nacional, incluiria, ali,
esta matéria e, também, o projeto do Presi~
dente. E.ernando CoHor de Me !lo, que tem,
pelo menos em tese, todo o nosso apoio e está na_ Câmara e não foi ainda votado-,
o qual institui o Imposto Sobre -as Grandes
Fortunas, como referiu o nobre Senador Chagas Rodrigues.
Poder(amos aprovar, nessa convocação extraordinária, o projeto relacionado com a
conservação das rodovias, mas o custeio do
programa correria por conta da arrecadação
do Imposto sobre as Grandes Fortunas.
Ninguém pode.ria ser cOntra essa proposição, sobretudo agora, quando o Banco
Mundial e a organização das Nações Unidas
acabam çle publicar dados estatísticos estarrecedores, revelando que a concentração de
renda aumentou, consideravelmente, na
Amêrica Latina e,-m-ais ainda, n9__ Brasil
Apoiaríamos, então, o projeto que cria o
Imposto sobre Grandes fortunas e, na ~e~
ma ocasião, aprovaríamos o projeto de conservação das rodovias em regime de urgên?a.
O Sr. Áureo -Mello- Pel-"mite-rrie V. Ex•
um aparte?
0 SR. HUMBERTQ LUCENA- Ouço V.
com praze_r.

Ex~

O Sr. Áureo Mello- Não sei se V. Er
atentou para o art. 11 que diz que o Poder
Executivo regulamentará essa lei no Prazo
de quaren!a e cin~ dias, a contar da data_
de sua publicação, para fins de quantificaros valores iniciais daS quota:s, os pr<ftedimentos de reajustes posteriores e demais provi.:'
dências administrativas. E a lei entrará eD;l
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vigor, de acordo_com o art. 13, na data de
sua publicação, produzindo efeítos a partir

de 1~' de março de 1991. Trata-se de um item
importante, na minha modesta opinião, porquanto a regulamentação irá cOrrigir e, ao
mesmo_tempo, dar aplicabilidade ao que está
previsto no art. 12. Não"- sd se esSa seria a

solução, porquanto o problema das rodovias
brasileiras é realmente premente, urgentíssimo, e precisa ser enfrentado e não derrubado ad perpetuam rei memoriaxnt; aguardando a oportunidade de uma proposição que
poderá vir ou não. Era apen-as -isto, chamar
a atenção de V. EX1' para o art. 11, que fala

dos quarenta e cinco dias parã. a .regulamentação a contar, naturalmente, de março.
'O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeç9 ~.V. Ex' pelo aparte, nobre Senador
Áureo Mello. No entanto, por mais apreço
e estima que tenho por V. Ex", não vejo em
que a regulamentação dessa lei pudesse resolver o problema, porque ela tem que se ater
à lei, e.estamos, justamente, procurando,
sem.s::mbargQ de apoiar a idéia- que é também de V. Ex'- de conservar as nossas rodovi~, mostrar alguns aspectos negativos deste
projeto, sobretudo sob o ponto de vista jurídico- a sua inconstitucioiialidade, a sua injuridjcidade -,e ainda o risco que de aumentar o índice da inflação.
. O projeto a que me refeii"- V. Ex• talvez
não saiba - que institui ci Imposto sobre
as Grandes Fortunas, está na Câmara dos
Deputados há alguns meses. As "ofrças ocultas" estão engavetando essa proposição, pois
outros projetas que dizem respeito, por
exemplo, ao arrocho salarial e a outras matérias que implicam desvantagens para a classe
trabalhadora, são votadas rapidamente, entretanto o projeto que grava as grandes fortunas até hoje, ao que eu saiba, não tem sequer
parecer.
O Sr. Leite Chaves um aparte?

Permite-me V.

Ex~

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o
aparte do nobre Senador Leite Cbav~s.
O Sr. Leite Chaves -Senador Humberto
Lucena, gostaria que V. EX' explicitasse um
ponto para que possamos entender melhor
a questão. V. Ex• disse que seu projeto deveria ser apreciado pelo Congresso. Ele já foi
examinado pela Câmara. Não entendo como
.pudesse. isso ocorrer. De outra parte, o que
se está cobrando não é valor sobre gasolina,
está se_cobrando o uso de estrada. O combustível é apenas o meio para que seja feita esta
cobrança, já que a taxa rodoviária nO passado
e o selo pedágio se tomaram inviáveis. E
nesse sentido, a meu ver, que se deve inter- .
pretar essa lei.
O SR.HUMEBRTO LUCENA - Não in·
terpretei de maneira diferente. Agora, nem
todos que têm automóvel estão andando na
rodovia, grande parte só circula nas cidades,
para seu trabalho, ou o seu lazer. Foi u este
aspecto que me reft:rl.
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O Sr. Alfred9 _Cantpos_ - Senador Humberto Lucena, V, Ex' me permite um aparte?

O SR. PRESIDEN'I'E (Nelson Carneiro)
- Conc6do a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
. ,.:. :. . A Mesa pede ao nobre Senador Humberto
Lucena que conclua o seu discurso, depois
de atender o aparte que lhe foi solicitado,
porque esse projeto está em regime de urgência urg~ntíssim11- e o tempo para a sua discussão seria de cinco minutos. Veja V. Ex' que
a Mesa tem sido excessivamente tolerante.
O SR. HUMBERTO L.UCENA.-:-_Sr. Presidente, ouvirei o Senad_or Alfredo Campos
e, depois, encerrarei.

O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presid_ente, peço a V. Ex• que, em
qualquer circunstância, reserve espaço para
o contraditório. Aqui, todos os pronunciaw
mentes foram contra a matéria, inclusive, es-,
tão-se formando opiniões inteiramente absurdas por falta de oportunidade de se falãr,
pelo menos uma vez, a favor da matéria.
Por exemplo, o Senador Alfredo Campos
já está convencido de que isso aumenta o
preço do combustível. Não tem nada a ver
uma coisa com a outra. É precisei -ajudar na
formação da opinião. Só quero que me seja
reservada a _oportunidade de falar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn_eiro)
-Já falaram o PSDB,.o PDB e o PMDB,
V. Er seria o próximo chamado porque o
PFL ainda não falou. A Mesa apenas pede
a V. Ex~ que seja breve.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, que falará pela Liderança
do PFL.

O Sr. Alfredo Cam.pos - Senador Humberto Lucena, preferi dar um aparte a V.
Ex~ para não gastar mais tempo na discussão
da matéria. E o faço na certeza de que esta
sessão, se não houver o bom senso das lideranças- não só Partidárias, mas do Governo
nesta Casa - de~J,erá_ cair dentro de poucos
momentos. E -por que digo isso, Senador
Humberto Lucena? V. Ex•, assim Como eu,
foi Líder desta CaSa; fomos Líderes- do pPartido majoritário~ da Maioria e, também,-fomos Líderes do Governo. E sabíamos que,
no esforço do fim de ano, quando entram
projetas que precisam ser aprovados, todos
os senadores, todos os Hderes de b~cac:la,
ate_ mesmo na época - _e não me importo
de dizer ãqui pôique 'já disse· pesSoalnién-ie
a S. Ex~, até o Senador Jamil Haddad, que
era Líder de um partido que só tinha a ele
de filiado -eram consultados para se saber
Se se podia votar a matériã. Matéiía -táó-pOlê~
riiíca, tão inconstitucional como esta, Senador Humberto Lucena, o Senado não pode
votar no apagar das luzes deSta Legislatura!
Iremos pedir verificação de quorum, e não
venham os Líderes do Governo dizer que iremos atrapalhar as estradas brasileiras e outros
projetas importantes que aí estão. Não podemos concordar com mais esta aberração que
se joga à cara do Congresso NacionaL Não
vamos votar esta matéria porque seria demais! Que não se culpe a nós, que vamos
pedir a verificação de quorum,.pelos buracos
da estrada, mas que se culpe àqueles que
querem aprovar este projeto a todo custo,
por mais um aumento arbitrário no preço do
combustível, que vai símplesmente, aumentar o furo no bolso, já tão esburacado, do
·pobre trabalhador brasileiro. Muito obrigado
aV.Er

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sou eu
queffi agradece, Senador Alfredo Campos.
Sr. Presidente, concluo, para atender a V.
Ex'
Durante o discurso do Sr. Hu~berto
Lucena, o· Sr. Pompeu de Sousa, 39wSew
cretário, deixa a cadeira da pieSidência
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente.
O Sl'. M~_rcondes Gtldelhn- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

~------------------·---

O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a natureza
humana é con~aditórift. Nós achamos antipático cobrar taxas 1 no entanto, cobramos quaIiditdi do's ·serviçOs- públiCOs. AchamÕs- aiJ.tipático cobrar taxas, seja de que natu.rezafor,
no entanto, nos reservamos o direito de reclamar dos buracos das estradas, de reclamar
do núme!o de acidentes que acontc!cem nas
nossas estradas, que atingem os índices mais
elevados no mundo inteiro.
Sr. Presidente, a insurgência cOntra essa
matéria advém tão-somente do hábito de sermos contra a cobrança de taxas, como se nós
pudéssemos, de alguma forma, ter qualidade ,
de serviço público sem pedir dinheiro do contribuinte, como s_e fosse possível conServar
estradas ou praticar qualquer outro ato de
natureza pública em favor da cidadania sem
ter fonte de custeio, como se o Governo devesse, de alguma forma, emitir dinheiro. Essa
seria uma outra fonna perversa- esta a mais
perversa- de se cobrar do cidadão, porque
se distribui indistintamente a inflação que gera pela emissão de moeda entre aqueles que
não podem pagar, evidentemente, e que se- ·
rão sacrificados, penalizados .
Sr. Presidente, partamos, então, do prindpio de que, se queremos estradas conservadas, é preciso obter dinheiro em algum lugar,
é preciso obtt;:r dinheiro em alguma fonte,
porque o Governo simplesmente não gera
dinheiro, não gera recursos. Então, a forma
mais adequada é obter o dinheiro de quem
usa esses serviços públicos.
Ouví aqui inúmeras vezes se falar nà in- ·
constitucionalidade dessa matéria. Fala-se isto abusivamente, embora se leia com toda
clareza. F9i lido, aqui mesmo, pelos que
falam em inconstitucionalidade, o art. 145
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da Carta Magna, que traca da competéncia

da União para cobrar impostos, para instituir
tributos.
"A União, os estados, O Distrito Fe~
deral e os municípios poderão- instituir
os seguintes tributos:
I -impostos;
II - taxas, em razão do exercício de
poder de polícia ou pela utilização, efe-

tiva ou potencial" -foi dito aqui que
não se podia cobrar taxas sobre a utilização efetiva ou potencial - "de serviços
públicos específicos e divisíveis. prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição" - o que-é o -caso, Sr. Presidente;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas."
Senhor Presidente, o caso se enquadra pelo
menos nos dois itens referentes à taxa por
serviços prestados ao CQUtril:>uinte ou postos
a sua disposição, e contribuições de melhoria
.
decorrentes de obras públicas.
O Senador Jamil Haddad disse que é a
favor do pedágio, que achava o pedágio urna
boa solução. Essa taxa rodoviária é-da_ niêsma
natureza do pedágio, e o pedágio é acolhido
na Constituição, ·no- art: 150, explícitarilente",
quando diz que é vedado à União ..estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou
bens, por meio de tributos interestaduais ·ou
intemiunlcipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo
poder públicO".
Orã; essa· taxa rodoviária' ê-da mesma natureza do pedágiO, porque a Sua base de incidência de tributação é a mesma ou seja, o
valor das rodovias cOnservadas. ~esta a base
de cálculo desse tributo, dessa taxa, não é
o combustível, e aí o grande equívoco em
que está laborando a Casa, com a ligeireza
com que se estabeleceu uma correlação entre
preço de gasolina, entre preço de combustível
e essa taxa que está sendo cobrada.
Sr. Presidente, está dito, com todas as letras, que a base de cálculo da taxa é o valor
do custo de conservação das estradas.
Vou ler para a Casa o art. 29:
"A taxa corresponderá ao valor resultante do rateio do custo anual de conservação ·das vias d_e que trata o artigo anterior."

Esta é a base de cálculo, Sr. Presidente,
não 6 o preço do combustível. O S_enador
Jos6 Fogaça viu isso com toda a clareza; no
entanto, nega a evidência do que os seus
olhos estão vendo, porque, logo em seguida,
fez referência a iss_o.
Já está calculada qual é a base de cáiC:~I~
para 1991. O art. 12 diz que a base de cálculo
é o valo_r: da conservação das rodovias:
"No exercício de 1991, o custo anual
dá conservação das rodovias federais será de 51 bilhões, 945 milhões, 750 mil
cruzeiros, a preços de maio de 1990, sujeitos à atualização prevista na correspondente lei orçamentária."

É esse valor que será rateado.
o-uerem~v:~Ex~ uma contraprova do que
estou dizendo? Remeto V. Ext5 para o § 39
do art. 4~ Aí ~stá_inteirament~ 4isS9ciado esse
tributo do preço do wmb~u~t(v.el. .
'
O Seriador Jamil Haçidad chegou a calcular
que ·vãtnós ter ·u:m cUsto de três cruzeiros por
litro de gasolina, e não sei em que se baSeia
S. Ex~ para chegar a esta_conta, pois vejamOs
o que diz o § 3~ do art, 4~:
~·sem prejuízo do reajuste previsto no
parágrafo único do art. 2" desta lei, os
valores das cota!! !Ião sofr~rão qualquer
alteração ~rp. deço.rrêp.cia ~o aumento '?U
da redução do preço dos combustíveis,"

Então, é um descolamento absoluto e total
das cotas para com os preços dos combustíveis; não tem nada a ver uma coisa com
a outra. Não oscila, não varia em função do
aumento ou da baixa do preço dos combustíveis; portanto, não elevará o preço do com~
bustível e, conseqüentem_ente, o custo de vida, como sugere o Senador Humberto Lucena; não tem nada a ver Corri" Ocusto do preço
do coffib-ustÍvel. O CõmbustíVel é apenas um
in'strUtriéóto de cobrança; é a hora de se pagar, é O local, é. o moinento' em que se fai:á
a 3rrecadãç"ão desse tributo, mas não há uma
vinculação entre o _valor da cota e o preço
dos combustíveis.
De maneira que estamos laborando redoDdamente em um equívoco que pode ser extr~
rh8.merite prejudicial.
Senhor Presidente, assiste razão ao Senador José Fogaça apenas quando fala em certa
injustiça, rio que diz res-peito à cobrança, pela
natureza do veículo, pelo seu estado de conservação- e, conseqüentemente, pelo seu rendimento.
·
Em primeiro lugar, devemos ter uma idéia
giosseira sobre·o econõroico-financeiro dessa
taxa. Quero fazer um cálculo apr_oximado,
não sei qual é a frota de veículos do Brasil
neste momento- talvez o Senador Raimun·
do Lira nos possa ajudar nesta conta-, não
sei exatamente quantos veículos são.
O Sr. Jlabn~ndo L ir• milhões de veículos.

Em torno de 15
-

O SR. MARCONDES GADELHA - Em
torno de 15 milh_ó~-~_de veículos rodando neste Pafs.
Sr. Presidente, para facilitar o cálculo, vou
usar uma cifra mais baixa, apenas dez milhões
de ve(culos. Mas tomo como verdadeira a
infor;nação do Senador Raimundo Lira em torno de 15 milhões, o que fará reduzir
ainda mais o valor das cotas ...
O Sr. José Fogaça - O cálculo deve ser
feito sobre o volume de combustível; para
que se te_nha um~ iáéia, é por litro.
-O SR. MARCONDES GADELHA- Não,
é rateado pelos veículos e, em seguida, calcu·
lado·proporcionalmente; há uma ponderação
para o desgaste dos ve(culos. Vou chegar a
esse ponto em que dou razão a V. Ex~, mas
ainda estou na primeira etapa do cálculo, que
é uma avaliação grosseira, como se fosse ra-
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teado por todos os veículos, independente-

mente do seu- estado de conservação e do
seu rendimento, só para que se tenha uma
idéia, uma noção de grandeza do valor dessa
taxa que Será cobrada.
Então, tOmando 52 bílhóes de cruzeiros
e dividindo por 10, dividindo 52 bilhões de
cruzeiros-áOI,Jais, daria em torno de 1 bilhão
de cruzeiros por semana; se dividirmos 1 bilh~ó ~ c~eiros _por _10 milhões ~e veículos,
vamos ter 100 milhões de cruzeirQs por semana; se for por 15, é menos ainda. Se for por
10 são 100 milhões de cruzeiros semanais ou
400 cruzeiros põi' mêS, ou quatro mil e oitocentos cruzeíros por ano. Não é uma sangria
desatada, Sr. Presidente, para quem possui
automóvel.
. Se dobrarmos, a preço de maio - como
disse o S.enador José Fogaça - , se acrescentarmos 100"% de inflação de maio até dezembro, ou 200%, se o Senador quiser, chegaremos, quando muito, a doze mil cruzeiros
anuais, ou miJ·cruzeiros por mês, o que, convenhamos, é uma taxa infinitamente menor
do que se paga pelo seguro de um_ veículo;
é infinitamente menor do que inúmeras outras taxas cobradas. E estou dividindo por
dez milhões, e não por quinze milhões como sugeriu o Senador Raimundo _Lir~ - ,
o que daria uma taxa ainda menor. Se tomarmos quatrO milh6es e oitocento_s _~u q_uatro
mil e oitocentos ou doz_e mil cruzeiros por
ano, essa taxa pode perfeitamente ser abatida
na própria redução do uso do veículo, seria
um instrumento de contenção natural.
Somos, naturalmente, compelidos, motu
proprio; prometemos reduzir o consumo de
coru.bustfvel e, normalmente, não o fazemos.
Teremos, aí, um argumento mais plausível,
mais visível para uma contençãO e, facilmente, conseguir-se-ia reduzir ainda mais, abater
ainda mais esse cálculo.
Senador José Fogaça, agora vou ao ponto
em que dou razão a V. EX"_Há uma injustiça
nessa ponderação, quando se coloca o rendimento do veículo, porque, por pressuposto,
os veículos mais antigos, pertencentes ãs classes menos favorecidas, têm um rendimento
piOr do que os veículos mais modernos~ mais
novos, que só OS mais ricos podem comprar.
Neste ponto, Sr. Presidente, dou razão ao
Seriádor Jósé -Fogaça~ Este é o único ponto
que considero injusto no projeto, mas que
não o invalida.
Além do mais, há um ponto que gostaria
de submeter à consideração do Senador José
Fogaça.
Embora tenha razão S. Ex', o fato é que
as próprias Teis do mercado se encarregarão
de baixar os preços dos veículos de pior rendimento.
Os veículo's mais antigos, os de rendimento
pior, os que pagam mais taxa de conservação
rodoviária terão ós seus preços reduzidos normalmente no mercado, pela sua má qualiM
dade, pelo seu mau rendimento, e fic"arão,
por isso 'mesmo, mais acessíveis às classes
menos favorecidas. Se o investimento para
a compra do veiculo é menor, compensa, de
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inju~tiça

suge_rida pelo

nobre Senador José Fogaça. Se houvei ãpe~
nas uma pequena diferença ponderai no cálculo sobre a taxa _que -se vai pagar, e uma
redução natural pelas forças do mercado, é
evidente que as pessoas procurarão livrar-se
dos carr:osmais..._antigos, o que aumentará a
oferta e, conseqüentemente, o custo para a
aquisição cairá muito para as Classes menos
favorecidas, de certa forma, compensando o
ônus que haverá de ocorrer, um pequeno
acréscimo. Não sei qual o diferencial ponderai que acontecerá nessa circunstância, mas
creio que estará ligeiramente compensado.
Em resumo, Sr. Presidente, não vejo nenhuma inconstitucionalidade nesta matéria.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, não há
relação entre_ essa taxa e preço de combus~
tível, é um equfvocç que. só passará por ele
quem fizer questão de não ler nem entender
deliberadamente o que está escrito neste documento; não há_ correlação com o preço do
combustível.
Sr. Presidente, há uma necessidade premente, nesta hora, de enfrentarmos o problema das nossas estradas, que atinge indistintamente pobres e ricos, seus usuários. É muito
mais consentâneo, muítO mais lógiCo que essa
taxa seja paga por quem te_m mais posse, ainda que a maioria que possua carro como instrumento de trabalho seja a classe média,'
e é preciso verificar que se tá beneficiando
também pela qualidade das estradas.
É preciso enfr-entai' a situação, aqui e agora, jogar essa situação para um futuro imposto sobre as grandes fortunas. É justo, é correto "jogar para as ca!CndaS gregas" um proglema que nos está desafiando aqui e agora.
Temos índices perversos, imorais de acidentes nas estradas. Infelizmente. não somos cobrados por aqueles que sofrem os acidentes.
Quem é cobrado? O Governo, o DNER, as
autoridades. Não temos conta to com as vítimas, sabemos dos fatos através das emissoras
de televisão, através de jornais, e, na hora,
lançamos as maiores imprecações contra a
ação do Governo. Vamos negar os instrumentos sob a alegação de que um dia teremos
impostos sobre grandes fortunas para fazer
face a essa situaÇãO.
Sr. Presidente, tenho ab:;oluta certeza de
que, quando chegar esse imposto sobre grandes fortunas, alguém irá reclamar, porque
esse imposto está sendo usado para consertar
estradas e não para construir hospitais ou casas populares, ou outros benefícios dos quais
a população é mais carente - por que não
erradicar as favelas?_ Por que não erradicar
o banditismo? Por que não enfrentar outras
mazelas sociais terliveís, utilizando o imposto
sobre grandes fortunas, que foi o granc~e sonho do constitucionalísmo brasileiro.- para
malbaratá-lo em estradas que só são usadas
pelos ricos?
Será essa a argumentação do futuro, Sr.
Presidente.
Não vejo qual a diferença entre a natureza
de uma coisa e de _outr'a. O recurso que virá
do imposto sobre grandes fortunas tem amesma natureza desse que está sendo_ discutido.

Por isso, Sr. Presidente, peço ao Senado
aprove esta matéria e não adie o enfrentamenta da solução, sob pena de a população
considerar esta Casa omissa diante de uma
situação sobre a qual a Câmara já se debruçou
e deu o seu aval.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esta é uma sessão rápida, porque foi feito
um apelo à Mesa neste s_entido. Estamos há
duas horas e a sesssão rápida continua ...

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V_ EX" tem a palavra para uma questão
de ordem, para· justificar a sessão rápida que
tanto pediu.

. O SR. MANSUETO DE LAVOR ((PMDB
- PE. Para uma questão de ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, realmente, colaborei com a rapidez.
L_e:vap.to uma_questão de ordem nos seguintes termos:_ tendo em vista as alegações de
inconstitucíonaJidi:tde do texto ora em discussão; tendo em_vista a intenção, a decisão do
eminente colega Senador Alfredo Campos de
pedir a verificação do quorum tão logo se
anuncie a votação; tendo em vista, por outro
lado, que mais do que uma taxa, mais do
que um imposto ou o que for, esta é uma
medida que pode realmente amenizar o verd~deiro genocídio do povo brasileiro - no
trl:eu Estado, ano passado, morreram sete mil
pessoas ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Qual é a questão de ordem?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não
é discurso, Sr. Presidente, já concluo; é só
para ilustrar e reforçar o meu argumento.
No Vietnã, morreram, em 10 anos de interVenção, quarenta e poucas mil pessoas.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Mas isso não é questão de ordem!

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Nas
estradas brasileiras morrem mais de cinqüenta mil pessoas por ano.
Então, podia-se chamar de um imposto de
guerra, porque, na realidade, é para evitar
ocorram desastres nas estradas brasileiras,
ceifando inúmeras v(timas.
O SR. PRESIDENTE (Neiso_n_ Carneiro)
- Permita~me V. Ex~: qual é a questão de
ordem?

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Então,
levanto a questão de ordem, dizendo que não
d_eyemos, a esta altura, arriscar no sentido
de que a matéria seja rejeitada, ao ser po-staerii votação.
A minha proposta, Sr. Presidente - é a
questão de ordem que formulo e que não
pude Justificar como desejava -,- é que se
adie a votação da matéria. Tem fundamento
ieglnl.erital, porque a votação ainda não foi
iniciada.
Peço, portanto, o adiamento. Vamos ter
outras sessões, amanhã ou segunda-feira, e
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vai haver _tempo, com todo o respeito aos
que levantaram aqui questões de inconstitucionalidade. No entanto, outros senadores,
inclusive eu, temos dúvidas sobre ser ou não
a matéria constituCíoilãl.
Então, gostaria de estudar, N.nto com assessores, tributaristas, constitucionalistas, este assunto. Pressuponho que esses assessores.
também estejam a serviço da Câmara dos
Deputados, pois não é possível viesse para
cá matéria tão grosseiramente inconstitucionaL
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V,_ EX'_ está fazendo um discurso e: não
levantou questão de ordem.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- A mi·
nha questão de_ ordem __é a seguinte e se junta
ao pleito: que se retire a matéria da pauta
e se adie a votação para outra sessão do Senado, amanhã ou, melhor, segunda~feira.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa não pode aceitar esse pedido de
V. Ex~, porque o projeto está em regirite de
urgência. Não há possibilidade de adiamento.
A Mesa dá a palavra ao último orador inscrito para discutir a matéria, o Senador José
Ignácio Ferreira. Já falaram representantes
de todos os partidos com assento nesta Casa.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- ES. Para discutir. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presid-ente, já- niio quero f:stende-rme ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nem poderia, pois V. Ex~ tem apenas 5
minutos.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRAMuito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente quero ponderar sobre coisas
pragmáticas. Estamos diante de uma situação
,__a realidade das_estradas sucat_eadas no
País, milhares de quilômetros. Estamos com
essa realidade a que se referiu, e eu entrei
de passagem, o Senador Mansueto de Lavor,
o problema de milhares de vítimas por ano
no Brasil, equivalendo a um Vietnã, em fUnção dos buracos nas estradas, do sucateamento da rede viária do País, e estamos com uma
realidade constitucional que vai impedir que,
a partir de 31 de dezembro de 1990, consigamos fazer entrar em vigor uma lei que aprovemos na futura Legislatura, mesmo na primeira Sessão Legislativa da futura Legislatura,
com esse objetivo. Por quê? Porque o princípio da anterioridade da lei, consagrado na
Consti~uição Federal, vai obrigar a que uma
lei dessa natureza só possa passar a viger a
partir de 1992 - um ano depois - se não
a aprovarmos agora em 1990; quer dizer, nenhum tributo p_ode ser aumentado nem criado
para entrar em vigor no mesmo exercício.
Temos, então, que aprovarem 1991, um projeto de lei para entrar em vigor em 1992.
Sr. Presidente, a realidade que eStamos vivendo no País está a exigir uma providência
nossa; quer dizer, o problema não é de se
ser a fayor ou contra o GovernO, mas de
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se ser a favor do País, nesta hora cm que
praticamente estamos vivendo uma situação
de calamidade pública no setor viário.
Esta realidade o atual Goveri1o já enco.ntrou, com soluções que não eram adequadas.

A questão do selo-pedágio, por exemplo,
acabou dando no que deu. Temos que encontrar uma solução que tenha o mínimo de polémica. Reconheço que essa solução enseja alguma polêmica, mas é a que temos e desafio

-está dito aqui. E o de_ 1991 já foi estabelecido. De modo que é de toda importância
se -võte agora, porque a matéria está casada
com a própria voraçãd do orçamento, já que
a base de cálculos é estipulada na Lei de Dir~
trizes Orçamentárias.

O SR. JOSÉ !GNÁCIO FERREIRA
Muito obr!gadó a V. E~
Já consta da proposta orçamentária, ou seas elucubrações ce_rebrinas dos nossos juristas ja, é uma respoilSãbilidade enorme que tea encontrar solução melhor do que esta, por- mos.- __ _
que tudo o que se pode fazer está concreQu·anto à discussãO Sobre a constitucionatizado neste texto, que permite a regulamen- fidade ou não desta matéria_, é uma questão
tação num prazo assinalado; permite ao Exe- que, afinal de _comas, seria levantada em
cutivo ouvir setores da oposição - este é qualquer mensagem que viesse para cá, a
um compiomisso que' se pode assumir agora constitüci0nlilid8.de ou não ele um tributo é
- , ouvir os setores mãiS 'qUalifícãdos da so- sempreargüida, nós, agora, não nos podemos
ciedade civil para exame desta matéria na deter diant_e de_ uq~.a questão que pode ser
ocasião da regulamentaçãc.-. O que não se iité miriiriuüTI.erite-pOlêffilca, mas é muito àpode é deixar de tomar a providência agora pressívã. dlanfe da gravidade e da _responsa- e eu diria nesta sessão. Porque não sei bilidade que temos, do ónus que temos sobre
o que vai acontecer se adiarmos a votação os nossos ombros, de impedir sucateamento
para amanhã, por exemplo, ou para segun- da rede viária bras_ileira por mais um ano,
da-feira. sem que possamos fazer nada. Neste pomo
Na realidade, estamos com uma responsaalerto o Senado Federal. A Câmara sentiu
bilidade únensa sobre_- os ·nossos ombros.
essa responsabilidade. Vamos ficar de braços
Portanto, peço aos Sis. Se.nadores, e peço cruzados, de mãos atadas durante todo o ano
com as mãos estendidas mesmo. É hora de de 1991, à espera de uma solução que s6
se fazer um pedido veemente e dramático ~pOderá vir p<iút o ano de 1992, porque não
em favor do Brasil. Ouvi senadores aqui fa- há possibilidade de fazermos coisa alguma
lando que situação -de calamidade. -pelo durante o ano de 1991.
menos disseram a mim - é este Goverqo ··-:_ne~ffiaileira que, Sr. PrC-$idente, ·faço este
que aí está. O problema não é de GOverno, apelo. Esta não é uma luta do bem contra
não é_ de estarmos aqui numa luta do bem o mal, não é uma luta de Oposição e Govercontra o mal. Quem vaí sofrer a nossa inação, no; pelo contrár1ó, OpoSição e Governo se
agora, quaisquer que sejam os argumentos entenderam quanto a esta matéria.
que invoquemos, é o povo brasileiro. Houve
Se um Senador se afasta do País por qualum entendimento que não fõí' levado ao co- - quer razão, e deixa de comunicar aos seus
nhecimento de todos os segmentos partidá- liderados, cer~<llJlente não ~_por culpa dele;
rios, entendimento com expressivo segmento a verdade é que ocoiTeU esse enteildimento.
com assento no Senado Federal. As lideran- E o Senador Mauro Benevides está bem cienças desses segmentos- os Senadores Ronan
te_, porque o Senador Ronan Tito Pª-rticipou
Tito, Marco Maciel, Fernando Henrique Car- do entendimento em favor, não do Governo,
doso, e nós -realmente .conversamos a resrilas do BrasiL
peito das diversas prOposições a serem votaÉ hora, sobretudo nestes instantes finais
das e_ acordamos que determinado acervo de_ do nosso relacionamento, de pararmos de
proposições seria àproVado.
pensar em -questões de conflitos partidários,
Foi assim nosso COmportame-nto dentro da em questões de bloco partidário, em questão
de Mesa, em questão menor, diante da imlinha desse entendimento.
Há pouco, tínhamos o maior interesse na põrtãüCia ·e da gravidade do problema que
votação da mensagem da Le:i Orgânica do enfrentamos. Diariamente, vidas são ceifaDistrito Federal; concordamos expressamen- das; as est'r'adas brasileiras estão ficando em
te, sugerimos que a roens_a_gem fos~~__ emen- pont~) taf que -se Vêein-buracos de todos os
tã.manhos, em ãl!f~lns-cabe até um carro. São
dada para voltar à Câ_mara.
_
realmente situações que temos que enfrentar.
Assim, faço um apelo aos Srs . .Senadores ..
Não podemos atravessar o ano de 1991 à espera da solução somente em 1992.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite-me
Formulo o apelo, sobretudo aos Senªdores
V. Ex~ um aparte?
que,_sübseqüentC à "t.ó_façãó forcejam: o pediO SR. JOSÉ !GNÁC!O FERREIRA- V.
do de verificação, no sentido _de_ que não o
EX' tem o aparte.
façam, para que posSarrfos ver aprovado este
O Sr. Marcondes Gadelha- Só para refor_-_ texto, que, se não é o melhor, é o texto que
temos e já passou peta _Câmara. Nã_o teremos
çar a noção de urgência que V. E~·_está colooutr"a oportunidade senão no ano de 1991,
cando. De acordo com o parágrafo único do
com a lei só entrando em vigor em 1992,
art. 2~, essa matéria_es_táligada à própria votação do Orçamento, porque a· dispositivo diz de solucionar esse gravíssimo problema. E
aí já não sei se o problema vai comportar
··que o custo anu--ªl__óe conservação'\ que é
SOlução nós- mõlaes da que hoje é oferecida.
a base da tributação, "é previsto na corres~ra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
pondente Lei de DiretriZes Or"çam·êntârias";
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnefro)
-Continua em discussão. (Pausa.)
NãO-havendo mais quem queira se manifestar, encerro a discussão.
Pas~a~se à votação.
O Sr. AlmirGabr_iet-Sr. PresideJlte, peço
a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
·
O SR. ALMIR GABRIEL(PSDB - PA.
Pãái etlcam.lnnar a votação. Sem reVISão-do
orado_r.)- Sr. ?re.sjdente e Srs. Senado~~.
que na partir de dois pressupostos. O Senador
José Ignácio Feneira, sabe que não assumo
posições antigoverno, nem a favor do Goverrio; assumO posições a favor do Brasil.
Este é o primeiro pressuposto que quero
deixar baStánte claro.
O segundo é que não tenho nenhuma dúvida da absoluta e indispensável necessidade
de restaurar 'e ampliar a malha viária brasileira. Não tenho nenhuma dúvida com relação a esta imperiosa necessidade, em face
do descaso, em face da irresponsabilidade administrativa do Senhor JoSé Samey, então
Presi~~nte da Repúbfica.
·
Gostaria, nO eh. tanto, de raciocinara partir
de dado que quero solicitar ao Senador Carlos Patrocínio, como Relatur, sobre se existe
uma relação e'nhe o volume de recursos que
sé:rá arrecádãdO, que_ é de aproximadamente
130 -bllfi.Oc!s ·de êóJ:ü!iroS, ·e -o~tOtal de litros
de combustíveis, que vai ser _utilizado no ano
que vem, de molde a ter, pelo menos, um
percentual que essa taxa representaria em relação a cada litro a ser consumido de combustível.

O Sr. Carlos Patrocínio- Não yejo essa
relação, em:inente Senador, acho que a relação é -com o orçainento de despesa.
O SR. ALMIR GABRIEL -É óbvio que
uma relação se faz entre duas quantidades
que-sijãffi -estal)eleCídas para uma ser dividida sobre a outra. Então, tem-se_ tantQ_S bilhões de cruzeiros dividido por tantos bilhões
de litros, vai dar x%. Ess.a relação pode ser
feitã.
·
Como não tellhO consumo de combusttvel,
não PossO fixar. Mas já foi levantada a hipótese de que ela representaria em torno de
três cruzeiros, ·nurri Valor de 70 (setenta) sobre o Combustível, que seria em torno de
5%.
A lógica que está posta deritro de'ssa contribuiçãO, dessa t~xa _é que o ç;usto .anual Qe
conservação, previsto na correspondénte lei
de diretrizes orçamentárias e atualizadas para
o início do respe-ctivo exercício financeiro,
será reajustado, _trimestralmente, no decorrer do mesmo exercício, de_ acordo com a
variação ponderada dos índices de custos de
obras rodoviárias. Ora, gostaría de propor,
j:iã.ra a-área eCortôinica; a· Séguinte equação:
que se somassem as necessidades derivadas
de todas as doenças de todos os brasileiros
e que, após sOmá-las por ínteíro, -estabele-
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cêssemos uma taxa, _uma contribuição, um

lise, é o que significa, vinculadamente. Uma
Há o apoiamento dos Srs. Senadores Almir
vez estabelecida essa taxa, vai correr anos,
Gabriel, Maurício Conêa, Jamil Haddad e·
anos_ e anos.
José Paulo Biso!.
leiro.
Ora, tenho muita dúvida se realmente a
?eço ªos Srs. Senadqres que ocupem os
É exatamente a mesma lógica que aqui está
seus lugares pata que possamos concluir essa
habilidade da equipe económica do Governo
posta. Soma·se o conju:D.to das necessidades
não é uma habilidade suficiente para contem- "r.ápida" sessão. (Pausa.)
de reparo, que são fixa4as de. acordo com
plar essas necessidades. Penso que seria; basPeço aos Srs. Senadores que ocupem os
o estabelecimento de um programa_ de Go:ver- taria se fazer econ-omias. Pelo que estou venw seus lugares. Vai ser prode:dida a votação.
no, e a partir daí se rateia com o conjunto
Os Srs. Senadores já podem votar.
do_dentro das medidas provisórias que estão
das sociedades.
sendo encaminhadas, - tem uma que auO voto SIM aprova; o voto NÃO, evidenIsso pode. elevar para o valor "x", para menta o IPI sobre consumo de cigarros, bebi- temente, rejeita.
o valor "y", ou para o valor "z", que não. das e outros. E esse é tiril t:lado' fundamental.
(Proce_de-se à votação.)
sabemos dizer qual é. Não está fixado. Está
Estivemos discutindo com o ex-Ministro
VOTAM SIM OS SRS. SENAE>ORE&
sendo entregue ao Governo. Está sendo enJoão Batista aqui. Há um miStério neste País
Antonio Mava
tregue a uma área do Governo a detàmi- não respondido até agora . .O seu Produto lnÁure_o M,ello ,
nação desse volume de dinheiro e depois se
temo Bruto cresceU, _extraordinariamente, ã.
rateia pelo conjunto da sociedade. Estima-se
Cailos Alberto
custa da sua indústria. No entanto, feitas as
Carlos Patrocínio
que para o ano que vem seja o valor de cin- correções e as devidas regularizações quanto
Francisco Rollemberg
qüenta e um bilhões de cruzeiros.
a valores, o IPI, ao longo desses últimos dez
O orçamento do ano que vem é de oito
Hu_ml:l_erto Lucena
anos, ao invés de crescer, diminuiu paradoJoão Calmou
trilhões e seiscentos bilhões de cruzeiros. As
xalmente. Cresceu o Produto Interno Bruto
João Menezes
receitas fiscais são de cinco trilhões e seiscenNacional, prínci_f!~!mente por causa da área
tos bilhões de cruzeiros_. Significa qUe esses
José Fogaça
inCfUstrial, e o IPI dimiliulu:·
José Ignácio
cinqüenta e dois bilhões correspondem a mePor isso, não tenho nenhuma forma, neLeite Chaves
nos de 1 (um). Significa 0,8% da receita fisnhuma: maneira de pensar, de conceber como
Lourival Baptista
cal.
a equipe económica do Governo pôde estabeMarco Maciel
Acontece que se formos olhar a receita fislecer esses tipos de taxas, com vistas a cumMarcondes Gadelha
cal prevista para o ano _que vem, ela está
prir essa necessidade da sociedade e da ecoMauro Benevides
subestimada em pelo menos 16 milhões de
nomia brasileira.
Meira Filho
BTN, no que respeita à receita fisCã.l. Ela
Senador José Ignácio Ferreira e- CompaN ey Maranhão
está superestimada no que respeita ao paganheiros, gostaria de dizer que ouvi em ênfase
Oziel Carneiro
mento das dívidas mobi1iárias internas do
a questão da morte de tantas pessoas: Creio
_ Rachid Derzi
País, que- estão _estimadas em dois trilhões,
que nenhum de nós terá qualquer dúvida de
Raimundo Lira
cento e setenta e um bilhões 4~ Ç;r_uz~iros.
raciocinar quão imperioso é poder evitar essas mortes. Porém, a meu ver, esse apelo
VOTAM NÁO OS SRS. SENADORES:
emocional não justifica de maneira nenhuma
Se o Governo, este ano, fá está pagai:Jdo
Alfredo Campos
esses dados que estamos colocando. Gostadívidas do ano que vem, é óbvio_que a quantiAlmir Gabriel
ríamos de vê-los contestados. Pessoalmente,
dade de dívidas que ele tem para o ano que
Chagas Rodrigues
gostaria de vê-los contestados, não de mavem, estimadas em 2 trilhões e 171 bilhões,
Jamil Haddad
a preços de maio, deverão evidentemente di- • n_eir_a_ ~-n_stü.ucional, jurídica, mas apenas
Mauricio Corrêa
aritlnética. Absolutamente primária, básica.
minuir. Só não diminuirão se os juros aumenPaulo Bisol
Há um dado que eu não poderia deixar
tarem substanciosamente. Mas, se é uma dePompeu de Sousa.
de frisar.
corrência que haja uma diminuição na inflaPelo que sei, as malhas viárias estadual e
ção, haverá necessariamente uma diminuição
ABSTEM·SE DE VOTAR O SR. SENA·
munícipal são bem mais amplas do que a ma- . DOR:
do juro; diminuindo o juro, tem-se um outro
lha viária federal. Pelo que está aqui, o recurponto desse orçamento: de um lado~ a subesMárcio Lacerda.
timação de receita fiscal, de outro, uma supeso é exclusivamente federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ora, se as pessoas morrem nas estradas
restimação das despesas referente ao pagae se o dinheiro vai ser exclusivamente para -Votaram SIM vinte Senadores, e NÃO
mento dessas dívidas mobiliãriãs internas.
sete.
a ~~Q.eral, como vamos resolver as mortes que
Para um valor de 5 trilhões e 600 bilhões
Houve uma abstenção.
ãcOntecem na área estadual e na área munide cruzeiros, uma despesa de 52 bilhões signiTotal: 28 votos.
fica 0,8%. O GOVerno pode tirar do Projeto
cipal?
Não houve quorum. A votação fica adiada.
Se o argumento é o da vida, então ele não
AMX e de uma série de outros projetas a
pode ser um argumento da vida federal, é
cobertura dessas necessidades. Não é preciso
O SR. PRESIDENTE (N~lson Carneiro)
da vida de todos os brasileiros. (Muito bem!
ele colocar uma taxa específica.
-A Presidência vai encerrar a presente' SesPalmas.).
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, temos tosão, convocando uma extraordinária para sedas as condições de discutir a constitucionagunda-feira, dia 17, às 10 horas da manhã,
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) lidade. Sou l)lédico~ não tenho condições_ de Encerrada a discq.ssão, passamos à votação.
com a seguinte
fazer uma discussão profunda sobre a·questão
Os Srs. Seriadqres que estiverem de acordo
da constitucionalidade, mas fiz o Curso primáCQm.__a aprovação do projeto queiram permaORDEM DO DIA
rio razoavelmente. As 'coisas de Aritmética, necer sentados. (Pausa.)
não são nem da Matemática, são fáceis de
Aprovado.
I
deduzir: é conta de subtrair, de multiplicar,

imposto, e a sociedade toda pagasse o total
dessas despesas com a saúde do povo brasia

de dividir. São _c_oisas_ mtüt_º___fii_çels, são 52
bilhões.
·
Mas, vejam bem, Srs. Senadores: estamos
dando um cheque de quase um bilhão de dólares para o Governo entregar para as empreiteiras da área rodoviária. Em última aná-

O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente,
peço verificação.

0

SR. PRESIDE~E (Nelson C3i-neiro)
-V. Ex• terá que ser apoi~do por mais três
sen.aâores. (Pausa.)

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PRbJETO DE DECRETO LEGISLATI·
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N'47. DE 1989

(Inclu!do em Ordem do Dia nos termos do
art. 169 do Regimento Interno)
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· Discussão, em tum(fúnico, do substi~
tutivo· a·o·Projeto de Decreto Legislativo'
n• 47, de 1989 (n' 174/90, na Câmara

dos Deputados);que dispõe sobre are~
muneração do presidente da repúblicà
e do Vice-Presidente da República (dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos).
2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATI-

VO

.

N' 147, DE 1990

(Incluído em Ordem· do Dia nos·' terinos
do art. 169 do RegimentÇ> Interno)·

Discussão, em tomo único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 147, de 1990
(n~ 323/90, na Câmara dos Deputados),'
que dispõe sobre a remuneração do Pre. sidente da República,- do Vice-Presidente da República e dos MinistfOS de Estado para o próximo exercício financeiro
(dependendO de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos)
'
3

PRQJ.ET_O P.J:; P.ECRETO J,!;GISLATI.
VQ . .
!>{• .14S, DE 199.0
(Incluído em Úrdem do Dia nos termos
do art: 1~9 do Regimento Interno)
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Discussão, em turno único, do Projeto
de_ Decreto Legi~lativo -n~ 148, de 1990
(n? 324/90, na Câmara dos Deputados),
que dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso NaciOnal para
a Legislatura de 1991 a 1995. (dependen-do de parecer da ComiSsão de Assuntos '
Económicos).
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carne.iro)Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 15
minutos.)

República Federativa do Brasil
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CONGRESSO NACIONAL
cal, em matéria de impostos sobre a renFaço saber q~e o Congresso Nacional
da, firmada em Brasília, a 8 de março
aprovou, nos termoS do art. 49, inciso XII,
de 1990.
da Constituição, e eu-, NefSon Carneiro,- Presidente do. Senado Federàt, p-rOmUlgo O seArt. 1" É aprovado o texto da Convenguinte
ção celebrada entre o Governo da República
Federativa do BrasH e o Governo do Reino
dos Países Baixos, destinada a evitar a dupla
DECRETO LEGISLATIVO
tributa_ção e prevenir a evasão fiscal em matéN' 59, DE 1990
"·
ria de impostos sobre a renda, firm~da erQ
Aprova o ato que outorga concessão Bras!Tüt~-a 8 de março de 1990.
à Televisão Alvorada do Sul Ltda., para
Pa_çágrafo único._São sujeitos à aprovação
explorar serviço de radiodifusão de sons do Congresso Nacional quaisquer atos que
e imagens{tele\-·lsão), na cidade de Floria- possam resultar em revisão da referida conno, Estado do Piauí.
venção, bem como quaisquer ajuste.s compleArt. 19 Ê aprovada a outorga de mentares que, nos termos do a:rt. 49, inciso
concessão à· Televisão Alvorada do Sul 1, da Constituição Federal, acarretem·encarLtda., para explor..ar, pelo prazo de quin- gos ou compromissos gravosos ao património'
ze anos, na cidade de Floriano, Estado nacional.
do Piauí, sem direiro de exclusividade,
Art. 2J_ Este decreto legislativo entra em
serviço·de radiodifusão de sons e üna- vigor na data de sua publicação.
gens (televisão), outorga a que se refere
.Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
o Decreto n~ 98..327~ de 24 de outubro -Senador Nelson Carneiro, Pr.esidente.
de 1989.
CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação .. FEDERATIVA DO BRASIL E O REINO
DOS PAÍSES BAIXOS DESTINADA A
Senado Federal, 17 de dezembro de
EVITARA DUPLA TRIBUTAÇÃO E
1990.- Senador Nelson Carneiro, PresiPREVENIR A EVASÃO FISCAL EM
dente.
MATÉRIA DE IMPOSTO
...~ SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa do
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, nos. tcrmos.do..art. 49, inciso Brasil e o Governo do Reino dos Países BaiI, da Constituição, e eu, Nelson Car- xos, desejando concluir.umaconvenção destineiro. Prl!sidente do Senado Federal, nada a evitar a dupla tributação e prevenir
a evasão fiscal em matéria de_ impostos sobre
promulgo o seguinte
a renda, acordam o seguinte CAPÍTULO I
DECRETO LEGISLATIVO
Abrangênciã da Convenção
r-i' 60, DE 1990
TÍTGLO I
Apro\·.a o texto da Connnçào ceie-_
Pe:-.soas Visadas
brada entre o Go\·erno da República FeEsta Convenção aplica-se a pessoas que
derarha do Brasil e o Gol'erno do Reino
são residentes de um ou de ambos os Estados
dos Paises Baixos, destinada a el-'itar a
Contratante:;.
dupla tributação e preHmir a evasão fis-

ARTIG02
Impostos Visados

1. Esta Convençãú"aplica-se aos impostos
sobre a renda estabelecidos por um dos Estados Contratantes, independentemente da
maneira pela qual se efetua a respectiva cobrança.
2. Os impostos atuais aos quais se aplica
a Convenção são:
a) no caso do Brasil:
-·o imposto federal sobre a fenda, excluídos o imposto suplementar de renda e o imposto sobre atividades de menor importância
(doravante desigQado ''imposto brasiieiro");

b) no caso da Holanda:

-o imposto de renda;
-o impo,to sobre salários;
- o imposto sobre sociedades, inclusive a
participação do GOveÍno nos lucrõs líqUidos
da exploração de recurst>s naturais,_cob!:ada
conforme o Mijnwet 1810 (Lei de Mineração,
de 1980) relativamente a concessões feitas
a partir Çe 1967, ou conforme o MijnWet Continental Plat 1965 (Lei de Mineração na Plataforma Continêntal do Reino dos País-es Bai'xos, de 1965);
-o imposto sObre dividendos (doravante
como "imposto holandés").

designado~

3. Ã Convenção aplica-se também a
quaisguer impostos idênticos ou substancialmente s.emelhantes que forem estabelecidos
após a data de sua assinatura, adicionalmente
ou em substituição aos impostos menciona• dos no paráfrafo ·2. As autoridades competentes dos Estados Contratantes notlficar-seão mutuamente sobre quaisquer modificações substanciais que ocorram em suas resK
pectivas legislações tributárias.
·
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EXPEDIENTE
CENTIIO OIIÁFICO DO SENADO fEDEIIAI.

DIAIIIODO-SSO--L

PASSOS PORTO

Impresso sob a responNbehdade d,a MlltM do Senado Federal

Diretor-Geral do Senado Federal

AGACIIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS_
Oiretor Industrial
FLOR/AN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

CAPÍTULO I!
Definições

ARTIG03
Deímições Gerais

1. Para os efeítos desta Convenção~ a" menos que o seu context_Q_imponha interpretação diversa:
.
a) a expressão "Estado Contratante" designa o Brasil ou a Holanda, conforme requeira o contexto; a expressão "Estados Contratantes" designa o Brasil e a Holanda;
b) o termo "Brasil" significa o território
continental e insular da República Federativa
do Brasil, incluindo seu mar territorial, tal
como definido pela Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, e os conespondentes leito do mar e subsolo, assim como
qualquer área marítima além do mar territorial, incluindo o leito do mar e o subsolo,
na medida em que nessa área o Brasil, de
conformidade com o Direito Internacional,
exerce direitos em relação à exploração e ao
aproveitamento dos recursos naturais;'
c) o termo "Holanda" designa a parte do
Reino dos Países BaiXO$ situada na Europa,
incluindo a parte do leito do mar e seh subsolo
sob o Mar do Norte, na medida em que tal
área, conforme o direito internacional, tenha
sido ou, doravante, nos termos da legislação
holandesa, possa ser designada como área
sobre a qual a Holanda possa exercer certos
direitos a respeito da exploração e exportação
dos recursos naturais do leito do mar ou do
seu subsolo;
d) o termo "nacionais" designa:
1) todas as pessoas físicis que l'ossuam a
nacionalidade de um Estad.o_ Contratante;
2) todas as pessoas jurídicas, sociedades
de pessoas e associações constituídas de acordo com as leis ern vigor em um Estado Contratante;
e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa física, uma ·socic!dade ou qualquer outro
grupo de pessoas;
f) o termo "sociedade" designa qualquer
pessoa jurídica ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja considerada como pessoa jurídica;
_
____ _
g) as expressões "empresa de um Estado
Contratante" e "empresa do outro Estado
Contratante" designam, respectivamente,

ASSINATURAS
Semestral ........... ····~····----········.·~-···········-·--·-; ÇrS 3.519,65

uma empresa explorada por um residente de
um _Estado _Contratante e uma empres·a eXplorada ~põi Un1. residente do outro Estado
-Contratante;
h) a expressão "tráfe~o internacional" de~
signa qualquer transporte efetuado por navio
ou aeronave explorados por uma empresa cuja sede de direção efetiva esteja -sítUada -em
um Estado Contratante, exceto quando o navio-ou a aeronave sejam explorados apenas
entre locais situados no outro Estado Contratante;
i) o termo "imposto" designa o imposto
brasileiro ou o imposto holandês, consoante
o contexto;
j) a expressão "autoridade competente"
designa:
1) no .Brasít: o MiiiistrO da Fazenda, ó Secretário da Receita Federal ou seus represen- ·
tantes autorizados;
2) na Holanda: o Ministro das Finanças
ou seu representante devidamente al,ltorizado.

2. Para a aplicação desta Convenção por
um Estado Contratante, qualquer expressão
que nela não esteja definid<M:erá o significado
que lhe é atribuído pela legislação desse Estado, relativamente aos impostos aos quais se
aplica a convenção, -a não ser que o contexto
imponha interpretação diversa.

ARTIG04
Residente
1. Para os fins desta convenção, a expres~
sáo ''residente de um Estado Contratante"
designa qualquer pessoa que, em virtude da
legislação desse Estado, esteja aí sujeita a
imposto em razão do seu domicílio, residência, sede de direção ou qualquer outro critério de natureza análoga.
2. Quando, por força do que dispõe o
§ 19, uma pessoa física for residente de ambos

os Estados Contratantes, sua situação será
assim determinada:
_ a) será considerada residente do Estado
em que disponha de moradia permanente;
se dispuser de moradia permanente em am_bos os Estados, será considerada residente
do Estado com o qual suas relações pessoais
e económicas forem mais estreitas (centro de
interesses vitais);

b) se o Estado no qual tiver o seu centro
de interesses Vitais não puder ser determi~
nado, oU s_e não. dispuser de moradia permanente em um_ou outro Estado, será conside·
rada residente do Estado em que permanecer
habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos
os Estados, ou se não_permanecer habitualmente em nenhum deles, será consíderado
residente do Estado de que for nacional;
d) se for nacional de ambos os Estados
ou se não o for de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes
resolverão a questão de comum acordo.
3. Quando, por força do disposto no §
1\ uma pessoa, que não seja uma pessoa física, for residente de ambos os Estados Cóntra~
tantes, será considerada residente do Estado
no qual estiver situada a sua sede de direção
efetiva.
ARTIGO 5
Estabelecimento Permanente
1. Para os efeitos desta convenção, a expressão "e~tabelecimento permanente" designa uma instalação fixa de negócios em que
a empresa exerça toda ou parte de sua atividade,
2.- A-eXpressão- "'estabelecimento permanente" abrange especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficina;
t) uma mina, um poço de petróleo ou gás,
Uma pedreira, ou qualquer outro local de ex- _
--tração de recursos naturais.
3. Um canteiro de edificação, uma construção, um projeto em montagem ou instala·
ção, constituem um ~stabelecimento permanente apenas se tiverem duração superior a
seis meses.
4. Não obstante o que dispõe este artigo
nos parágrafos precedentes, a expressão "estabelecimento permanente" nãQ_Compreende:
a) a utilização de instalações unicamente
para fins de armazenagem, expoSição ·ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes
à empresa:·-
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b)-a ·manutenção de um estoque de bens

.Jbu. m~;rcadorias pertêncerites à empresa uni-

~c~e_Ílte para fins de armazenagem, expo-

stça_o ou entrega;
c) a manutenção. de estoque de bens ou
mercadorias pertencentes à empresa unicamente para fins de transformação por outra
empresa;

CAPÍTULO III
Tributação de Rendimentos

ARTIG06
Rendimentos de Bens
Imobiliários
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de comprar bens ou mercadorias para·<(emK
presa.
·
5. Quando_qs lucros compreenderem elementos de ~~ndimentos disciplinados separadamente em outros artigos desta convenção,
o disposto em tais artigos não é prejudicado
pelo que dispõe este artigo.

1. Os rendimentos obtidos por residente
de um Estado Contratante provenientes de ARTIGO 8
. bens imobiliários (inclusive rendimentos proNavegação Marítima e Aérea
d) a manutenção de, um__a_ instaladora fixa
venientes da exploração agrícola ou florestal)
1. Os lucros provenientes da exploração,
de negócios unicamente para fins de comprar
situados no outro Estado Contratante, pono tráfego internacional de navios ou aerobens ou mercadorias, ou obter informações
dem ser tributados neste outro Estado.
para a empresa;
2. A expressão "bens imobiliários" tem naves só são tributáveis no Estado Contrao sentido dado pela legislação do Estado Con- tante em que estiver situada a sede da direção
tratante em que os bens em questão estiverem efetiva da empresa.
e) a manutenção de uma instalação fixa
2. Se a sede da direção efetivada empresa
situados. A expressão abrange, em qualquer
de negócios unicamei'lte para fins de levar
a cabo qualquer outra atividade de caráter' caso, ·a propriedade acessória à propriedade estiver situada a bordo de um navio consideK
imóvel, o gado e o equipamento utilizado ra-se situada no Estado Contratante em que
preparat?rio ou auxiliar para a empresa.
na exploração agrícola e florestal, os direitos for matriculado o navio ou, não havendo maaos quais se apliquem as disposições do direi- trícula, no Estado Contratante em que residir
5. Não obstante o disposto nos§§ 1~ e to privado relativas à propriedade territorial, o armador do navio.
29, quando uma pessoa- desde que não seja o usufruto de bens imobiliários e os direitos
3.
disposto no§ 19 aplica-se aos lucros
um agente independente de que trata o § a pagamentos variáveis ou fixos pela explo- provenientes da participação em um pool,
7~- agir num Estado Contratante por conta
ração ou pela concessão da exploração de uma associação Ou em uma agência de operade uma empresa do outro Estado Contrajazidas minerais, fontes e outros recursos na- ção internacional.
tante, e se tiver, e exercer habitualmente,
turais. Os navios e aeronaves não são consiARTIG09
no prhileiro Estado Contratante, poderes paderados bens imobiliários.
Empresas Associadas
ra celebrar contratos em nome da empresa,
3.-. O disposto no§ 19, aplicaKse aos rendiconsidera-se que esta empresa possui estabe-- mentos derivados da exploração direta, do
Quando:
lecimento permanente :naquele Estado pri~
a) uma empresa de um Estado Contratan~
arrendamento ou de qualquer outra forma
meiramente mencionado relativamente a
te participa direta ou indiretamente da direde exploração dos bens imobiliários.
quaisquer atividades exercidas por aquela
4. O disposto nos§§ lo e 3o aplica-se igual- ção, controle ou capital de uma empresa de
pessoa, no interesse da empresa; a menos mente aos rendimentos de bens imobiliários outro Estado Contratante, ou
que tais atividades se limitem àquelas men- de uma empresa e aos rendimentos de bens
b) as mesmas pessoas participam direta ou
cionadas no § 49, as quais, se exercidas por
imobiliários Utilizados para o exercício de indiretamente da direção, controle ou capital
meio de uma instalação fixa de negócios, não· profissão liberal.
de uma empresa de um Estado Contratante
transformariam esta instalação flxa de negóe de uma empresa do outro Estado_ Contracios, conforme dispõe aquele parágrafo, num
tante, e, em ambos os casos, as duas empresas
ARTIG07
estabelecimento permanente.
estão ligadas, nas suas relações comerciais
Lucros das Empresas
ou financeiras, por condições aceitas ou iiri~
1. Os lucros de uma empresa de um Esta- postas que difiram das que se estabeleceriam
6. Não obstante o que dispõe este artigo
do
Contratante
só
são
tributáveis
nesse
Estanos parágrafos anteriores, considera-se que
entre empresas independentes, os lucros que,
do; a não ser que a empresa exerça sua ativi- na ausência dessas condições, teriam sido obexceto nos casos de ress.eguros, uma empresa
dade
no
outro
Êstado
Contratante,
por
meio
seguradora de um Estado Contratante tem,
tidos por uma dessas empresas, mas que não
de um estabeledmento permanente ali situa- o foram devido a tais condições, podem ser
estabelecimento permanente no outro Estado.
Se
a
empresa
exerce
suas
atividades
na
do Contratante se ela cobrar prêmios no terriincluídos nos lucros dessa empresa, e como
forma indicada, seus lucros podem ser tribu- tais tributados.
tório daquele outro Estado, ou se segurar
tados no outro Estado, mas unicamente na
riscos, ali situados, por inteimédio de pessoa
medida em que forem atribuíveis àquele estaARTIGO !O
diversa do agente independente de que trata
belecimento permanente.
Dividendos
o§ 7•
2. Ressalvado o disposto no § 39, quan1.
Os
dividendos
pagos por uma sociedo ulna empresa de um Estado Contratante
7. Não se considera que uma empresa de
dade residente em um Estado Contratante
um Estado Contratante possui estabeleci- e'xercer-sua-atividade no outro Estado Con- a um residente no outro Estado Contratante
tratante por meio de um estabelecimento permento permanente no outro Estado Contramanente ali -situade, serão atribuídos, a esse podem ser tributados nesse outro Estado.
tante apenas pelo fato de realizar negócios,
estabelecimento
permanente, em cada Esta2. Todavia, esses d1\lidendos podem tamnaquele outro Estado, por intermédio de cordo Contratante, os lucros que Obteria se fosse
bém ser tributados no Estado Contratante
retor, comissário geral ou qualquer outro
onde reside a sociedade que os paga, e nos
uma empresa distinta e separada, exercendo
a~ente de sítuação independente, desde que
termos da lei desse Estado; mas, se a pessoa
atividades iguais ou similares, sob condições
tars pessoas atuem Do âri:lbito- de suas ativiigUais oU SimilareS e transaciortando com ab- que os receber for o beneficiário efetivo dos
dades normais.
dividendos, o imposto assim incidente não
soluta independência com a empre~a da qual
8. O fato de uma sociedade residente de
é estabelecimento permanente.
poderá exceder 15% (quinze por cento) do
num Estado Contratante controlar ou se con3. Na determinação dos lucros de um es- montante bruto dos dividendos. O _disposto
trolada por sociedade residente no outro Estabelecimento_ permanente, é permitido deneste parágrafo não prejudica a tributação
tado Contratante, ou exercer suas atividades __ duzir_as_de.~pesas incorridas para a consecuda sociedade, no que diz respeito aos lucros
ção dos seus objetivos, inclusive as despesas
dos quais se originaram os dividendos pagos.
naquele outro Estado (quer por meio de um
de direção e os encargos gerais de adminisestabelecimento permanente, ou por outro
3. O termo "dívidendos", empregado no
modo), não será, por si só, bastante para
tração assim realizados.
presente artigo, designa os rendimentos profazer de uma dessas sociedades estabeleci4.. Nenhum lucro será atribuído a um es- . venientes de ações ou direitos de fruição;
menta permanente da outra.
tabelecimento permanente pelo simples fato
açõe~ de empresas mineradoras; partes de:

a·
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fundador ou outros direitos de participação
em lucros, com exceção de créditos, bt:'m como rendimentos de outras partidpaçlies de
capital assemelhados aos rendimentos çie
ações pela legislação tributária do Estado em
que reside a sociedade que realiza a distri-

buição.
4. Não se aplica o disposto nos §§ 1'' e
2~' se o beneficíát:ío dos dividendos, residente
em um Estado Contratante_, realiza negódos
no outro Estado Contratante em que reside
a sociedade que paga os dividendos, por intermédio de estabelecimento permanente ali
situado, e se a participação, em virtude da
qual os dividendos são pagos, se relaciona
efetivamente ao estabelecimento pcrmaneil--

te. Nesse caso aplica-se o disposto no art.
7•

5. Quando um residerite em um Estado
Contratante tiver um estabClecin'ieO.tã permanente no outro Estado CQntratante, este
estabelecimento permãnerite pode estar, ali,
sujeito a imposto retido na fonte. no;;:. termos
da legislação daquele Estado. Todavia, tal
imposto não excederá 15% (quinze por cen·
to) do montante bruto dos lucros do estabelecimento permanente, apurado após o paga.
menta do imposto de renda de sodedadt.'!s,
incidente sobre aqueles lucros.
6. Quando uma sociedade residente em
um Estado Contratante recebe lucros ou r~n_
dimentos do outro Estado Contratante, esse
outro Estado Contratante não poderá cobrar
qualquer imposto sobre os <Jividendos pagos
pela sociedade, exceto se tais dividendos forem pagos a residente desse outro Estado,
ou se a participação em virtude da qual os
dividendos são pagos relacionar-se efetiva·
mente a um estabelecimento permanente situado nesse outro Estado; nem poderá sufei-tar os lucros não distribuídos da ~ociedade
a imposto sohre lucros não di~tribuídos, ainda
que os divide_ndos pagos ou os lucros não
distribuídos consistam, no total _ou parcialmente, de lucros ou_ ren5:Umentos provenientes desse outro Estado.
7. As limitações de alíqllota do imposto
previstos nos §§ 2~ e 5" não se aplicam aos
dividendos ou lucros pagos antes do final do
'primeiro ano calendário segutnte ao ano de
assinatura desta Convenção.

ARTIGO ll
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado
Contratante e pagos a um residente do outro
Estado Contratante podem ser tributadt)S
nesse_ outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser também tributados no Estado de que provêm
e nos termos das leis desse Estado; mas se
quem os recebe_r for _p beneficiário efetivo
dos juros 1 o imposto assim ·incidente não poderá exceder:__
a) 10% (dez por cento) do montante bruto
dos juros, se quem os receber for um banco
e se o empréstimo for concedido por um prazo mínimo de 7 _aoos c relacionado com a
compra de equipamento industrial, com estu·
do, compra ou instalação de unidade!. indus-

triais ou cicntífic<i.-., o_Dem como com o financiamçnto de obras públicas;
b) 15%: (quinze por cento) do montante
bruto dos juros, nos demais casos.
_3_._ Não ob!.Hmte o que dispõem os §§ 1"
e 2~, os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo do outro Estado
Contratante a uma sua subdivisão política,
ou a qualquer agência (inclusive uma lnstituiç'fro financeira) pertencente Squele Governo
ou subdivisão política, são isentos do imposto
no primeiro Estado.
4. O termo "juros'~ empregado neste artiw
go designa os rendimentos de títulos da dívida
pública: de tftufos ou- debêntures, com ou
sem garantia hipott.:!cária e com Ou sem direiro
a participação em lucros, e de créditos de
qualquer natureza, bem como qualquer outro
rendimento que, nos termos da lei trlbutãria
óo Estado Contr<~tante de que provenha, St!
assemelhe aos rendimentos do empréstimo.
5. Não se aplica o dispo:.to nos §§ 1" e
2~ se o b~nefkiárío eft:tivo dos juros, residente em um Estado Contratante, realizar
negócios no outro Estado Contratante de onw
de provêm os juros, por intermédio de um
estabelecimento permanente ali situado, e se
a dívida, em virtude da qual os juros são
pagos, se relacionar e(etivam~nle ao estabelecimento permanente. Nesse caso, aplica-se
o dispoMo no art. 7"
6. A limitação de alíquota do imposto
prevista- no § 2° não S:eãplica aos juros provenientes de. um Estado Contratante, pagos a
estabt.'!lecimento permanente de empresa do
outro Estado Contratante, ~ituado em tercei·
ro Estado:-7. Consideram-se provenientes de um
Estado Contratante os juros pagos por esse
próprio Estado. uma sua subdivisão polltica.
uma autoridade local ou um residente desse
Estado. Todavia, se o devedor dos juros, residente em um Estado_ Conttatante ou nãq,_
tiver num Estado Coniratante estabelecimento pcnnanentc pelo qual tenh<:~ sido contraída
a obrigação que dá origem aos juros, e estes
são pago-s por esse estabdecimento permanente, tais Juros consíderam~se provenientes
do Estado em que o _estabelecimento permanente estiver situado.
~~- Se, ~m conseqüência de relações espccíais existentes enüe -o devedor e o beneficiário cfetivo, ou entre ambos e terceiros,
o montante dos juros, tendo em conta o crédito pelo qual são pagos, exceder o que teria_
sido acordado entre o _devedor e o credor
na ausência de tais rclaç_(les, o disposto neste
artigo só se aplica a este último montante.
Neste caso. a parte excedente dos pagamenw
tos é tributável nos termos das leis de cada
Estado Contratante, ob~ervadas as demais
disposições desta Convenção.

ARTIGO I2
Royalties

1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante c pagos a t.11n residente no
outro Estado Contratante podem ser tributados nesse outro Estado.
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2. Todavia, esses royalt~es podem ser
também tributados no Estado Cántratante de
qllfq'>rovêm, e nos termos da lei desse Estado;
mas se a pessoa que os receber for o beneficiário efetivo dos roya1ties, o imposto inci·
dente hão poderá exceder a:
a) 25% (vinte e cínco por cento) do montallfe bruto dos royalties provenientes do uso
ou do direito_de usar marcas de indústâa_ou
de comércio;
b) 159( (quinze por cento) do montante
bruto dos royalties, nos demais casos.
3. O termo royalties,- emp-regado neste
artigo, designa pagamentos de qualquer natureza efetuados.em contrapartida pelo uso ou
pelo direito ao uso de direitos autorais sobre
obra literária, artística ou científica (inclusive
filmes cinematográficos, filmes ou fitas para
transmissão de rádio ou televisão)~ sobre
qualquer patente, marca de indústria ou de
comércio, desenho ou modelo, plano, fórmula ou processos secretos; ou pelo uso ou pelo
direito ao uso de equipamento industrial, comercial ou científico; ou pela informação relativa à experiênci& industrial, comercial ou
científica.
_
4. Não se aplica o disposto nos -§§ .1" e
2? se o bendiciário efetivo dos royalties, residente em um Estado Contratante, realizar
negócios no outro Estado Contratante, de
onde provêm os royalties, por intermédio de
um estabelecimento permanente ali situado,
e se o direito ou a propriedade. a cujo respeiM
to os roy:a,Jtjes são pagos, se relacionar efetivamente ao estabelecimento permanente.
Nesse caso aplica-se o disposto no art. 7~
5. Considerem-se provenientes de um
Es~ado Contratante os royalties pagos por esw
se próprio Estado, uma sua subdivisão política, uma autoridade local ou um residente
naquele Estado. Tod_avia,_ se o devedor dos
royalties. sendo ou não residente em um Estado Contratante, tiver, num Estado Contratante, um estabelecimento permanente e'm
relação_ao qual haja sido contraída a obrigação de pagar os royalfies, e caiba a ess_e_estabelecimento permanente a obrigação de fazêto, consideram-se tais_royalties proven!entes
do Estado em que o estabelecimento permanente estiver situado.
6. --"-~~--'-em cons~qüência de relações espe,ciaís exístentes entre o devedor e o beneficiário efetivo, ou entre- ambos e terCeiros,
o montante dos royaities, rela"ti-Yo ao uso, direito ou ipformação em razão dos quais são
pagos, exceder o montante que teria sido"
acordado entre o devedor ~_o beneficiário
efetivo na ausénc:ia de tais reifl.SR~..s ...o disposto neste artigo só se aplica a este último montante. Neste caso, a parti! excedente dos pagamentos é tribut_ável segundo as (eis de cada
_Estado __C_oõtratantc, observadas as demais
disposições desta Convenção.
7. A· limitação de alíquotas do imposto
prevista nO subp.arágrafó b;-~o § 2~, deste
artigo, não se aphca aos royalhes pagos a~tes
do final do primeiro ano calendáno, segumte
aO ano da assinatura desta Convenção, quan·
do pagos a um residente de um Estado Coo-
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traian'te que detenha, direta ou indiretamente, no mínimo cioqüenta por cento do capital
votante da sociedude que efetua o pagamento
dos royalties.
ARTIGO 13
Ganhos de Capital
1. Os gunhos obtidos por um residente
em um Estado Contratante na alienação de
bem imobiliário, dos que tmta o art. 6", situado no outro Estado Contratante, podem ser
tributados naquele outro Estado.
2. Os ganho:. provenientes da alienação
de bem mobiliário que faça parte do ativo
de um estabelecimento permanente que uma
empresa de um Estado Contratante possuir
no outro Estado Contratante_, inclusive osganhos provenientes da alienação desse estabi!Jecimento permanente (isoladamente ou com
o conjunto da empresa), podem ser tributados naquele outro E:.tado. Todavia, os ganhos proveniente:. da alienação de navios ou
_aeronaves operados no tráfego internacional,
ou da propriedade móvel relacionada à operação de tais navios- ou aeronaves, só serão
tributados no Estado Contratante cm que es·
tiver situada a sede da direção detiva _da empresa.
3. Os gan_hos provenientes da alienação
de qualquer bem diverso daqueles a que se
referem os §§ 1" e .2\'- podem ser tributados
em ambos os Estados Contratantes.

ARTIGO 14
Profissões Independentes
1. Os rendimentos obtidos por um residente em um Estado Contratante, pelo exercício de profissão liberal ou por outms atividades de natureza independente, só são tributados nesse Estado; a não ser que a remuneração por tais serviços ou atividades seja paga
por sociedade residente do outro Estado
Contratante, ou caiba a estabelecimento permanente ali situado. Nesse caso, os rendimentos podem ser trlbutadüs nesse outro Estado.
2. A expressão "profissão liberal" abrange, em especial, atividades independentes de
caráter científico, técnico, literário, artístico,
educacional ou pedagógico, bem como as atividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentü.tas e contadores.

ARTIGO 15
ProrlSsões Dependentes

1. Ressalvado o que dispõem os arts. 16,
18, 19 c 20, os salários, ordenados e outras
remunerações similares, recebidas por um residente em um Esta"do Contratante em razão
de emprego, só são tributáveis nesse Stado,
salvo se o emprego for exercido no outro
Estado. Nesse caso, a remuneração-assim recebida pode ser tributada nesse outro Estado.
2. Não obstante o que disp-õe o parágrafo
1. a remuneração recebida por um residente
em um Estado Contratante, em ruzão de _emprego exercido no outro Estado Contratante,
só é tributada no primeiro se:

a:)___o beneficiário permanecer no outro Estado por um período ou períodos que não
excedam, no total, u 183 dia~ no ano fiscal
em_questão;
b) a remuneração for paga por um e"mpregador ou em nome de um cmpregaOor que
não é residente no outro Estado; e
c) a remuneração não recair sobre estabelecimento permanente que o empregador tenha no outro Estado.
3. - Não ob!)tante as disposições precedentes deste artigo, a remuneração recebida por
emprego exercido a bordo de navio ou aeronave operada no tráfego internacional pode
ser tributada no Estado Contratante em que
estiver situada a sede da direçào efetiva da
empresa.
ARTIGO 16
Remuneração de Diretor
As remunerações de diretorcs_e outros pao-amentos regulares recebidos por um residente em um Estado Contratante na condição
de membro_ do conselho de adminbtração ou
de quãlquer outro conSelho de uma sociedade
residente no outro Estado Contratante, podem ser tributados nesse outro E:.tado.
ARTIGO 17
Artistas e Atletas
1. Não obstante o disposto nos arts. 14
e 15, ou rendimentos obtidos por um res-idente em um Estado Contratante na condição
de_ profissional de espetáculos, tal como um
artista de teatro, de cinema, de rádio ou de
televisão, Ou um músico, ou como um atleta,
e em razão de suas atividades pessoais, exercidas no outro Estado Contratante. podem
ser tributados nesse outro Estado.
2._ Qu1.md_o o::; rendimentos provenientes
de ativídades pessoais, exercida~ por um profissional de__espetáculos ou por um atleta no
de!!empenho de suas funções, não são atribuídos ao próprio profissional de l!spetáculo ou
ao próprio atleta, mas a outra pessoa, aqueles
rendimentos podem ser tributados no Estado
Contratante em que as atividades do profb.sional de espetáculos ou do atleta foram exercidas, não ob:.tantc o que dispõe os arts. 7",
14 c 15.

ARTIGO 18
Pensões
1. Ressahmdo o que dispõe o parágrafo
2"do art. 19, qualquer pensão ou outra remuneração semelhante, paga cm razão de emprego pretérito, em montante não superior
a US$ 5,000, durante um ano calendário, e
qualquer anuidade ou pensão alimentícia paga a residente de um Estado Contratante,
só são tributados nesse Estado. O montante
dessa remuneração que exceda o supramencionado limite pode também ser tributado
no outro Estado Contratante, se for proveniente daquele Estado.
2,_ O termo "anuidade" designa uma
quantia determiriada, pagável period-icamente, em prazos determinados., durante a vida
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ou durante período de tempo específico ou
determinável, em decorrência de compromis~
so de_efetuar tais pagamentos em contrapartida a um pleno e adequado valor em dinheiro
ou avaliável em dinheiro.

3. Qualquer pagamento, efetuado con~
forme as disposições de um sistema de seguridade social de um Estado-Contratante a um
residente-nO outro Estado Contratante, sóé tributável no primeiro Estado.
ARTIGO 19
Pagamentos Governamentais
1. a) As remunerações, exceto pensões,
pagas por um Estado Contratante ou uma
sua subdivisão pOlítica ou autoridade local
a uma pessoa física, em decorréncia de serviços prestados a esse E:.tado, subdivisão_ ou
autoridade, só são tributáveis nesse Estado.
b) Todavia, tais remunerações são tribut<iveis apenas no outro Estado Contratante__:._e
os serviços forem prestados nesse outro Estado, e_ a pessoa física beneficiária for um residente naquele Estado, que:
1) seja nacional daquele Estado, ou:_
2) não se tenha tornado um residente da-

quele Estãdo unicamente com a finalidade
de prestar tais serviços.
·

i. a) Qualquer Pe~São paga, a uma pessoa física, por um Estado Contratante, uma
sua subdivisão política ou autoridade local,
quer diretamente, quer com recui-sOs de fundos por eles constituídos, em conseqüéncia
de serviços prestados a esse Estado. su&ill~- --Visão ou autoridade, só é trib.utávef nesse €~tado.
b) Todavia, tal pensão só é tributada no
oufro-Estido Contratante se a pessoa física
for um residente e um nacional desse outro
Estado.
3. Aplica-se o disposto nos arts. 15, 16
e 18 às remunerações de pensões pagas em
conseqüência de serviços prestados relativamente a negócios praticados por um Estado
Contratante, uma sua subdivisão política ou
autoridade local.
ARTIGO 20
Professores
1. Os pagamentos recebidos por um professor, que é um residente em um Estado
Contratante e que esteja presente temporariamente no outro Estado Contratante por
um--período máximo de dois anos, com a finalidade de lecionar ou pesquisar em uma universidade, escola ou outro estabelecimento
voltado, nesse outro Estado, ao ensino ou
pesquisa científica,- riã:o é-tributado nesse outro Estado, desde que os pagamentos sejam
feitos pelo primeiro Estado ou por uma pessoa_ residente nesse primeiro Estado.
2. O disposto neste artfgo não se aplica
a rendimentos relacionados a pesquisa que
não s~ja realizada no interesse público, mas
em benefício de pessoa ou pessoas específicas.
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ARTIGO 21
Estudantes
Os pagamentos que receba para fins de
manutenção, educação e treinamento~ um ~s
tudante o_u um estagiário que é, ou foi tmedtatamente antes de visitar um dos Estados Contratantes, um residente no outro Estado, e
que está no primeiro Estado _apenas com_o
propósito de educação ou tremamento, nao
são tributados naquele Estado, <ksde qu~ esses pagamentos provenham de fontes Sltuadas fora daquele E~tado.
ARTIGO 22
Outros Rendimentos

Os rendimentos de um residente em um
Estado Contratante, provenientes do outro
Estado Cont_ratante e _não discTplinados nos
artigos precedentes desta convenção, podem
ser tributados nesse outro Estado.
CAPÍTULO IV
Eliminação da Dupla Tributação
ARTIGO 23
Eliminação da Dupla Tributação
1. Ao tributar os seus residentes, a Holanda pode incluir na base de c<ikulo os rendi~
mentes que, no.s termos desta convenção, podem ser tributados no Brasil.
2. Todavia, quando um residente na Holanda receber rendimentos que, nos termos
do que dh;põem o art. 6", o art. ?o, o parágrafo
4" do art. 10, o parágrafo 5o do art. 11, o
parágrafo 4" do art. 12, os parágrafos 1" e
2u do art. 13-, o art. L4_, o art. 15, o a.rt. '16
e o art. 19 desta convenção, podem ser tributados no Brasil e integram a base de cálculo
de que trata o parágrafo l'', a Holanda isentará de_ impostos taís rendimentos, c_onforme
as acima mencionadas disposições desta coovenção. e nos termos das normas relativas
à forma de apiicaçil.o, inclusive as relativas
à compensação de prejufzos, constante:~ de
seus regulamentos internos destinados a evitara dupJa tributação.
3. Além disso-.- a Holanda permítifá Uma
dedução do imposto holandês_calculado sobre os rendimentos que podem ser triJ:mtados

rem pagos a uma sociedade holandesa que
detenha no mínimo 10% {dez por cento) do
capital votante da sociedade brasileira, e 20%
(vinte por cento) nos demais casos;
b) relativamente aos juros de que trata o
parágrafo 2" do art. 11,20% (vinfc porcento)
de tais juros;
c) relativamente aos rosalties de que trata
o subparágrafo b, do parágrafo 2" do art. 12,
25% (vinte e cinco por cento) de tais royalties, se forem pagos a uma sociedade holandesa que detenha, direta ou indíretamente,
no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do
capital votante de uma sociedade brasileira,
desde que não sejam dedutíveis na apuração
do lucro tributável da sociedade que efetua
o pagamento, e 20% (vinte por cento) nos
demais casos.
5. Quando uQI_ residente no Brasil receber rendimentos que, nós termos desta cOnvenção, possam ser tributados na Holanda,
o Brasil permitirá, como dedução do impo.sto
de renda dessa pessoa, um valor igual ao ~~
posto de renda pago na Holanda. Todavm,
a dedução não será maior do que a parce!a
do imposto que seria devido antes da inclusao
do crédito cOrrespondente aos rendimentos
que podem ser tributados na Holanda.

CAPÍTULO V
Disposições Especiais

- ARTIGO 24
Não-Discriminação

1. Os nacionais de um Estado Contra-_
tante não estão sujeitos, no outro ~s_tad?
Contr_ita:nte, a nenhuma tributação _ou obngação correspondente, difere~te ou mais onerosa do que aquelas a que esttv~rem ou pude·
rem estar sujeitos os nadonms desse outro
EStadO, nas mesnias circunstâncias.
z. A tributação de um estabelecimento
permanente que uma empresa de um Estado
Contratante tiver no-·outro Estado Contratante não será menos favorável, nesse outro
Estado, do que a das empresas desse outro
· 'd d
Estado que exerçam as mesmas at1v1 a .es.
Esta norma não será interpretada no senttdo
d C
ce
de obrigar um Esta o ontratante a con der às pessoas residentes do outro Estado
Co~ttatante as deduções pessoais, abatimenR
tos e reduçõe_s para efeitos fiscais, atribuídos
aos seus próprios residentes, em função do
estado civil e encargos familiares.

no Brasil e de que tratam o parágrafo 2" do
art. 10, o parágrafo 2" do art. 11, o parágrafo
2" do art. 12, o parágrafo 3" do art. 13, 0
art. 17, o parágrafo 1" do art. 18 e o art.
22 desta convenção, desde que tais rendimentos sejam inciuídos na base de cálculo de que
3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital, no todo ou em parte, per·
trata o parágrafo 1" O montante dessa dedução será igual ao valor do imposto pago 09
tença a um ou mais residentes no outro Estado Contratante, ou seja, por eles direta .o?
Brasil sobre aqueles rendimentos, mas n~o
excederá o montante da redução que sena indiretamente _controlado, não estarão suJeipermitida se tais rendimentos fossem os úni-- _tas, no Estado primeiramente mencionado,
a qualquer tributação ou obrigação correscos isentos do imposto holandês. nos termos
do que dispõe a lei holandesa destinada a
pendente, diferente ou mais Qnerosa do que
evitar a dupla tributação.
aquelas a que estiverem ou pudere~ es~ar
4. Para os e(eitos do que dispõe o parásujeitas as empresas similares desse pnme1ro
grafo 3", o impostO [iago no Brasil será consi- Estado.
derado:
4. O termo "tributação" abrange, neste
a) relativamente.! aos dividendos -de que
trata o parágtafo 2" do art. 10. 25% (yirite artigo, os tributos aos quais se aplica esta
e cinco por cento) de tais dividendos, se fo- convenção.

Dezembro de 1990
ARTIG025
Procedimento Amigável

1. Quando um residente em um Estado
Contratante considerar que as medidas tomadas por um ou por ambos os Estados Contratantes resultem ou possam resultar em tributação em desacordo com- o que dispõe esta
convenção, pode, independentemente das
medidas previstas pela lei doméstica desses
Estados, apresentar o seu caso à apreciação
da autoridade competente do Estado Contratante de que é um residente. O caso deve
ser' apresentado dentro de cinco anos contados da data da primeira notificação do ato
do qual resulta a tributação em desacordo
com as disposições desta convenção.
2. Se a reclamação se lhe afigurar justificada e não estiver em condições de lhe dar
solução satisfatória, a autoridade competente
esforçar-se-á por resolver a questão de comum acordo com a autoridade competente
do outro Estado Contratante, com o objetivo
de evitar a tributação que ~steja em desacordo com esta ~;onvenção.
3, As autoridades competentes dos EstaR
dos Contratantes esforçar-se-ão por resolver
de comum ·acordo quaisquer dificuldades ou
dúvidas relativas à interpretação ou aplicação
desta convenção, inclusive seu art. 9"
4. __ As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicar-se diretamente, a fim de chegarem a acordo, nos
termos dos parágrafos anteriores.

ARTIGO 26
Troca de Informações

1. As autoridadee competentes dos Estados Contratantesintercambiarão as informaçôe.'> necessárias para aplicar esta convenção.
Todas as informações assim trocadas serão
consideradas secretas e tratadas como tal, e
só poderão ser comunicadas às pessoas ou
autoridades (inclusive tribunais) encarregadas do lançamento e cobrança dos impostos
visados por esta convenção ou dos procedimentos referentes à apuração de infração ou
da apreciação dos rCspectivos recursos.
2. O disposto no parágrafo l"não poderá,
em caso algum) ser interpretado no sentido
de impor a um Estado Contratante a-õi)figação de:
a) adotar medidas administrativas contrárias às leis e às práticas administrativas, suas
ou do outro Estado Contratante;
b) fornecer iriformações <}ue não possam
ser obtidas com base nas leis ou no âmbito
normal da prática administrativa, suas ou do
outro Estado Contratante;
c) fornecer informações reveladoras de segredos comerciais, empresariais, industriais
ou profissionais, ou proce~sos ~omerciais: ou
informações cuja re,velaçao seJa contrána à
ordem pública.

ARTIGO 27
Funcionários Diplomáticos
e Consulares
Nãda na presente cQnvenção prejudicará
os privilégios fiscais dos funcionários diplo-
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máticos ou consulares, decorrentes de regras
gerais do direito iri.ternacional ou de_ disposições_ de ac_ordos e~-peciais.

CAPÍTULO \ii
Disposições Finais
ARTIGO 28
Entrada em Vigof

1. Esta convenção será ratificada, e os
Instrumentos de_ Ratificação serãO-tioCaôbs
tão logo quanto possível.
.

2. Esta convenção entrará em vigor na
data da troca dos Instrumentos de Ratificação, e suas disposições serão aplicadas pela

primeira vez:
_
_
a) com relação aos impostos retidos na
forite, às importâncias pagas ou creditadas
a partir de l'·' de janeiro do ano calendário
imediatamente seguinte ao da entrada em vigor desta convenção;
~b) com relação aos_ demais impqstosde que
trata esta convenção,- ao período-base ini·
ciando a partir de 1" de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte ao da entrada
em vigor desta convenção.
ARTIGO 29
Denúncia
Qua1quer dos Estados Contratantes pode
denunciar esta Convenção após decorrido um
período de 5 anos, C'o"ntadOs a, p-artir da data
de sua entrada em vigor, mediante um aviso
escrito de denúncia, entregue ao outro _Esta~
do Contnta.nte por via diplomática, desde
que tal aviso some;rite seja_ dado até o_ trigésimo dia de junho de qualquer ano calendário.
Neste caso, esta Convenção será aplicada
pela última vez:
a) com relação aos impostos retidos na
fonte, __às_ importânCias -pagas ou creditadas
antes do final do ano calendário em que for
feita a modificação;
b) .com relação aos demais impostos de que
trata esta ConvençãO, às importâncias recebídass durante o período base iniciado durante
o anO calendário em que o aviso de denúncia
foi entregue.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados, para isso devidamente autorizados, firÍnaram a presente Convenção e a ela afixaram
seus selos.
Feito em Bras11ia aos 8 dias _do mês de
março de 1990, em dois exemplares em português, holandês e inglês, sendo os três textos
igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto em
inglês.
.• _Pelo Governo da República Federativa do
Brasil Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo do Reino dos Países Baixos
Ranier Flash.
PROTOCOLO
Por ocasião da_ assinatura da Convenção
entre a Repúblic-o:~ Federativa do Brasil e o
Reino dos Países_ Baixos, destinada a evitar
a dupla tributação e previnir a evasão fiscal
em matéria de impOsto sobre a renda, os abai-

xc-assinados, para isso devidamente autorizados, convieram nas seguintes disposições,
que constítuem parte integrante da Convenção:
1. Com referência ao artigo 7• Fica entendido que se aplica o disposto no parágrafo
3~ do artigo 7," se as despesas ali mencionadas
ocorrerem, quer no Estado Contratante em
que se situa o estabelecimento permanente,
quer em outro local.
2. Com referência aos artigos 10. 11 e 12
a) Quando ocorrer retenção na fonte; em
valor- sUperior ao pf6ViSto nos artigos 10, 11
e 12, os pedidos de_ restituição do montante
do imposto pago em excesso devem ser formulados à autoridade competente do Estado
Contratante em que se deu a retenção, no
período de até 5 anos contados do final do
M.Q_Calendário em que se deu a retenção.
b) A autoridade competente de um estado
contratante pode estabelecer o processo de
aplicação dós artigos 10. 11 e 12. 3. Com "I·eferência aos artigos 10 e 2:L
Fica entendido que o valor das ações emitidas por uma companhia de um estado contratante, e recebidas por um residente no outro
estado contratante, não está sujeito a imposto
de renda em qualquer dos estados.
4. Com referência ao artigo 11
a} Fica entendido que as comissões pagas
por unt residente do Brasil a um banco ou
instituiçõo financeira, relativamente a se~li
ços préstados por esse banco ou instituição
financeira, são considerados juros e, cOfio
tal, sujeitos ao que dispõem oS parágrafos
2-9 e 3~ do artigo 11.
b) Com relação ao parágrafO 3° do artigo
11 ,_ as autoridades competentes podem designar; de comum acordo, outras instituições
governamentais âs quais aquele dispositivo
se aplica.

5. Com referência ao artigo 12, parágrafo
3' - Fica entendido que o disposto no parágrafo og do artigo 12 aplica-se_ a qualquer espécie de pagamento recebido em contra prestação de serviços e assistência técnica.
-o.- Com ~:e(erência ao artigo 19
Fica entendido_que o disposto no subparágrafo a, do parágrafo 19, e subparágrafo a
do parágrafo 2 9 do artigo 19 não impedem
a Holanda de aplicar o disposto nos parágrafos P e 29 do artigo 23 desta ConvençãO.
7. Com referência ao artigo 24, parágrafo
2•

-Fica entendido que o- disposto no parágrafo
59 do artigo 10 não está em desacordo com
o disposto no parágrafo 2~ do artigo 24.
8. Com referência ·ao artigo 24, parágrafo
3~
Fica entendido que:
a) O disposto na lei brasileira, proibindo
que os royalties," tais como definidos no parágrafo 3 9 do artigo 12, pagos por uma sociedade residente do Brasil a um residente na
Holanda, que detenha no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do capital votante daquela
sociedade, sejam deduzidos por ocasião da
apuração do lucro tributável da sociedade residente do Brasil, não está em desacordo com·
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o que dispõe o parágrafo 39 do artigo 24 desta
Convenção;
b) Na eVentualidade do Brasil, após a assinatura desta Convenção, permitir, que-r em
virtude de sua lei interna, quer mediante convenção internacional tributária, que os royal~
ties" pagos por empresa residente no Brasil
a empresa residente em terceiro estado situado fora da América Latina, ·a qual detenha,
no -_mfrtimo, __ 50% (cinqUenta pOr cento) do
capital votante da empresa residente no Brasil, sejam deduzido"s po"r ocasião da ã{iúração·
do lucro tributável dessa empreSa, uma igual
dedução será automaticamente aplicável, em
condiçõ_es similareS, a uma empresa residente
no Brasil que pague "royalties'' a uma empresa residente na Holanda.
Em testemunho do que, os abaixo-assinados, para isso devidamente autorizados, assinaram o presente Protocolo, apondo-lhe seus_
selos.
Feito em Brasília aos 8 dias. do mês de
marçO do ario de 1990, em -dois exemplares,
em português, holandês e inglês, sendo os
três textos igualmente autênticos. Em caso
de divergência da interpretação, prevalecerá,
o texto em inglês.
Pelo Governo da República F.:d~:rativa do
BraSil Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo do Reino dos Países Baixos:Rainier Flash.
Faço saber. que o Congresso N3cional apr~
vou nos termos do art. 49, inciso.l, da Cçmstltuiçâo, e eu, Nelson Carneiro, Pr~sidente do
Senado Federal, promulgo o segumte.
DECRETO LEGISLATIVO n 6!. de 1990
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Mútua e_ntre os Go,·ernos da República Federativa do Brasil e dos Estados
Unidos da América para a Redução de
Demanda, Prevenção do Uso lnde,·ido e
Combate à Produção e ao Tráfico de Drogas, assinado em Brasília, em 3 de :setein~
bro de 1986.

Art. 1" É aprovado o texto do Acordo
de Cooperação Mútua ~ntrc n:; Governos da
República Federativa do Brasil e do:-. Estado:.
Unidos da América para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso In_deviçlo e Combaie à Produção e ao Tráfico de Drogas, assinado em Brasília, em 3 de setembro de 19!':6.
Art. 2'-' São sujeitos à a-provação do-Congresso Nacional quaisque_r __ atos_que Possam
resultar em revisão do presente acordo.
Art. 3° Este decreto legislativo entra em
__ _
vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de_ dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro Presidente.
ACORDO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
ENTRE OS GOVERNOS DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA PARA A REDUÇÃO
DA DEMANDA, PREVENÇÃO
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DO USO INDEVIDO E COMBATE
À PRODUÇÃO E AO TRÁFICO
ILÍCITOS DE DROGAS ~
O Governo da ~e pública Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
AmériCa, convencidos de que o uso indevido
e o tráfico de drogas constituem problema
que afeta as comunidades de ambos os países;
Reconhecendo q u.c o combate ao problema
do abuso' de drogas deve operar-se por meio
de atividades concertadas e harmônicas na
prevenção do uso indevido, na repressão ao
tráfico e na reabilitação dos usuários crónicos;
Interessados em desenvolver a colaboração
mútua para o combate ao uso indevido e ao
tráfico de drogas mediante a adoção de medidas de cooperação e a execução de programas
específicos;
Observando os compromissos que ambos
os países contraíram como Partes da Convenção Única sobre Entorpecentes, de 30 de ju~
lho de 1961, emendada pelo Protocolo de
1972, e da Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971;
Levando devidamente em consideração
seus sistemas constitucionais, legais e administrativos, e aentro do respeitO à soberania
nacional de seus respectivos Estados;
Convêm no seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes comprometem-se
a continuar a envidar esforços conjufltOs e
a realizar prOgramas ~pecífico:~ para a -redução da demanda, prevenção do uso indevido
e combate à produção e ao tráfico ilícitos
de drogas. Essa cooperaçãn, que -se- regetâpelo presente Acordo, poderá compreender
o fornecimento por ambo~ os GovernOs sig-natários de:
I) equipamento e recursos humanos e financeiros para serem empr-egados em programas específicos nas áreas acima mencionados·
IÍ) mútua assLo;tência técnico-científica;-III) intercâmbio de informaçôes-.
Parágrafo ).As Partes Contratantes também coope-rarão por meio do intercâmbio de
i~formaçóes que inclua o intercâmbio de peritos, sem limitar-se a este, com vistas à recuperação de farmacodependentes.
Parágrafo II.Os recursos materiais, financeiros e humanos necessários à execução de
programas específicos serão, em cada caso,
definidos pelas Partes por intermédio de um
Memorandum de Entendimento (MDE).
ARTIGO II
As Partes Contratantes tomarão as medi-

das cabíveis, de acordo com as respectivas
legislações internas, pata controlar a produção, importação, e'Xportição, armazenamen·
to, distribuiÇão e Velida de precursores, produtos químicos e solventes que possam ser
Utilizados ilicitamente na fabricação de drogas.
Parágrafo único.As Partes Contratantes intercambiarão tOda infori:il3.çáo sobre tais precursores, produtos químicos e solventes qUe

possa ser de utilidade para a detecção e interdição de remessas para fins ilícitos,
ARTIGO III
.
O presente Acordo será implementado por
Memorando de Entendimento (MDE) entre
o Ministério das Relações Exteriores d<J- RepUbliCa Federativa do Brasil, ouvido o Ministerio da Justiça, e o Departamento de Estado
dos Estados Unidos da América.
Parágrafo J.Cada MDE cobrirá um per(o·
do de _um ano, definirá os órgãos responsáveis
pela sua exe_cução e conterá uma declaração
do objetivo que o projeto pretende atingir,
bem como suas metas mensuráveis específicaS. Serão descritas as·contribuições de cada
participante em termos de bens e serviços,
be_Ql como as estimativas, em cruzados e
em dólares americanos, do valor de cada contribuição. O MDE compreenderá também
cionograma para a execução das atividades
definidas no projeto.
Parágrafo II. Taxas de importação ou impostos aifandegáiióS aos quais poderão estai
sujeitoS -o material e o equipamento fornecidos de acordo com o MDE e corllo resultado
da execução deste Acordo serão da exclusivo
responsabilidade do governo recipiendário,
que tomará as medidas apropriadas para sua
liberação.
- ARTIGO IV
O Governo brasileiro designa cOmO coordenador da participação do Governo brasileiro na execução do presente Acordo o Departamento de Organismos Internacionais
(DOI) do Ministério das Relações Exteriores, e o GovernQ dos Estados Unidos da
América designa, como coordenador da par·
ticipação do Governo dos Estados Unidos,
o Escritório de ASsuntos Internacionais de
Entorpecentes (INM) do Departamento
Estado.·.
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ARTIGO V
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c)examinar qumsquer questões relativas à
execução do presente Acordo;
d)apresentar a seus respectivos Governos
as recomendações consideradas pertinentes
para a melhor execução do pre..<;ente Acordo.
ARTIGO VII
Todas as atividades decorrentes do pH:::sen·
te Acordo serão desenvolvidas de conformidade com as leis e regulamentos em vigor
na República Federativa do Brasi! e nos Estados Unidos da América.
~
ARTIGO VIII
Para os finS do preserfte Acordo, entendem-se por drogas as substâncias que apare ...
cem enumeradas e descritas na Convenção
Única Sobre Entorpecentes de 1961, emendada pelo Protocolo-de 1972, e na Convenção
Sobre_ Substância Psicotrópicas de 1972, am·
bas concluídas no âmbito das Nações Unidas.
_ART!GOIX
•
Cada uma das Partes Contratantes notificará a outra do cumprimento daS formali»
dades requeridas pela legisla-ção interna. Este
Acordo entrará em vigor na dãta do recebimento da segunda dessas notificações.
Parágrafo único.O presente Acordo permanecerá em vigor por ·período ilimitado, a
menos que uma das Partes Contratan_te.s o
d~nuncie, por via diplomática. A denúncia
surtirá efeito noventa dias após a data da
respectiva notifiCação. A -denúncia 'do presente Acordo não afetará a validade de quais·
quer obrigações contraídas anteriormente à
denúncia.
Feito em Brasília, aos 3 dias do mês de
setembro de 1986, dois exemplares originais,
nas línguas portuguesa e irigiesa, sendo am:
bos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Fedérativa do
_
Brasil: Roberto de Abreu Sodré.
Pelo Governo dÇ>s Estados Unidos da
AmériCa: -Harry Shl8.udeffian.

Faço sab_er que o Congresso Nacional a pro·
vou, e eu~ Nelson Carneii'o, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do 'Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO_
N• 62, DE 1990
Dispõe sobrii a remuneração do PresiParágrafo único. As Partes Contratantes
dente da Repúblicâ e do Vic.e:-Presidente
poderão designar, mediafite consulta prévia,
da República.
outros funcionários espe~ializados para assesArt. 1~Ficam estabelecidos~ como remunesorar o funcionário de ,que trata o presente
ração mensal, para o presente exercício, os
artigo.
seguintes valores:
·
. ARTIGO VI
I. -para <;~_Presidente_. ~a_ Refi!_ública; Cr$700.000,00 (setecentos-rml cruzerros); .
Com vistas à consecução dos objetivos COn·
II -para 9 Vice· Presidente da República:
tidos no presente Acordo, as Partes ContraQ$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros).
tantes, através de representantes dos dois
Parágrafo único. Para os efeitos deste DeGovernos, reunir-se:ão, pelo menos uma vez
creto Legislativo, considera-se remun:eração
por ano paia: mensal a som~ dos valores percebidos em
a)a '!aliar a eficácia de tais programas de
espécie, a qualquer título, excetuadas as diá·
ação;
_ rias e ajudas de custo em razão de mudança
b)reComendar iloS- nbspicdvos Goveinos de sede.
programas anuais com objetivos e'spe,cfficos,
· "Art. za Os valores fixados no artigo anteríor
a serem desenvolvidos no marco i:leste Acor- serão reajustados nas mesmas datas, obserdo e a Serem i,mplementados mediante a coo; vados os mesffios índices adotados para os
peração bilateral;
servídores da União.

De. m_aneira ã- facilitar a execuçãO deste

Acordo, as Partes Contratantes poderão designar um funcionário, em suas respectivas
Embaixadas, para servir de elemento de ligação permanente entre as resp.ectivas agências
governamentais especializadas em assuntos
de drogas.
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Art. 3~ As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo correrão à conta de dotações consignadas no Orçamento
Geral da União.
Art. 4o Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional apro-

vou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETOlCE-GTSLATJVO
N• 63, DE 1990
Dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República e dos Ministros de Estado
para o próximo exercício financeiro.

Art. P A remuneração do Ministro de Estado em janeiro de 1991 é de Cr$ 950.000,00
(novecentos e cinqüenta mil cruzeiros) e será
reajustada nas mesmas bases e datas concedidas, a partir de 1~ de fevereiro de 1991,
ao:nervido.res públicos da União.
Art. ~A remuneração do Presidente e do
Vice-Presidente da Rcpúbtica terá como base
a vigente em dezembro de 1990, reajustada
pelos mesmos índices ãtribuÍdos aos servidores civis da União, a partir de janeiro de
1991.
Art. 3" Este Decreto Legíslativo entra em
vigor na data: de sua PubliCiÇ8.o.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro,Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do
Senado Federal, nos termos'do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
--DECRETO LEGISLATIVO
N' 64, DE 1990
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional para a legislatura de 1991 a 1995.

Art. 4° O Imposto de Renda incidirá sobre
todos os valores previstos neste Decreto Legislativo, pagos em espécie na forma da lei.
Art.S A cada sessão deliberativa ordinária, a que faltar fnjustificadamente, o parlamentar deixará de perceber um trinta avos
do subsidio e da representação.
Art. 6" O suplente convocado receberá, a
partir da posse, a remuneração a que tiver
direito o parlamentar em exercício.
Parágrafo único- O valor correspondente
__à ajuda de custo não s_erá devido ao suplente
reconvocado na mesma sessão legislativa.

Art. 7" Os valores da remuneração dos deputados federais e senadores serão reajustados, uniformemente, por atas das respec·
ti vas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fixado para os servidores da União.
Art. 89 As contribuíções devidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas pelos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão
calculadas sobre o subsídio.
§ ~~-Ai pensões do Instituto de Previdência
dos Congressistas serão calculadas tomandose pOr base o subsídio estabelecido neste Decreto Legislativo, observada a legislação em
vigor.
§ 2° As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados deverão alocar em seus
orçamentos recursos próprios para atendimento das despesas decorrentes da aplicação
deste artigo.
·Art. 9" Ficam extintas quaisquer remunerações acessórias, pagas em espécie, não previstas neste Decreto Legislativo, exceto a correspondente ao auxnio-moradia, enquanto
persistir o déficit de imóveis funcionais.
Art. 10. Este Decreto. Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- . SenadorNelson Carneiro, Presidente.
.
'
Faço sabe-r que o Congresso Nacional aprovou, UQS terrnos do_ art. 49, inciso XII, da
Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Art. 1" A remuneração mensal dos memN• 65, DE 1990
bros do Congresso NacionaJ, a vigern1llegislatura a iniciar-se a 1" áe fevéreiro de 1991,
_Apron o ato que outorga permissão
constituir-se-á de:
à Fundação EdUcaCioilal, Cultural e AsI - subsídio, que é a retribuição devida
sistência! de Pinheiro - FECAP, para
mensalmente ao deputado federal e ao senaexecutar, pelo prazo de dez anos, sem
dor, a partir da posse, pelo exercício do mandireito de exclusividade, serviço de radiodato parlamentar;
difusão sonora em freqüência modulada,
II - representação, devida mensalmente
com fins exclusivamente educativos, na
ao parlamentar e destinada a compensar as
cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.
despesas pessoais.
Art. 1" :E:: aprovado o ato que outorga perArt.
O subsidio e a repre~entação sáõ
missão à Fundação Educaclonal, Cultural e
flxaOos pelos valores vigentes em dezembro
de 1990.
·
Assistência! de Pinheiro - FECAP, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
Art. 3'' É devida ao parlamentar, no iníciO
de exclusividade, e com fins exclusivamente
e no final de cada sessão legislativa, ajuda
de custo correspondente ao yalor do s_ubsídio __ ~ducativos, serviço de radiodifusão sonora

zo
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em freqüência modulada, na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, ato a que se
refere a Portarta ne172, de 21 de s_etembro
de 1989.
Art. 2P Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicaçi!o.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro,Presídente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do
Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 66, DE 1990
Ratifica, ilos termos do art. 36 do Ato
das DisPosições Constitucionais Transitórias, os Fundos que menciona.
Art. 1" São ratificados, o Fuildo Federal
Agropecuárío FFAP, instituído pela Lei Delegada n" 8, de 11 de outubro de 1962, o
Fundo Geral do Cacau - FUNGECAU,
criado pelo Decreto n9 86.179, de 6 de julho
de 1981, õ FUndo de Eletrificação Rural de
_Cooperativas - FUER, instituído pelo Decreto n~ 67.052, de 13 de agosto de 1970,
o Fundo Nacional de Cooperativismo- FUNACOOP, instituído pelo Decreto-Lei no 59,
de 21 de novembro de 1966, o Fundo Nacional de Ação Comunitária FUNA,C, instituído
pelo Decreto nõ' 91.970. de _22 _de no.vembro
de 1985 e a_Fundo Especíãl para Calamidades
Públicas- FUNCAP, instituído pelo Decreto-Lei n" 950, de 13 de outubro de 1969.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro,Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional apro·
vou, nos termos do art. 49, inciso XII, da
Constituição, e eu, Nelson Ci:l.rn-eiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte,.
DECRETO LEGISLATIVO.
N• 67, DE 1990
Aprova os atos que outorgam permissão às Rádio Sombrio FM LTDA. e Mampitubã. FM Stéreo Ltda. para explorarem
serviço de radiodifusão sonora, na cidade
de Sombrio, Estado de Santa Catarina.
Art. 1~ São aprovados os atas a cjue se
referem as Portarias n1s 26 e 27, de 1~ de
fevereiro de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorgam permissão ã
Rádio Sombrio FM Ltda. e à Mampituba FM
Stéreo Ltda. para eXplorarem, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Sombrio, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro,Presidente.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o S_enadg F~9eral aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 59, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de MInas Gerais e emitir um total de
8.982.516.993 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFTMG).
Art. 1~ É o Governo do E$tado de Minas
Gerais ãU.tórl:tàdo a emitir, mediante registro
Iiõ Banco Central do Brasil, o total de
8.982.516.993 (otto bt!ho~s, J?.OV(bCelltos i::OiColocaçllo

tenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis
mil, novecentos e noventa e três) Letras Financeiras do Tes_ouro do Estado de Minas
Gerais {LFT-MG), equivalentes a Cr$
8".982.516.993,00 (oito bilhõe-s, novecentos e
oitenta e dois milhões, quinhentos e dezesseis
mif,-iiOVeCentõseDOVeitta e-três cruzeiros),
em 12 de novembro de 1990, com vistas à
captaÇão de re.cursos para a capitalização da
Caixa EcOnómica do Estado de Minas Gerais-,- mediante subscrição de capital e aquisição de Cédulas hipotecárias.
Parágr~fo único. A emissão e a colocação
dos títulos a que se- refere este artigo será

efetuada com observância às-segu~tes condições básicas:

a)quantidade: 8.982.516.993 Letras !'Íilan,
ceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(LFT·MG);
b )modalidade: _nominativa -transferivel ~
c)rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesm(_l. taxa referencial);
d)prazo: 1.826 dias;
e)valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f)previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos

Vencimento

Quantidade

1·12-95

8.982.516.993

g)forma de colocação: através de ofertas .,.J.ui__Ç<jo, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
públicas, nos termos da Resolução n? 565,
promulgo à seguil:üe
de 20 de setembroPe 1979, do Banco Central
do Brasil;
RESOLUÇÃO N• 60, DE 1990
h)autorização legislativa: Leis Estaduais
Autoriza o Governo do Estado do Rio
n 9 s 9.589 e 10.~02, de 9 de junho de 1988
de Janeiro a emitir e colocar no mercado
e 16 de outubro de 1990, respectivamente.
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
Art. 2? A presente autorização será exerdo Rio de Janeiro- LFfRJ.
cida até 11 de março de 1991.
Art. 1~ É o Governo do Estado do Rio
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor_ na
de Janeiro autorizado a emitir e a colocar
data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 199~ nO mercado, ·atrâvés de ofútas púbficis, Le- SenadorN~lson Carneiro,Presidente.
tras Financeiras do Tesouro do Estado do
Faço saber que o Senado Federal aprovou, Rio de Janeiro- LFTRJ, no montante nenos termos do art. 52, iridso VII, da Consti- cessário ao giro de 270.000.000 LFTRJ.

Parágrafo único. A emissão e colocação dos
títUlos a que se refere este artigo será efetuada com ohservância às seguintes condições~
a)guantidade: a ser definida na data deresgate dos títulos a serem substituídos;
b)modalidade: nominativa-transferível;
c)rendimento:-igual ao das Letras Finan-ceiras-do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d)prazo: até 1.081 dias;
e)valor n~~~n-~!: Cr$ 1.00 (uin cruz~iro);
f)características doS títulos a serem subsH-'
tuídos:

Vencimento

Quantidade

Data-Baoe

15,12-90

270.000.000

Em 1H0.90 _(Cr$ Milh~) 6.410,5

Co1ocaçllo

Vencimento

D_a_ta-B~

15,12-90
15·12-90
15·12-90
15,12-90
15·12-90
15-12-90
15,12-90
15,12-90
15-12-90
15,12-90
15'12-90
15-12-90
15·12-90
15-12-90
15·12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12·90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90

1-1-92
1' 2.!J2

15-12-90
15-12-90
15-12-90
15·12-90
15·12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15·12-90
15-12-90
15·12-90
15·12-90
15·12-90
15,12-90
15-12-90
15-12-90
15·12-90
15·12-90
15·12-90
15·12-90
15-12-90
15-12-90
15-12-90
15·12-90

1-~92

1-4-92
1' 5-92
1-6-92
1-7·92
1-8-92
1· 9·92
1-10-92
1-11-92
1-12-92
1·1-93
1- 2·93
1· 3-93
1· 4·93
1· 5·93
1-6-93
1· 7·93
1-8-93
1-9-93
1,10-93
1-11·93
1-12-93
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b)forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~ 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
!)autorização legislativa: Leis n'?S 1.389 e
1.555, de 28 de novembro de 1988 e 30 de
outubro de 1989, respectivamente.
Art. 2? A autorização de que trata esta
resolução será exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
-

Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro,Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu,- Nelson Cafneiro, Presidente,

prt?molgo a seg_~in!e
RESOLUÇAO N• 61, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a émitir Letras Financeiras do Tew
-souro do Estado de São Paulo (LFTP).
Art. 1~ É o Gqvemo do Estado de São
Paulo, nos termos do art. 33, parágrafo único
do Ato das DispoSições Constitucionã.is Transitórias, autorizado a emitir e a colocar no
mercado, através de ofertas públicas,
3_.306. 719.821 Letras Financeiras do Tt%ouro
do Estado de São P-aulo (LFTP). destinadas

Colocação

Vencimento

Dezembro/!X].

159-97

g)forma de colocação: ·através de ofertas
públicas, nos termos _da Resolução n9 565,
de 20 de setembro de 1979-,-dO BaÍlco Central
do Brasil;
h)autorização legislativa: Lei Estadual nY
5..684, de 28 de maio de 1987; Decretos Estaduais n•s 29.463, 29.526 e 30.2.61, âe 29 de
dezembro de 1988, f8 âe janeiro.diT989 e
16 de agosto de 1989, respectivamente; e Resoluções do Senado Federal n9s 5_, de 19 de
janeiro de 1989 e 42, de 14 de setembro de
1990.

Data-Buc

Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, em 17 de dezembro de
1990. - SenaaorNelson Carneiro,Presidente.
·
·
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art . .52, inciso VII, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte

1.1'-6.00
28-9-90

2) Autorização legislativa: Lei Estaduã.I n?
5.684, de 28 de maio de 1987 e Decreto Estadual n 9 32.644, de 28 de novembro de 1990.
Parágrafo único- A operação de que trata
este artigo destina-se à substituição das Le-

RESOLUÇÃO
N9 62, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo, a emitir Bônus doTesouro do Estaw
do de São Paulo.
Art. lo b o Governo do Estado de São
Paulo, nos termos doart. _89 da Resolução n~
58, de 13 de dezembro de 1990, do SenadOFederal_, autorizado a emitir Bônus do Tesouro do Estado de Sã_o Paulo no valor_equivalente a 353.520.725 Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) com as características
constantes do .art. 29 desta resolução, e nas
seguintes condições:

Equlvalencia em BTNF

8.228
11.211

182.848.628
170.672.097

19-439

353-520.7zs

de

tras do Tesouró.do Estâdo
São Paulo ~mi
tidas para regatar os-títulos vencidos em rs·
de -junho e 28 de setembro, as quais deverão
ser resgatadas e canceladas.
Art.
É ainda à Governo do Estado de
São Paulo autorizado a emitir Bônus do Te-

zo

souro do Estado de São Paulo destinados à
substituição de 66.854.703 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de "S.ào PaUh (LFT'P).
vencíveis em 13" de dezembro de 1990, colll
as seguintes caiactensticas:
·

LFrP Vencfvels em:

Quantidade

15-12-90

66.845.703

Bónus do T esourodo Estado de São Paulo
-Especial (BTSP -E):
1) valor nominal: NCz$ 1,00 (um cruzado
novo);
2) data-base de emissão: 19 de marÇo de
1990;
3) prazo de resgate: ãté 75 me~es;

ao pagamento da ses:unda parcela do total
de precatórias Judiciais pendentes, de suaresponsabilidade.
Art. 29 A operação obedecerá à~ segu
condições:
a)quantidade: 3.306.719.821 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo
(LFTI'l;
b)modalidade:__ nominativa-transferível·
c)rendimcnto: igual ao das Letras Fi~an
ceiras do T escuro Nacional (mesma taxa referencial);
d)prazo: 2.510 .dias;
e)valor nominal: Cr$ LOO (um cruzeiro);
t)previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Qualindade

Art. 3~' A autorização de que trata esta
Resolução deverá ser exercida até o dia 31
de dezembro de 1990.

1) Data do Reagate da LFI'P Valor em milbliea (NCZ$)
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4) modalidade: nominativa-transferível;
5) forma de colocação: por substituição de
Letras FinanCeiras do Tesour do Estado de

São Paulo(LFTP);
6) taxa de juros: seis por cento ao ano ou
fração, prorata, calculados sobre o valor nomina_l atualizado e pago no vencimento dó
título;

7) resgate: s pelo valor no;;-inal atualümd~
monetariamente pela variação do Bônus do
Tesouro Nacional Fiscal (BTNF);
8) autorização legal:_ Lei Estadual n~ 5.684,
de 28 de maio de 1987 e Decr_eto Estadual
n~ 32.644, de 28 de. novembro de 1990.
Art. 3° A autorização de- que trata esta
resolução será exercida até o dia 31 de dezem-
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bro de 1990. An. 4o Esta resolução entra
em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Fed_eral aprovou,

nos termos do art. 52, inciso VII, da Col'l.stiw
tuição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
w

N• 63, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Para·

ná a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná (LFI'- PR).

Art. to É o Govem_Q d...9 Estado do Paraná,
nos termos do art, 33, parágrafo único, do
Ato das Disposições Co.ç~stituci<?nais Transi~
tórias autorizado a emi(ir e a colocar no-merw

cado, através de ofertas públicas, 436.287.971
Letras Financefras do TeSouro do Estado do
Paraná (LFT -PR)~ destinadas ao pagamento de precatórios judiciais pendentes, de
sua responsabilidade.
Art. 2~ A operação obedecerá às seguintes condições~
a) quantídade: 436.287.971 Letras Financdras do Tesouro do Estado do Paraná (LFT
-PR);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.825 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
-~ I') previ&ão de colocação e vericimento dos
títulos a ~e:_~m emitidos;

436.287.971

g) ,forma de colocação: através de ofertas
públicas nos termos ·da Resolução n~ 565, de
20 de setembro de 1979, do B,anco Central
do Brasil;
h) autorizaçãO legislativa: Leis Estaduais
n~ 8.212, de 30 de dezembro de 1985 e 9.058,
de 3 de agosto de 1989 e Decreto Estadual
n~ 5.700, de 13 de setembro de 19:89.
Art. 3° ~ autOrização de que trata' esta
Resolução será_exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4~ Esta Resolução entra em_ vigor
na data de sua publicação.
Senado Federa1 1 18 de dezembro de.1990.
- SenatlorNelson Carneiro~ Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art;. 51, inciso VII, da Constituição, e eu, Nelson Canteiro, Presidente,
promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO

N• 64, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar temporariamente os limites de sua' d(vida para celebrar operação de crédito externo.

Art. 1~ É o Governo do Estado de Santa
Catatína autorizãdo a celebrar operação de
financiamento junto à empresa Siemens AktieJ;J.gesellchaft Bereich M.edizinische TechniK, da .Alemanha, no valor de DM.
17.681.494,00 (dezessete milhões, seiscentos
e oitenta e um mil quatrocentos e noventa
e quatro marcos alemães).
Art. 2°. A operação destina-se à compra
financiada de equipamentos médico-hospitalares destinados ao reaparelhamentO e· modernização dos hospitais e unidades de saúde
do Estado de Sa_nta Catariru:c
Art. _3:1' .A operação obedecerá -às seguintes condições básicas:

a) j{.l.ros: sçte e meio por cento ao anosobre o saldo. devedor;
b) pagarnentos:
1 -do principal:cinco por cento do valor
FOB até sessenta dias após a emissão da guia
de importação; dez por cento do valor FOB
contra a entrega dos documeritos de embarque, o restante deve ser pago em dez prestaç(>es semestrais, vencendo-se a primeira _s:ento e oitenta dias após o recebimento dq_s equipamentos;
2 - dos juros:nas datas de vencimentos
das prestações do principal.
Art. 4? A auto,rização de_que t.rata esta
Resolução será exercida no prazo de dóze
meses a contar de sua publicação.
Art. s~ Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
senado federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber _que o S_enado Federal aprovou,
no"S -teiriiOs do art. 52, inciso v; da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N9 65, DE 1990
Autoriza o_ Presidente da República a
conceder a garantia da União a operação
de crédito externo a ser contratada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).
Art. 1.~ É o Presidente da República autorizado a conceder a garantia da União à
operação de crédito externo no valor de US$
300,000,000.00 (ttezentos milhões de dólares
americanos), ou seu equivalente em oútras
moedas, a"Ser éelebradà -pelp Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES) com o Banco Internacional de Re~
constr:ução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
ParágraJo único. A operação de que trata
este artigo destina-se ao finanCiamento par-

Dezembro de 1990

cial do Projeto de Desenvolvimento do Setor
Privado, a ser executado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social
(BNDES), e deverá obedecer às seguintes
condições financeiras:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial);
b) valor: US$ 300,000,000.00 (trezentos
milhões de dólares americanos);
c) juros calculados à taxa de meio_ por cento ,ao ano açima do custo de captação de recursgs-peto Banco, aputadó no semestre anterior aos respectívos pagamentos, a Serem
efetivados semestralmente, em 15 de maio
e 15 de novembro de cada ano;
d) amortização: em vinte prestações semestrais iguais consecutivas, no valor deUS$
15,000,000.nO (quinze milhões de dólares
americatlos) vencendo-se a primeira em 15
de maio de 1996 e a úlitma em 15 de nevem~
bro de 2005;
e) comissão de compromisso: 0,75% ao
artQ_:sobre os saldos do ~mpréstimo não. desemb6ls_a.dos, exígivel semestralmente, juntamente éom os juros;
· f) desembolsos: poderão ser efetuados até
o·-dia31·de <tt:Zelnbrõ de 1993.
.Art. 2ç A autorização dê que trata esta
ResoluçãO será exercida no prazo de ·doze
rrieses a contar da data de sua publicação.
Art. Y Esta ResoluçãO entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dez~mbro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e, eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N9 66, DE 1990

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de empréstimo externo no valor de US$
150,000,000.00 (Cento e CinqUenta milhões di!! dólares), ou o seu equivalente
em outras moedas.
Art. lG baRepúblicaFederativadoBrasil autorizada a celebrar operação de empréstimo externo, no valor de US$150,000,000.00
(cento e cin<iüenta milhões de dólares ameri-canos), ou seu equivalente em outras moedas, com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial),
destinado ao financiamento parcial do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico- PADCT II, a ser executado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República.
Art. 2~ A operação realizar-se-á de acordo com as seguintes características básiCas:
a) credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bailco Mundial);
b) valor US$ 150,000,000.00 (cento e cin·
qü.enta milhões de cló_lares americanos);
c) juros: calculados à taxa de meio por cento ao ano acima do custo de captação de recUrsos pelo Banco, apurado no serifeStre an-

terior aos respectivos pagamentos, a serem
efetivados semestralment~. em l" de abril e
11·.> de outubro de cada ano;
d) amortização: em vinte_ prestações se-

mestrais iguais e consecutivas, no-valor de

RESOLUÇÃO N' 67, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e a colocã.r no mercado, atra\•és de ofertas Públicas, Letras
Financeii:as do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro (LFT-RJ).

US$ 7,500,000.00 (sete m-ilhões c quinh!!Jltos
mil dólares americanos) vencendo-se a priArt. 1'' h o Governo do E$tado do Rio
meira em 1'·' de abril de 1996 e a última em
de Janeiro, nos termos do art. .93, parágrafO
to de outubro de 2005;
único, do Ato das Di$po!>ições Constitucioe) comissão de compromisso: 0,75-% ao
nais Transitórias, autorizado a emitir e a coloano sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente, junta- car no mercado, através de ofertas públicas,
mente com os juros;
- 5"88.280-.-9"35 Letras Financeiras -do Teso_uro
do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ}, destif) desembolsos: poderão ser efetuados até
nadas ao pagamento da segunda parcela de
31 de dezembro de 122_5.
Art. 3? A autorização de que trata esta precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade.
Resolução será exercida no prazo de doze
Art. 2> __ A operação obedecerá às seguinmeses a contar da data de sua publicação.
· Art. 4" Esta Resolução entra em vigor tes condições:
a) quantidade: 58.8.280.835 Letras Finanna data de sua publicação.
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de JaneiSenado Federal, 18 de dezembro de 1990.
ro (LFT·RJ);- SenadorNelson Carne{ro, Presidente.
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras FinanceiraS dô Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias:
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
er·valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
nos termos do art. 52, inciso Vll, da Consti_ f) previsão de_colocação e_ vencimento dos
tuição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
títulos a serem emitidos:
promulgo a seguinte
Co1ocaçllo

15-12-90

Terça-feirá 18 8529

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1990

Vencimento

15-12-95

g) forma de coloc_a_ção~ através de ofertas
públicas nos termos da Resolução n" 565, de
20 de setembro de 1979, do Banc;o Central
do Brasil;
b) autorização legislativa: Leis Estaduais
no:-& 1.389 e 1.555, de,28 de novembro de 1988
e 30 de outubro de 1989, resPectivamente,
e Decreto Estadual n" 12.808, de 30 de março

de 1989.
Art. 3" A autorização .de ..que trata esta
resolução será exer.cida até o dia3-1 de dezem-

bro de 1990.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOL(JÇÃO N• 68, DE 1990

Autoriza o Ministério da Ação Social
a ultimar contratação de crédito externo
no valor de até US$350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta mi.Ihões de dólares
americanos), junto ao Banco lnteramericano de Desem·olvimento (BID).
Art. 1" É a República Federativa doBrasil autorizada a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento, no valor de até US$

Data~Baae

30-9-90

Quantidade
58&280.935

350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta miw
lhões d,e dólares americaºos), para aplicação
nO Programa Social <!e Emergência e Geraçã-o de Empregos (PROSEGE), coordenado
pelo Ministério da Ação Social.
.Parágrafo único. A operação autorizada
no- caput deste artigo será efetuada com ob·
servância das seguintes condições bá~ica~:
a) seção deUS$ 300,000,000.00:
prazo: vinte e cinco anos;
carêriciá: três anos;
-taxa de juros: a taxa de juros é fixada pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento
eiii nível igual aos custos médios dos empréstimos por ele tomados durante os doze meses
anteriores à data de aplicação da referida taxa, acrescida de uma margem apropriada
que, determinada p~lo banco, destina-se a
cobrir as suas despesas. Se ocorrer mudança
de taxa (fixada para o ano todo) o Banco
Interamericano de Desenvolvimento informará o mutuário Sobre o nível a ser aplicado
no segundo semestre _do ano._ Atualmente a
taxa é de 8,05% ao ano. O pagamento deverá
ser efetuado nos dias 15 de fevereiro e"'15
de agosto de cada ano, iniciando-se em 15
de agosto de 1991;
amortizãção: em prestações semestrais,
iguais e _consecutivas, vencendo-se a primeira
seis meses após a data limite para utilização
dos recursos e, a última em 15 de fevereiro

de 2016;
comissão df: comprorrilsso: 3/4% ao ano
sobre o montante não de"sembolsado, pagos

-semestralmente juntamente com os juros, em
15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano;
comissão de inspeção e supervisão geral:
US$ 3,000,000.00 (três milhões de dólares
americanos), a ser amortizada em prestações
trimestrais, tanto quanto possível iguais, ingressando na conta do banco independentemente de solicitação do mutuário;
b) seção deUS$ 50,000,000.00 (equivalente a cruzeiros):
prazo: vinte _e_ cinco anos;
carência: três anos;
taxa de -juros: a taxa será de quatro por
cento ao an<_> sobre o saldo devedor, paga
semestralmente;
amortização: em prestações semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira
sds nieses após a data limite para utilízaçâo
dos recursos e, a última em 15 de fevereiro

de 2016;
comissão de compromisso: não há;
cpmissão de inspeção e supervisão geral:
US$ 500,000.00 (quinhehtos mil dólares americanos), a ser amortizada em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais, ingres·
sando na conta do banco independentemente
de solicítação do mutuário.
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federa!, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro,Presidente_.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos tehnos do art. 52, inciso V, da Consti~
-- tuição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 69, DE 1990

Autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar contrato de cessão e
transferência de recursos Ha fundo perdi»
do!.' com o Governo do Japão, repre.'ientado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Art. lo É a República Federativa doBrasil autorizado a celebrar contrato de cessão
e transferência de recursos ''a fundo perdido"
com o Governo do Japão, representado pelo
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de Y 113.000.000
(cento e treze milhôes-de ienes)' para financiar a preparação do Projeto Nacional do
\1eio Ambiente _e do Segundo Projeto de
Ciência e Tecnologia. -·
Parágrafo único. O contrato mencionado
no caputdeste aitígo não -aCarretará enCargos
financeiros para o Tesouro NacionaL
Art. 2" A a-utorização prevista nesta resOlução deverá Ser exercida no prazo de doze
meses a contar de sua publicação.
Art. 3n Esta resolução entra vigor na data_ de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
termos do art. 52, in~isos V, VII e VIIl
da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, PreSide-nte, promulgo a seguinté
OC?S
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RESOLUÇÃO N· 70, DE 1990
Autoriza o Presidente da República a
conceder garant4t da União à operação

de crédito externo a ser contratada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) junto ao Banco
lnteramericano de Desen\'Olvimento
(BID).
.

Art. 1'·' Nos termos do art. 52, incisos V,
VII e VIII, da Constituição e do art. 4'~ da
Resolução o·• 96, de 15 de dezembro de 1989.
é o Presidente da República autorizado a coo·
ceder garantia da União à operação de crédito externo no valor de US$ 25,000,000.00
(duzentos e cinqüenta mithões de dólares
americanos), o seu equivalente em outras
moedas, a ser celebrada pelo Banco Naclona.l
de Desenvolvimento Económico e Social

(BNDES) com O Banco Interamericano de
Desenvolvimento _(BID).
Parágrafo único. A ope-ração de que trata
este artigo -destina-se áo financiamento parcial do Programa Multissetorial de Crédito
e obedecerá às seguintes condições financeiras:
a) credor: Banco lnteramericano de De·
senvolvimento;
b) valor: US$ 250,000,000.00 (duzentos e
cinqüenta milhões de dólares americanos);
c) prazo: vinte anos. com três anos e seis
meses de carência;
d) juros: serão determinados pelo custo de
empréstimo qualificados para o semestre anterior. acrescidos da margem fixada periodi·
camente pelo Banco Interamericano de De~
senvolvimento (BID), de acordo com a política de juros, a serem pagos, semestralmente,
nos dias 15 de outubro e 15 de abril de cada·
ano, a partir de 15 de abril de 1991;
e) _amortização: em prestações semestrais
iguais e consecutivas, de modo a que o em~
préstimo esteja totalmente amortizado até 15
de outubro de 2010;
f) comissão de compromisso: 0,75% ao
ano sobre os saldos do empréstimo não de·
sem bolsados.
Art. 2" A autorização prevista nesta re·
solução será exercida no prazo de doze meses
da sua publicação._
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senadn Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Fe~eral aprovou,
nos lermos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO.N" 71, DE 1990
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo. Estado de São P:mlo_ a Pmit-ir <>
a co1Ócar no me~c;d~, i~t~;~ Fi;~;;~e~
ras do Tesouro do Município de São Paulo tLFTM·SP).
Art. 1" ta Pie fe-itura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do
art. 33, parágra'fo úníco, do Ato das Dh>po·

siçóes Constitucionais Transitórias, autoriza~
da a emitir e a colocar no mercado, atrav~s
de ofertas públicas, 1.717.544.757 Letras Fi·
nanceiras do _Tesouro do Município de São
Paulo (LITM-SP), destinadas ao pagamento
da segunda parcela de precatórias íudiciais
pendentes, de sua respon!'.abilidade.

AIL 2' A operação obedecerá às seguin·
tes condições:
Colocaçlfo

Vencimento

Novembro

1-6-95

Dezembro de 1990

!!) quantidade: 1.717.544.757 Letra!i Fi·
nanceiras do Tesouro do Município de São
Paulo (LFTM·SP);
b) modalidade: nominativa~transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Data-Base
1-6-95

Quantidade

1. 717.544.757

Código

695.000

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas nos teimOs da Resolução nu 565, de
20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
h) autorização Je&islativa: Leis Estaduais
n"s 7.945, de 29 de outubro de 1973 e 10.020,
de 23 de dezembro de 1985 e_Decreto Esta·
dual n" 27.630, de. 26 de janeiro de 1989.
Art. 3" A autorização de que trata esta
resolução será exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

g) colocação dos títulos: prevista para dezembro de 1990;
h) vencimento dos títulos:

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, iniciso VII, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte

§ 2" Os títtJ.los emitidos com base na presente autorização permanecerão bloqueados
na conta do Fundo da Dívida Pública no Sclic,
indisponíveis para negociação, quer para
operações-definitivas, quer para operações
de recompra.
Art. zo A presente autorização será exercida até 13 de março de 199 J.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

RESOLUÇÃO N• 72, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir 14.000.000.000
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFT-RS).

Art. 1" É o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul autorizado a emitir, mediante
registro no Banco Central do Brasil, o montante de 14.000.000.000 (quatorze bilhões)
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFT·RS), equivalentes a Cr$ 14.00Q.OOO.OOO,OO (quatorze bi·
lhões de cruzeiros), em 1" de setembro de
1990, com vistas a substituir fontes de financiamento de operações conuatadas.
§ 1" A emissão a que se refere este artigo
será efetuada com observância das seguintes
condições básicas:
a) quãntidade: 14.000.000.000 Letras Financeiras do TeSouro do Estado do Rio
Grande do Sul (LFT·RS);
b) v;:tlor nç_minal unitário: Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) em 1-9-90;
c) modalidade: nominativa-transferível:
d) praz() de res_gate:__ até sete anos;
rendiil1ei1tO;; íillal ãO âa~ L'"tras financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
f) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Re~olução n" 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;

-er

Valor

Vencimento
15-11-91
15-11-92
15-11-93
15-11-94
15~11-94

15-11-95
15-11-96

3.000.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
1.5oo:ooo.ooo
1 .000.000.000
1 • 000 .. ooo. 000
1 . 000 :ooo . 000

Faço saber que o Senado Federal aprovou,

e eu. Nelson Carneiro, Presidente. nos termos do art. 48, item 28, dq Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N· 73, DE 1990
Aplica, no âmbito do Sen:ido Federal,
as disposições da Lei n~ 7.956, de 20 de
dezembro de 1989; altera o Regulamento
Adminstrath·o do Senado Federal, e dá

outras prol'idências.
Art. 1" _O.Senado Federal ob~ervará, na
execução do preceituado na Lei n" 7.956, de
20 de dezembro de 1989, as normas constantes desta Resolução.

DO PROCESSA!'-.1ENTO DAS PENSÕES
Art. 2". Ê instituído o Cada~tro Geral de
Dependentes. a ser mantido e atualizado.
anualmente, pela Secretaria de Administra·
çáo de PessoaL com ba'e no qual serão concedidas as pensões devida:~ às fami1ias de funcio·
nários falecidos do Senado Federal.

Dezembro de 1990
§ 1o

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Para cadastramento de dependentes

deverá ser observado o disposto na Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre: o regime jurídico dos servidores públicos civis da União.
§ 29 A -concessão da pensão não sofrerá
retardamento em conseqüência de posterior
inclusão ou exclusão de dependente.
Art. 3Y A pensão mensal, vitalícia ou

temporária, será devida a partir da data do
falecimento do funcionário e paga aos beneficiários constantes do Cadastro _Geral de Dependentes.
.
§ 1"' No caso de filho nascido após amorte do funcionário, a pensão será devida a
partir da data do nascimento.
§ 2~> Uma vez concedida a pensão, no valor
total, por desconhecer-se a existência de outro beneficiário, a lfãbilitação de qualquer
dependente, ocasionando inc1usão, só produzirá efelto a partir-da- data do requerimento,
quando então se procederá a novo rateio do
benefício.
DA HABILJTAÇÃ(TPOSTERIOR E
JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

h) prova de domicílio comum com o funcionário;
i) prova de existéncia de conta bancária
eo:njunta, mantida no mínimo há cinco anos
e até à daiã do óbito do_funcionário;
j) prova de pertencer, ou haver pertencido, nos últimos cinco anos anteriores ao óbito
do funcionário, como depcndete dele, em
clubes ou agremiações esportivas. sociais ou
culturais;
_
I) certidão de registro civil, contemporâneo à habilitação, que comprove a averbação,
junto ao nome da habilitanda, do sobrenome
do funcionáiio-, e de que tal adiamento substitui até a data do óbito do funcionárfo;
_
m) qualquer outro documento que comprove a vida em comum e o amparo do funcionário à sua companheira.
Art. 6" Para processamento da Justificação Adminsitrativa, o interessado poderá indicar testemunhas, em número não inferior
a_duas nem superior a seis, cujos depoimentos
posssam comprovar a veracidade do fato ale·
gado.
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cios de que trata e_sta resolução, serão publlcadas no Boletim de Pessoal, em seção própria.
Art. 15. O Serviço de Administração e
Pagamento ele Pessoal, que compõe a estnltura da Subsecretaria de Administração Financeira, passa a integrar a Subsecretaria de
Adrninstração de Pessoal.
Art. 16. Os arts. 107 e 127 a 1.35 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes altera·
ções:
"Art. 107. À Subsecretaria de Administração de Pessoal compete coordenar, orientar , controlar e executar a política de administração de Pessoal e- de recursos humanos
adotado para os servidores do Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Administração de Pessoal:
VII- Serviços de Administração de Pagamento de Pesso::..l;
VIII- Seção de Administração;

DO-REAJUSTE DAS PENSÕES
Art. 79 As pensões vitalícias e temporárias serão reajustadas na mesma época e nas
mesmas bases estabelecidas para o reajustamento dos vencimentos dos funcionários do
Senado Federal.
Art. 89 Constituem remuneração, para
os efeitos desta resolução, os
vencimentos e as vantagens permanentes
que, na data do óbito, estejam sendo percebidas pe to funcionário.
Parágrafo único. No caso de funcionário
aposentado, a base do cálculo para determinar a pensão será a do valor _da renumeração percebida pelo inativo à data de seu
falecimento.
Art. go Ao falecer o funcionário que se
encontrava afastado do exercício do cargo
por motivo de licença sem vencimentos ou
por investidura em mandato eletivo federal,
estadual, municipal, ou- distrital, a pensão será determiriada considerando a remuneração
que lhe seria se em exercício estivesse.

Art. 4~ A habilitação de dependente não
cadastrado, na forma do disposto no art. 2°,
far-se-á mediante requerimento devidamente
instruído com os seguintes documentos, dentre outros julgados necessários pela administração;
I -certidão de óbito do funcionário;
I I - certidão de casamento;
III- certidão de nascimento de filho ou,
se for o caso, de óbito a estereferente;
IV- declaração ·de auferição de rendimentos.
Art. 5~ Havendo __nicessidade, poderá
ser requerida a Justificação Administrativa,
cujo processamento Se.rá destinado a:
I -suprir a insuficiência de documentosque comprovem a filiação, ou qualidade de
irmão, desde que existam elementos de convicção necessários à prova pretendida:
I I - provar fatos de interesse dos beneficiários, tais cõmo a convivência conjugal, a
dependência económica em relação ao funcionário e, ainda, a identidade , nos casos
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
de divergência de nomes de pessoa.
Art. 10. Da decisão tOffi-ada i10 prOcesso
Parágrafo único. O processamento s6 pode habilitação e concessão caberá recurso,
derá ser efetuado mediante a apresentação,
conforme a hipótese, de documentos, tais co- com_ efeito suspensivo, no prazo de quinze
mo:
_ dias çorridos, contado da publicação da dea) certidão de casamento civil-ou religlõso;
cisão.
Parágrafo único. O recurso deverá ser inb) certidão de nascimento de filho da alegada união, sendo o funcionáiío o declarante;
terposto perante o Diretor-Geral do Senado
c) comprovação, pelo funcionário, de que
Federal, que sobre ele decidirá, após instrua habilitanda foi por ele declarada benificiária -Çãõpela Subsecretaria de Administração de
Pessoal.
de pecúlio;
d) prova de percepção de cota de salárioArt. 11. .O prazo para decisão do recurso
família;
--será de trinta dias corridos.
e) apólice de seguro ptivado em que a haArt. 12.,. O Senado Federal syspendcrá,
bilitanda haja sido designada corno benefi-. imediatamente, o benefício, na hipótese de
ciária pelo funciO:riáfiõ-; ·
conSiderar ilegal a sua concessão.
t) nomeação da habilitanda, como legatáArt. 13. E o Diretor-Geral do Senado
ria, em testamento pelo funCionário;
Federal autorizado a conceder os benefícios
g) prova de inclusão da habilitanda como
de que trata esta resolução.
dependente do funcionário, para efeitõ -de
Art. 14. Os atas e decisões do Senado
Imposto de Renda;
Federal, referentes à concessão dos benefí-

Art. 127. _Ao serviço de Controle de !nativos compete efetuar o cadastramento dos
servidores inativos do Senado Federal, dos
demitas, exonerados, falecidos e de pensionistas; instruir, informar, organizar _e providenciar a remessa de processos de aposen~
tadoria e pensões especiais ao Tribunal de
Contas da União; e executar_ o_utras tarefas
correlatas.
Parágrafo úníco. São órgãos do Serviço
de Controle de !nativos:
I - Seção de Cadastro;
Il-Seção de !nativos;
III- Seção de PensioniStas-;" e
IV- Seção de Expedição e Arquivo.

Art. 128. À Seção de Cadastro compete
promover e manter atualizado__o cadastro geral dos servidores inativos do Senado Federal, dos demitidos, exonerados e falecidos,
bem assim de seus dependentes ou bt:neficiários; implantar alterações e processar dados relativos ao cadastro geral; encaminhar
informações ao sistema de processamento de
dados, de acordo com o_s manuais de prqcedimento pertinentes; preparar certidões, decla~
rações, títulos, apostilas e demais documen·
tos de inferesse dos inativos, dependentes ou
benefiCiários cadastrados pela Seção; e executar outras tarefas cOirel:úaS.
Art. 129. À Seção de Inativos compete
instruir, informar e organizar processos de
aposentadoria a serem encaminhados ao Tri~
bunal de Contas da União; manter intercâmbio com a Seção de Controle de Legislação
e Jurisprudência. para atualização da legislação relativa a servidores inativos; instruir processos de interesses de servidores inativos;
e- exeçutar outps tar~Jas correlat;~s.
Art. 130. A Seção de Penskmistas ·corri:.
· pete instruir, infOrmar e organizar procesós
relativos a pensíOnistas de servidores falecidos do Senado Federal; manter iiltercãmbio
de informaçõe.<> com a Seção de Controle Qe
Legislação e Jurisprudência, a pra atualização

8532 Terça-Teira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de legislação referente a pensionistas; e executar outras tarefas correlatas.
-·
Art. 131. À Seção de Expedição e Arquivo compete preparar a remessa de processos e informações ao Tribunal de Contas da
União, relativos a servidores inaüvos e pensionistas; providenciar cópias xerográficas de
processos, ofícios, correspondência e demais

documentos do Ser_vi_ço P~_Çontrolc de: I_I!_ativos, bem assim, manter em bom estado o '

arquivo destes papéis, de intereSse do s-e-rviço; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 132. Ao Serviço de Administração
de Pagamento de Pessoal compete coordenar, organizar e supervisionar todos os trabalhos das Seções a ele subordinadas; elaborar
os cronogramas das folhas <te pagamento, de
acordo com orientação da Subsecretaria d~
Administração de Pessoal; elaborar os demonstrativos -dos dispêndios globais de des·
pesas com pessoal, tendo em vista a proposta
de orçamento anual e os créditos adicionais;
manter entendimentos junto ao Prodasen pa·
ra atualização de informações e acompanha·
menta do andamento da elaboração das folhas de pagamento; controlar a distribuição
dos contracheques, depois de devidament~
autorizado pelo Diretor da Sub?ecretaria; e
executar o_utras tarefas correlatas.
Parágrafo Ónico. São órgãos do Serviço
de Administração de Pagamento de Pessoal:

1 - Seção de .Pagamento de Pessoal Ativo;
I I - Seção _Q_e Pagamento de Pessoal !nativo e Pensionistas;
III- Seção de Pagamento de Parlamentares.

"Art. 283. • .................................... .
; conceder e determinar as alterações das pensões- estatutárias e especiais às famílias de
funcio:ilá"rios falecidos; e desempenhar outras
atividades peculiares ao carg:o de iniciativa
própria ou de ordem superioi'."
Art. 18. São transferidas para a Subsecretaria de Admini5.tração de Pessoal as seguintes funções gratificadas, que compõem
a estrutura da Subscretaria de Administração
--FíiiáiJ.ceira:
- wna de_ Chefe de Sexviço;
___,três de Chefe de_ SeÇão;
-seis de Assis~entes de Controle Interno;
- dezesseis de Auxiliare:; de Controle Ifi_terno; e Criada, no Serviço de Controle de
Inativos, a função gratificada de Chefe de
Seção d.e Pensionistas, símbolo FG-2._
Art. 19: As dotações necessárias ao
atendimento das despesas decorrentes daaplicação da Lei n~ 7 .956, de 20 de dezembro
de 1989, serão incluídas na proposta orçamentcíria do Senado Federal, para o exercício
de 1991.
Art. 20. A Subsecretaria de Administração de Pessoal republicará O Regulamento
Administrativo do Senado Federal. renumerando os se_us artigos, para introduzir as alte_ra~ões previstas nesta resolução.
Art. 21. Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação. vigorando seus
efeitos financeiros a partir de 1'' de janeiro
dé 1991.
Senado Ft;:d<=:r_al, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.

Dezembro de 1990

.A.rt. 4\' A autorização de_ que trata esta
resolução deverá ser exercida no prazo de
doze meses a contar de sua publicação.
Art. So Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII da Constituição, .e eu, Nelson_ Cameiro, Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
NP 75, DE 1990
Autoriza ÕGoVerno do Estado de: Santa
Catarina a emitir e a colocar no mercado,
_ ãtravés de ofertas, públicas, Letras FinanceiraS do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTC).
Art. }0 É o Estado de Santa Cabrina au~
torizado a emitir e a colocar no mercado, atra-'
vés de o(ertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC),
no montante necessário ao resgate de
138."f01.116 Letras Financeiras do Teso_uro
do Estado de Santa Catarina (LFTC), vencí\"eis no_mês de janeiro de 1991.
~
Art. 2· A opá-ação obedeCerá àS seguintes
condições:
a) quantidade: a ser: Qefi.nida na _data de
resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a título de
juros;
b) modalidade: nó"minatíva-trarisferível;
c) .rçndimento; igual ao das Letras Financeiras do Tesouro N-acional (mesma'táxa referencial);
d} prazo: até 1.825 dias;
--e) valOr nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeíro);
f) característicaS: dos títulos a serem substituídos:

-·-Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da ConstiArt. 133. À Seçáo de Pagamento de Pestuição. e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
soal Ativo compete calcular os pagamentos
relativos a vencimentos e vantagens dos servi-, promulgo a seguinte
dores ativos; registrar as alterações de caráter
financeiro relativas a esses servidores; elabo·
rar as folha:; de_ pagamento dos consignatáRESOLUÇÃO
rios; organizar o mapa para atender a .RelaN• 74, DE 1990
Ve_ncim.ento
QU8JJ"tidadc .
ção Anual de Informações Sociais (RA1S);
Autoriza o Go\·erno do Estado do Rio
organizar o mapa de serviços eXtraordinários;
de Janeiro a celebrar operação de compra
138.101.116
encaminhar informações ao Prodasen de
e venda com financiamento externo junto
acordo com os manuais de procedimento perao Magyar Kulkereskedelmi Banck R.T .,
tinentes~ e executar outras tarefas correlatas.
da Rungria.
Art. 134. À Seção de Pagamento de Pesg) previsão de colocação e vencimentos
Art. 1" f o Governo do Estado do_Rio
soal !nativo e Pensionistas compete calcular
do:; tftulos a serem emitidos:
os pagamentos relativos a proventos e vanta- de Janeiro autorizado a contratar ope-ração
.. gens dos servidores inativos e de pensionistas; de financiamento juntO ao Magyar Kulkereskedelmi Banck R.T.~ da Hungria, no v a l o r - - - - - - - - - - - - - - - - - registrar as alterações de caráter financeir_o
relativas a esses servidor~s; encaminhar in- de US$17.000.000,00 (dezessete milhões de Colocação Vencimento Tftulo Data-Base
formações ao Prodasc_n_, seg'undo os manuais d6lares americanos).
------------------ Art. 2o A operação destina-se à compra
2-1-91
1°-9-95
561.713
1°-1-91
de procedimento pertinentes; e executar outras tarefas correlatas.
finariciada de equipamentos médico-hospita- ----------------~
Art. 135. À Seção dé Pagamento de_ P-ir- lares pal'a equiparar hospitais e ambulatórios
_
lamentares compete calcular os_ su_b_s_íc;.iios e públicos. da rede estadual.
Art. 3" A operação deverá obedecer às
h) forma de colocação: ãtra,vés
.ofertas
outras vantagens devidas ·aos senadores; repúblicas, nos termoS da Resolução n" 565,
gistrar as alterações de_car_áter financeiro re- seguintes condições básica.;;;
lativas a parlamentares; encaminhar informa- . a) valor: US$17,000,000.00 (dezessete mide 20 de setembro ode 1979, do Banco Central
do Brasil;
ções ao Prodas.en, de acordo com os manuais lhões de dólares americanos);
b) amortização: em quatorze prestações
i) autorização legislativa: Lei Estadual n''
de procedimento pertinentes; e executar ou-semestrais, com_ carência de dezoito meses;
7.546, de 27 de janeiro de 1989 e Dec.reto
tra:; tarefas correlatas.
c). juros: sete e meio por cento ao ano,
Estadua}_n;· 2. 986~ de 10 de _fevereiro de_1989.
Art. 3" A auroriz&Ção
que trat"a esta
Art. 17. O art. 283 tlo Regulamento Ad- exigíveis em parcelas semestrais;
d) garantia: vinculação de parte do Fundo
Resolução deverá ser exercida até o dia 31
ministrativo do Senado Federa( passa a vigode Participação dos Estados.
de janeiro de 1991.
rar acrescido das seguintes disposições:

de

de
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Art. 4'1 Esta Resolução entra cm vigor
na data de sua publícação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,

nos termos do art. 52, inciso VII, da Consti~
tuição, e eu, Nelson Carneiro, P_rcsidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO~

N• 76, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e a colocar no
mercado Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFTRS).
.
.

Art. 1" É o Governo- do Estado do Rio
Granae d6Su1 autorizado a eiiiifif e-a-COlocar
no mercado, através de ofertas públicas,

Le~

tras Financeiras do Tesouro do ES't_ado do

Rio Grande do Sul (LFT- RS), destinadas
ao giro de 3.453.294 (três milhões, quatro·
centos e cinqüenta e trés mil, duzentos e no·
venta e quatro Letras FinanceiraS do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul (LFT RS), vencíveis no mês de fevereiro de 1991.
Art. 2" A emissão de que trata esta resO·
lução obedecerá as seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu·
zi.da a parcela de doze por cento a título de
juros;
b) modalidade: nomínativa:transJeii'vel;c) rendimento: igual ao das Letras Finan~
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe~
renciai);
d) prazo: até 7 anos;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem sub~ti·
tuídos:
Vencimento

Quantidade

1°-2-91

3.453.294

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor mi
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.

Faço Saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Consti~
tuição, e, eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte:

Faço Saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Consti~
tuição, e ·eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO~N. 77, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro e emitir e a colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio de Janeiro (LFT ~RJ).

RESOLUÇÃO N• 78, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Pa~
raíba a emitir- Letras Financeiras do Te·
souro do Estado da Paraíba (LFT-PB)
para a substituição de 8.021.000 (LFT~

Co1ocaçlo Vencimento 'lllulo Data-Baoe
1°-2-91

15-11-93

531.095

1°-2-91

27.148.001

·~··

1°~02-91

&.1!21.000

g) previsão de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos.

g) previsão de colocação e vencimento
dos tftutos a serem emitidos.

Colocaçflo Vcncimcnto Tftulo Data-Base

Colocaçflo Vencimento Titulo Data-Baae

2-1-91
1°-2-91

541.826
541.826

h) forma de colocação: através de ofertas
h) forma de coloca"ÇãO: através de ofert~s
públicas, nos termos da Resolução il" 565, públicas nos termos dã. Resolução n\> 565, de
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central - 20 de setembro de 1979, -do Banco Central
do Brasil;
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n\>
1.3.89, de 28 de novembro de 1988.
i) autorização legislativa: Leis Estaduais
n9 5 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972
Art. 2" A autorizaçâo de q1,1e trata esta
e 15 de fevereiro de 1989, respectivamente
e Decreto Estadual n" 33.668, de 18 de setem~ resolução será exercida até o dta 1? de feve~
reiro de 1991.
bro de 1990.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na
An. 3" A autorização de que trata e~ta data de sua pubiícação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
resolução será exercida até o dia 31 de janeiro
de 1991.
·
·
···
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
~

PB).

Art. 19 É o GOverno do Estado da Paraíba autorizado a emitir, mediante registro no
Banco Central do Brasil, exigível para tanto
Are 1? É o Governo· do Estado do Rio a comprovação de já ter honrado os resgates
de Janeiro autorizado a emitir e a colocar de títulos de sua emissão, vencidos no decorno mercado, através de ofertas públicas, um rer de 1990, a quantidade de Letras Finanmontante de Letras Financeiras do Tesouro ceiras do Tesouro do Estado da Paraíba
do Estado do Rio de Janeiro (LFI'~RJ), ne- (LFT-PB) estritamente necessária a substicessário ao giro de 27.148.001 Letras Finan- tuição de8.021.000 (oito milhões, vinte e uma
ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janei~ mil Letras Financeiras do Tesouro do Estado
rQ(LFT-RJ), nos meses de janeiro e fevereiro da Parafba (LFT-PB) que vencem em fevereiro de 1991, deduzida a parcela de doze
de 1991.
Parágrafo único. A emissão e colocação por cento a título de juros, com vistas ao
dos títulos a que se refere este artigo será giro da dívida mobiliária do estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
efetuada com observância das seguintes con~
dos títulos a que se refere este artigo será
dições básicas:
a) quantidade: a ser definida da data de_ efetuada com observância das seguintes con~
dições básicas:
resgate dos títulos a serem substituídos;
a) quantidade: a ser definida na data de
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Finan~ resgate dos títulos a serem substituídos, dedu~
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe~ zida a parcela de doze por cento a título de
juros;
rendai);
b) modalidade: nominativa-transferível;.
_d) prazo: até 1.826 dias;
c) rendimento: iguãl ao das Letras Finan~
e) valor nominal: CrS 1,00 (um cruzeiro);
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe~
f) características dos títulos a serem substi~
rêncial)~
tuídos:
d) prazo: até 183 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
Quantidade
Vencimento
t) características dos títulos a serem substi~
tuídos:
13.574.001
13.574.000
Quantidade
Vencimento
Total

g) previsão de colocação e vencimentos
dos títulos a serem emitidos:
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1°~2-91

1°-8-91

590.181

1°-2-91

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resoluçao n" 565,
de20 de_ setembro de 1979, no Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n9
5.121, de 27-de janeiro de 1989.
Art. 2? Ã presente autoriZação será exercida até 13 de março de 1991.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Consti~
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tuição, e, eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N' 79, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo a emitir e a colocar no mercado

Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo (LFT-ES).
Art. 1~ É o Governo do Espírito Santo
autorizado a emitir e a ·co1õcaf"iiõ-mer~do,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado dà Espírito Santo
(LFT-ES) _destinadas, ao _giro de 14.430.000
Letras financeiras do Tesouro do Estado do
Espírito Santo (LIT-ES), vencíves no primeiro semestre de 1991.

Parágrafo único. A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes condições básicas:

a) quantidade: a ser definida na data de
resgate_dos títulos a serem substituídos, dedu~
zida a parcela de 12% a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transfefível;
c) rendimento: igual ao das Letras Finan~

ceirã.S do Tesouro NaciOnal (mesma taxarefe~
rencial);
d) prazo: 730 dias;
__ t:) v~lor nominal: Çr$ 1,00 (um cruzeiro);
I)- características doS-títulos a serem substi~
tufdos:

Vencimento

Quantidade

15-1-91

14.430.000

g) previsão de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos.

Colocação Vencimento
15-1-91

15-1-93

h) forma de colocação: através de ofertas
púbHcas, nos termos da Resolução no 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n"
4.216, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto
Estadual n~' 2.986-N, de 9 de maio de 1990.
Art. 2~ A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exercida até o dia 30
de junho de 1991.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na·
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
. Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII1, da Consti~
tuição, e eu, N~lson Carneiro, Presidente,
promulgo a segumte:

RESOLUÇÃO N• 80, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte a emitir Letras Finan~
ceiras do Tesouro do Estado (LFTERN)
para a substituição de 2. 776.500 de tais
títulos, que vencem em janeiro de 1991.
Art. 1\' :É o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte autorizado a emitir, me~
diante registro no Banco Central do Brasil,

Título

Data-Base

670.730

15-1-91

a quantidade de Letras Financeiras do Tesou~
ro do estado do Rio Grande do Norte (LFTERN) estritamente necessárias à substitui~
ção de 2.776.5_0_ü_ ___(_doi_s milhões, setecentas
e setenta e seis mil e quinhentas) Letras Fi~
nanceiras do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Norte (LFTERN), que vencem
em janeiro de 1991, deduzida a parcela de
doze por cento a título de juros, com vistas
ao giro de parte da dívida mobiliária do -Es~
tado.
Parágrafo único. A emissão a_que se refe~
re este artigo será efetuada com observância
das seguintes condições básicas:
quantidade: a ser definida na data de
dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a título de
juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Finan~
ceiras do Tesourei Nacional (mesma taxa refe~
rencial);
d) prazo de resgate: até 1.095 dias;
e) valor noq1inal unitário: Cr$ 1,00 (um
cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:
a)

r~sgate

Vencimento

Quantidade

15-1-91

2776.500

g) preVIsao de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos.
Colocação Vencimento
15-1-91

15-1-94

Titulo

Data-Base

661.095

15-1~1

Dezembro de 1990

h) forma de colocação: através de ofe_rtas
públicas nos termos d3; resoluç-ãO n~> 565, de
20 de setembro de_1979, do B_anco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n9
5.947, de 10 de novembro de 1989.
Art. z~ A presente autorização será eXercida até 13 de_ março de 1991.
Art. 3? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990_
- SeriadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou.
nos termos do art. 52, incíso VTI da ConstituiÇão, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N• 81, DE 1990

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio.
de Janeiro a emitir 14.000.000.000 deLe~
tras FixiariCeiras d-o Tesouro Municipal
(LFTM-RJ).
~Art. 1~> É a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro autorizada a emitir, mediante re~
gist~Õ no Banco Central do Brasil, o lnon~
tante de 14.000.000.000 (q_uatorze bilhões)
de Letras Financeiras do Tesouro Municipal
(LFTM~RJ), equivalentes, nesta data, a CR$
14.000._000.000,00 com vistas a promover a
antecipação a pane da receita orçameritária
prevista para 1991.
Parágrafo único. A emissão a que se refe~
re este artigo será efetuada com observância
das seguintes condições básicas:
a) quantidade: 14.000.000.000 de Letras
· Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM~
RJ);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe~
rencial);
d) prazo: até 395 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
O cronograma de colocação:
Quaa.tldade

Janeiro/9!
Janeiro/91

Janeiro/91
Janeir0/91

3.500.000.000
3.500.000.000

3.500.000000
3.500.000.000

VQ!Idmoa.to

31-10-91

30-11-91
31·12·91
30-1-92

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~" 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei Estadual n~
1.373 e Decreto n~" 8.355,- ambos de 26 de
janeiro de 1989.
Art. 29 A presente autorização deverá
ser exercida até 15 de março de 1921.
Art. 39 Esta Resoluçao entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
. -:- SenadorNelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do item, 28 do art. _48 d_o Regi-

Dezembro de 1990
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mente Interno, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• 82, DE 1990
Estabelece condições para a renegociação da dívida externa brasileira.
Art. 1~ Subordinam~se- às diretrizes esta·
belecidas nesta resolução. além das demais
diretiizes do Senado Federal, os contratos
de renegociação da dívida externa brasileira
firmados a partir desta data, em que sejam
partes, como tomadoras ou garantiOoras, a
União ou suas autarquias, ou que envolvam,
direta ou indiretamente, responsabilidade da
União.
Art. 2? O montãnte dé recursos em moeda nacional destinado à aquisição de divisas
para saldar os compromissos da União junto
à comunidade financeira iritcrnacional será
restrito à capaci<L:tde interna de pagamento,
salvaguardadas as 1ecessidades de financiamento não inflaci01-'- 'irias do crescimento económico.
§ 1~ Entende-se pór capacidade interna
de pagamento a diferenÇa positiva entre as
receitas e despesas da adminis_tração pública
federal direta, excluída as das instituições fi-nanceiras federais.
§ 29 Excluem-se ainda das receitas os recursos provenientes' do Programa Nacional
de Desestatização.

Art. 3° _Respeitados os limites do art. 2°,
o desembolso de divisas destinado à satisfação de compromissos externos não deverá
comprometer a manutenção do nível de reservas compatível com as necessidades mínimas de importação.
Parágrafo único,_ Para os efeitos desta resolução, entende·se por nível de reservas de
divisas compatível com as necessidades mínimas de importação aquele que assegura recursos suficientes para manter a média das
importações dos últimos doz.e meses, contados a partir da publicação desta resolução,
durante o período mínimo de quatro meses.
Art. 49 Os Contratos- n!liiívOS -ã operações de crédito externo de que_ participem
a União ou suas autarquias:
I - não poderá conter cláusula de natureza
política, atentatória à Soberania nacional ou
à ordem pública, contrária à COnstituição ou
às leis brasileiras;
- II- não poderão conter cláusula que preveja compensação automática de débitos e
créditos ou o ressarcimento, pela União, ou
por suas a:titatqo.ias, de despesas incorridas
pelos credores com viagens, hospedagem ou
serviços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo
interesse;
III- deverão prever adequada proteção
às reservas internaCiõriãis -do País, depositadas no exterior em nome- do Banco Central
do Brasil;
IV - deverão conter cláusula prevendo a
possibilidade de__suamodificação, sempre que
necessário para restabelecer o equilíbrio contratual, eventualmente rompido pela superveniência de alteração substancial, não_causa-

da pelas partes, das condições presentes na
época de sua celebração.
§ 1~ Os contratos de que trata este artigo
deverão estabelecer que os litígios deles decorrentes serão submetidos a arbitragem.
§ z~ Um dos árbitros deverá ser escolhido pelo credor, outro pelo devedor, e o terceiro de comum acordo pelos dois primeros.
Não havendo concordância com respeito ao
nome do terceiro árbitro, este será designado
pelo Presidente da Corte Internacional de
Jus_tiça de Haia.
Art. 59 Os créditos externos de médio e
longo prazos, relativos à dívida do setor público, somente poderão ser utilizados na aquisição das participações acionária<; no âmbito
do Programa Nã.cional de Desestatização se
sofrerem de.ságio prévio através de mecanis_
mos de- mercado.
§ 1~ É vedada a efetivação de qualquer
pagamento de atrasadas aos bancos privados
sem consu.Ita ao Senado Federal.
§ 29 Excluem-se das restrições previstas
no parágrafo anterior o pagamentg das dívida.:._d_e _curto prazo de caráter comercial ou
inter-bancário e da dívida de mé_dio e longo
prazo q;.~e vêm sendo servidas regularmente.
Art. ti9 Serão admitidas noS contratos de
-que Fãta: esta reSOlução todas as çondições
e . . táusulas usuais em contratos de empréstimo ou similares, subordinando-se sua entrada em vigor à aprovação pelo Senado Federal, na forma do art. 52, inciso V, da Constituição.
Art. 79 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação e não revoga os dispo·
sitivos da ~solução n~ 96, de 1989.
Senado Fedeni.l, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Inter·
no, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 83, DE 1990
Modifica a Resolução n~ 215, de :iS de
agosto de 1986, do Senado Federal.
-Art. 1? q~ 1?~lpres __ e~presso_~_ e~_ cruzados no art. 19 da Resolução- n9 215, de 28
de agosto de 1986, passam- a ser expressos
em cruzeiros.
Art. 2~ Esta Resolução entra em Vigor
na dãta de Sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- Senad~?r ~~ISOJ?- Carneiro, Presidente. -

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nOs termos do art. 52, incisos V, VII e VIII
da Constituição, e _eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo seguinte
RESOLUÇÃO N• 84, DE 1990

ª

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar, como ~arantidora,
operação de crédito externo no valor de
até US$ 135,000,000.00 (cento e trinta
e cinco milhões de dólares americanos),
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junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e dá outras providências.
Art. 19 É a República Federativa doBra·
st1 autorizada a contratar, como garantidora,
operação de crédito externo de responsabilidade da Companhia Paranaense de -~nergi~
(Copel), no valor de até US$ 135,000,000.00
(cento e trinta e cinco milhões de dólares
americanos), junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. A operação autorizada
no caput deste artigo será efetuada com observância das seguintes condições;
tomador: Companhia Paranaense de Energia (Copei);
·
·
credor: Banco lnteramericano de DesenvolvimentO (BID);
prazo: Vinte anos;
carência: quatro anos;
taxa de juros: será determinada pejo custo
de empréstimos qualificados para o semestre
anterior, acrescida .de uma margem (expressa
em termos de percentagem anual), que o
Banco estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros;
- commitment fee: 0,75% ao ano sobre o sai~
do não desembolsado do financiamento, pãgáveis semestralmente, juntamente com os
pagamentos dos juros, Começará a ser contada sessenta dias após os aj_ustes cabívéis.
Condições de pagamento:
-do principal - o pagamento será totalmente amortizado pelo mutuário até o dia
15 de agosto de 2010, mediante o pagamento
de prestações semestrais, consecutivas e
iguais, a primeira das quais será paga seis
meses contados da data prevista pa_ra o desembolso final dos recursos do financiamento;
- dos juros- serão pagáveis semestralmente nos dias 15 de_ agosto e 15 de fevereiro
de cada ano, começando em 15 de fevereiro
de 1991. Serão pagos conjuntamente com as
amortizações-,--efetuando-se os ajustes cabíyeis.
-Art. 2~ As contragarantias prestadas à
União, como garantidora ao aval na operação
autorizada no artigo anterior, não serão computadas para os efeitos dos limites fixados
no art. 39 da Resolução no 58, de 1990, do
Senado Federal.
Art. 3~ A autorização previsth nesta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze
meses a contar da data de sua publicação.
Art._ 4~ Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de .1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, incisos V e VIII da _
Constituição, eu. Nelson Carneiro, Presi·
dente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 85, DE 1990

e

Autoriza a Empresa Brasil~ira de Telecomunicâções S.A. (EmbrateiJ a contra·
tar quatro operações de crédi_to externo.
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Art. lç É a Empresa Bra<>ileira de Tele~
comunicações S.A. (Embratel) autorizada a

contratar quatro operações de crédito externo, com a garantia da União, no valor global
de até US$ 311,895,000.00 (trezentos e orize
milhões, oitocentos e noventa e cinco mil dólares americanos), dos quais ate--us$
293,232,805.00 (duzentos e noventa e três milhões, duzentos e trinta e dois míl, oitocentos

e cino dólares americanos), a serem contratados nessa moeda e US$ 18,662,195.00 {de-

zoito milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil, cento e noventa e cinco dólares americanos) a serem contratados em ECU~ equivalendo, à taxa de paridade de USS 1,33 (um
dólar e trinta e três centavos) por ECU, a
milhõ~s, trinta e
um mil, setecentos e trinta e duas unidades
monetárias da Comunidad~ E(:onómiça_ Européia), junto ao Credit Lyonnais, ao Bank
Brussels Lambert S.A. e ao Export-Import
Bank ofthe United Sta_tes (Eximbank), destinadas ao financiamento parcial do Projeto
da Segunda Geração do Sistema Brasileiro
de Telecomunicações por Satélite (SBTS).
Parágrafo único. As Operações_ autorizadas no caput deste artigo serão efetuadas com
observância das seguintes condições bâsicas:
I - Credor: Credit Lypnnais;
a) valores: US$ 78,093,000.00 (setenta ·ê
oito milhões e noventa e três mil dólares americanos) e ECU 14.031.732,00 (quatorze milhões, trinta e uma_Jnjl seteçentos e trinta
e duas unidades monetárias da Comun-idade
Económica Européia);
b) juros: pagos semestr.a.lmente e calcula-_
dos à taxa de um por cento ao ano, acima
da Libor de seis meses, durante o período
de carência, bem assim à taxa fixa de 9,65%
ao ano durante o período de pagamento;
c) amortização: em dólares american:os,
inclusive a parcela desembolsada em ECU
e em quatro secções tranches de vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se o pagamento de duas delas seis meses
após o lançamento do primeiro saté1ite (previsto para março ou abril de 1994), e o das
demais, seis meses após o lançamento do segundo satélite {previsto para outubro ou novembro de 19_94);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível s_emestralmente;
____
e) seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) comissão de admin_istraçãoManagement
Fee: 0,5% sobre o valor do contrato, paga
após a emissão do Certiffcã_do de Autorização
pelo Banco Central do Brasil;
g) comissão de agenciamentoAgency Fee:
0,125% sobre o va1or do contrato, paga após
a emissão do Certificado de AutorizaçÃo pelo
Banco Central do BrasiL

ECU 13.031.7_32,00 (treze

II- Credor: Bank BrusselsLambenS.A.:
a) valor: US$ 17,651,724.00 (dezessete milhões, seiscentos e cinqüebta e um mil, setecentos e vinte e quatro dólares americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de 9,65% ao ano, durante tanto

o período de carência quanto o de pagamento;
C) amortização: em duas secções tranches
de vinte piestações semestrais iguais e consecutivas cada, inician_do-se o pagamento dos
primeiros seis meses após o lançamento do
primeiro satélite (previsto para março ou
abril de 1994), e o da segunda seis meses
após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;
e} seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) comissão de administração (Managemimt Fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
paga após a emissão dO Certificado de Autorização pelo Banco Central do BrasiL
III- Credor: Credit Lyonnais:
a) valor: US$ 19,181,900.00 (dezenove milhões, cento e oitenta e um mil e novecentos
dólares americanos),
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de um por cento ao ano, acima
da Líbor; -c)--an10rtização: em dez prestações iguais
e consecutivas, relativas a cada desembolso,
sendo a primeira paga cinco meses após ó
respectivo desembolso;
d)_ corllisSão fixaFiat Fee: 0,375% sobre o
valor do contrato, paga após a emissão do
Certificado de Autorikação pelo Banco Central do Brasil;
_-:e)__ comissão <Je agendamentoAgency Fee:
0,125% sobre o valor do conti-ãtO, paga após
-a-emissão do Certificado de Au,toiização pelo
Banco Central do Brasil;
IV- Credor: Export· Import Bank of the
United States .(Eximbank):
a) valor: US$ 178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e nove dólares americanos);
- b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de 9,55% ao ano, durante
tanto o período de carência quanto o de pagamento;
c)- ãmoritzação: em duas secções tran§:!hes
de vinte prestações semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se o pagamento da prímeira seis meses após o lançamento do primeiro
satélite (previsto para março ou abri( de
1994), e o da segunda seis meses apõs o lançamento do segundo satélite (previSto para outubro ou novembro de 1994);
d) comissão de compromisso: 0,5% ao ano
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados;
e) seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.
Art.2~
Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nel_so~ Ç~eiro, Presidente.

Faç-O ~ãb~r- que õ- Seriàcto Fcp~_r~l aprovou,
nos t~rmos do art. 52, inciso VII da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente.
promulgo a seguinte:
--
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RESOLUÇÃO N• 86, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia {LFT ~BA) para
a substituição de 25.719.408 (LFT-BA),
vencíveis no início de 1991.
Art. 1~· É o Governo do Estado da Ba_hia
autorizado a emitir, _mediante registro no
Banco Central do Brasil, a quantidade de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da
Bahia (LFT-BA) estritamente necessária à
substituição de 24.719,408 (vinte e quatro milhões, setece_ntas e dezenove mil, qllatrocen·
ta~ e oito) Letras Financeiras do Tes.ouo do
Estado da Bahia (LFT-BA) que vencem em
janeiro e fevereiro de 1991, deduzida a par·
cela de doze porcento a tltulo de juros, com
vistas ao giro da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
dos __ tít_u(m. a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes con·
dições básiCas:
á) quantidade: a definir no resgate das
24.719.408 Letras Financeiras do Tesouro do

Estado da Bahia (LFT-BA);
b) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (um
cruzeiros) em 6 de novembro de 1990;
c)_ modalidade: nomínativa-transferível;
d) prazo de resgate: até 731 dia_s;
e) fonria de colocação: através. de ofertas
públicas, nos termos do art. 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central doBrasil;
O rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
g) colocação: em janeiro e fevereiro de
1991;
b) vencimento: em 15 de janeiro de 1992
e 15 de fevereiro de 1993;
i) autorização legislativa: Lei n" 4.828, de
17 de fevereiro de 1989.
_Art. 2·' A pre.<>ente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro,Presidente.
Fa_ço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N· 87, DE 1990
Autoriza o Gol·e-rno do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado (LFT-MG) para
a substituição de 14.170.470 de tais títulos, que vencem no início de 1991.
Art. 1" ú o Gove-rno do Estado de Mina~
Gerais au-torizàdo a--emítir medíante registro
no Banco Central do Brasil, a quantidade
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas GeraiS (LIT-MG) estritamente necessárias às_ub:.tituição de 14.170.470 (quatorze milhões, cento e setenta mil, quatroce-ntas e setenta) Letras Financeiras do Tescuro do &tacto de Minas Gerais (LFT-MG)
que vencem em janeiro e fevereiro de 1991,
deduzida a parcela d~ doze por cento a título
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de juros, com vistas ao git6-da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de
"resgate dos títulos a serem_ suJ;ts!jtuídos, deduzida a parcela de doze por cento a Htulos
de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) praz.o: até 1.827 dias;
eO valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) caracterfsticas-do_s_ títulos a serem substituídos:
Vencimento

Quantidade

1-1-91
15-1-91
1-2-91
15-2-91

2614.333
486.659
10.749.798
319.680

Total

14.170.470

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas nos termos da Resolução n" 565, de
20 de sételiibro de 1979J dO Banco Central
do Brasil;
i) __autorização legislatiVa: Lei Estadual n'-'
9.589, de 9 de_ junho de 1988.
Art. 2" A presente autorização será exercida até 13 de m11rço de 1991.
Art. 3•' EStA resolução entra em vigor na
data de_s_ua publicação.
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
--senadorNelson Carneiro, Presidente.
Eaço_:;aber .que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu, Nelson Carneiro, Presidente,
promulgo a seguinte:
- RESOLUÇÃO N• 88, DE 1990
Autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar operação decrédito externo com o Banco Internacional de ReCO~st~ção e Desenvolvimento (Banco
Mundial).

_ Art. 1'· -É~ R~públiç:a Federativa doBrasil, na forma do art. 4~' da Resolução n' 96,
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Fede-

ral, autorizada a celebrar contrato de empréstimo externo no valor deUS$ 210,000,000.00
(_duzentos e dez milhões de dólares americaColocaçlo Vencimento Titulo Data-Baae ·-nos), com o Banco Internãcional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial),
551.826--I-1-~)1
2-1-91
destCilãdO ãõfirla·ncrãffiento parcial do Proje1-2-91
511.826
. 1-2-91 to de Irrigação N ardeste I.
g) previsão ·de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:
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Art. 2n A operação de crédito autorizada
no art. lu desta resolução, deverá obedecer
as seguintes condições:
a) credor:-Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco MUndial);
b) valor: US$ 21D~OOO,OOO.OO (duzentos e
dez milhões de dólares americanos);
c) juros: calculados à taxa de m~io por cento ao ano acima do _custo de captação de recursos pelo banco, apurado no semestre anterior aos respectivos pagamentos, a serem efetivados semestralmente, em 15 de abril e 15
de outubro de_cada ano;
d) amortização: vinte prestações semestrais iguais e conSecutivas, no valor de US$
lü,SOO.~ODQ.OO (dez milhões e quinhentos mil
dólares americanos) vencendo-se a primeira
em 15 de outubro de 1995 e a última em
15 abril de 2005; .
e) comissão de compromisso: 0,75% ao
ano a· sobre- os saldos do empréstimo não
desembolsados, exigível semestralmente juntamente com os juros. Excepcionalmente até
30 de junho de 1990 tal comissão está fixada
em 0,25% ao ano;
f) desembolsos: poderão ser efetuados até
30 de junho de 1995.
Att. 39 A autorização de que trata esta
resolução será exercida no prazo de doze meses a contar de sua pubHcação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na
data de s_ua publicação._
Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
- SenadorNelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
I - ATA DA 221• SESSÃO, EM 17 DE
DEZEMBRO DE 1990

1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Offcio do Sr.

1~

Secretário da

Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos segtJintes projetos:
.....,. Projeto de Decreto Legislativo n~
127190 (n' 3.654189, na Casa de origem),
que dá nova redação ao art. to do Decreto-Lei n9 6.460, de 2 de maio de 1944,
que regula a construção e a ~xploração
de instalações portuárias rudimentares. ~
-Projeto de Lei da Câmara n9 12_8/90
(n9 3.733/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Procuradorias Regionais da República, da Procuradoria da
República do Estado do_ TocantinS, de
ProCuradorias em Municípios do interior
e dá outras proVidências.

1.2.2- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Sen_ado n~ 89190,
que determina a seleção objetiva de pessoas submetidas a_ fiscalização de tributos
federais e equipara ao crime de prevarí-

cação a interferência contrária pj)! autori- dades políticas e administrativas.
1.2.3- Requerimentos

-:_- N9 550190, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n~ 111190, que dá noVa
designação à Empresa Brasileira de Turismo - Embratur, e dá outras providências.
-W 551/90, de urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n~ 142/90, aos atas
qUe autOrgam permissão as rádios Sombrio FM Ltda e Mampituba FM Estéreo
Ltda, para explorarem serviço de Radiodifusão SOnora, na cidade de Sombrio,
Estado de Santa Catarina.
1.2.4- Di~cursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEVIDES
--Apelo às Lideranças para aprovação
de mensagem presidencial que autoriza
o MinistériO da Ação Social a contratai
op~raç_ão_ de _çrédito exte:rn9_~ __

SENADOR OZ!EL CARNEIRO Renegociação da dívida externa brasilei-

ra.
SENADOR JAMIL HADDAD, como
Lfder - Considerações sobre o discurso
do Senador Oziel Carneiro, que õ antecedeu na tríbúna. ·
·

SENADOR MAURÍCIO COR~A,
como Líder - Reajuste salarial diferenciado para os servidores civis e militares.

SENADOR NEY MARANHÃO, como Líder- Privatização da Cobra pi. Por~
taria do MinistrO da Infra-Estrutura,
criando o Grupo Técnico Operacional da
Região Norte. Recursos do crédito rural
para o custeio da safra 90/91.

1.2.5 - Ofício
- N9 104/90, do Presidente da Coniissão _
de Constituição, Justiça e Cidadania, coR
municando a aprovação com emendas do
Projeto de Lei do Senado n~ 89/90, que
determina a seleção objetiva de pessoas
submetidas a fiscalização de tributos federais e equipara ao crime de prevaricação
a interferência Contrária por autoridades
políticas e administrativas.

1.2.6- Comunicação da Presidência
Abertura de prazo para interposição de
recurso para que ·o Projeto de Lei do Senado n~ 89/90, seja apreciado pelo Plenário.

1.3- ORDEM DO DIA
-Substitutivo ao Projeto de DeCreto Legislativo no 47/89 (n9 174/90, na Câmara
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dos Deputados), que dispõe sobrc·a remu~
neração do Presidente da República e do
Vice-Presidente_da República. Aprovado,
após parecer da Comissão competente. A
promulgaç-do.

-Projeto de Decreto Legislativo

n~

147/90 (n• 323/90, na Câmara doslJeputados.), que dispõe-sobre a remuneração do

Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado para o próximo exercício financeiro. Aprovado, após parecer da comis-

são competente. A promulgação. ____ _
-Projeto de Decreto Legislativo n"
148/90 (n~ 324/90, ria Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a remuneração dos
Membros do CõngresSo NaCiOnal para a
legislatura de 1991 a 1995. Aprovado,
após parecer da comissão competente,
tendo usado da palavra os Srs. Chagas
Rodrigues e_ Ronan Tito. A promulgaÇão.
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei da Câmara n" 111190,
em regime de urgência, nos termos do
Requerimento_ n" 550/90, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres da comissão competente, após usarem da palavra os Srs. Jamil Haddad, Leite Chaves,
Nelson Carneiro, Maurício Corrêa, Ronan Tito, José lgnácio Ferreira, Marcondes Gadelha e Mário Co_vas. À sanção.

1.3.2- Comunicações da Presidência
- Prejudicialídade do Requerimento nn
551/90, lido no Expediente da presente
sessão, em virtude da falta de quorum.
-Recebim-ento de ofício do Presidente
da Câmara dos O_eputados, solicitando retificação nos aUtógrafos do Projeto de Lei
da Câmara n" 124/90.
-Término do prazo para interposição
de recurso no sentido de 'J Je as redações
finais das seguintes matérias sejam apreciadas pelo Plenário:
-Projeto de Lei do DF n" 51/90, que
estima a receita e fixa despesa do Distrito
Federal para o exercício fínanceiro de
1991. À sanção do Governador do Distrito Federal.
-Projeto de Lei do Senado n 155/90,
que estima a receita e fixa a despesa do
Estado do Amapá para o exercício fiiiã.nceiro de 1991. A sanção do Governador
do Estado do A:...apá.
-Projeto de Lei do Senado n" 169/90,
que estima a receita e- fixa a despesa do
Estado de R.orajma para o exercício finail.~
ceiro de 1991. À sanção do Governador_
do Estado de Roraima.
-Convocação de sessão extraordinária_
a realizar-se hoje, às 14 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que designa.
6

1.4- ENCERRAMENTO

2- ATA DA 222" SESSÃO, EM 17 DE
DEZEMBRO DE 1990
2.1-ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura do projeto
-Projeto de Lei do Senado n"
254/90-Complementar, de autoria do Senador Ma_uro Borges, que institui a Região Administrativa do Planalto, para os
efeitos que dispõe o are. 43 da Constituição Federal.
2.2.2- Discurso do Expediente
SENADOR MAURO BORGES Aduiindo oufras considerações e justificativa de projeto de lei_ de_ sua autoria,
lido anteriormente.
2.2.3 - Requerimento
-No 552190, de urgência para o Projeto
de Lei na Câmara.__n'' 116/90, que reajusta
pensão especial concedida pela Lei n~·
3.792, de 2 de agosto de 1960, a Carmem
RochaNunes, viúVa do ex-Deputado Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes.
2.2.4- Discurso do Expediente (continuação)
SENADOR MARCO MACIEL- Artigo do Senador Jorge Bornhausen, publicado no jornal Folha de S. Paulo, sob o
título "Uma experiência no Senado".
2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto -de Lei da Câmara n9 122/90,
que institui a Taxa de Conservação Rodoviária e dá outr_as providências. Aprovado, após usarem da palavra os Srs. Ronan
Tito e Jamil Haddad. À sanção.
-Projeto de Resolução no 76/90, que estabelece condições para renegociação da
dívida externa brasileira. Aprovado com
emendas, após _parecen;:s da Comissão de
Assuntos Econômicõs, tendo usado da
palavra os Srs. Jamil Haddad, José Fogaça, "Ronan Tiiá; Marcondes Gadelha, José lgn_á_cio FerreiJd, Chagas Rodrigues,
Maurício Corréa, Mário Covas e Humbeno Lucena. À Comissão Diretora para
a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n" 76, de 1990. Aprovada. À promulgação.
2.3.1- Comunicações da Presidência
~Término do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito criada através do Re~
querimento n\' 231190, destinada a apurar
irregularidades na compra, transporte, armazenagem e venda de alimentos, e na
aplicação de verbas pelo Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária, órgãos
e empresas a ele vinculados nos últimos
cinco anos
- Realização em 1~de fevereiro de 199i,
às 15 horas da primeira reunião prepara-
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tória, destinada à posse dos novos sena~
dores.
2.3.2- Matéria apreciada após a Or-dem do Dia
-Projeto-de Lei da Câmara n~ 116/90~-
em regime de urgência, nos termos do
Requerimento no 552/90, lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comis-=são competente. À sanção.
2.3.3 - Comunicações da Presidência
Convocaç-ão de sessões conjuntas a se
realizarem hoje, às 17 horas e outra às
18 horas e 30 minutos e extraordinária
do Senado a realizar-se hoje, às ~O horas
e 30 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 223' SESSÃO, EM 17 DE
DEZEMBRO DE 1990
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.~_.1- R~querimentos

- Nv 553/90, de urgência para o ProjetO
de Decreto Legislativo o~ 142/90, aos atas
que outorgam permissão às rádios Sombrio FM Ltd<i.. e MampituOa FM EstéreO
Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina.
- N? 554/90, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n~ 117/90, que dispõe
sobre a não incidência do Imposto de
Renda sobre lucros ou dividendos distribufdos a residentes ou domiciliados no
exterior, doados a instituíções sem fiOS
lucrativos.
3.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n" 75/90, que
aplíca, no âmbito do Senado Federal, as
disposições da Lei n~ 7.956, de 20 de dezembro de 1989; altera o Regulamento
Admínistrativo do Senado_ Federal, e dá
outras providências. Aprovado, após parecer da comissão competente. À Comissão Diretora para a redação final.
-:- Redação final do Projeto de Resoluçao n9 75/90. Aprovada.· A promulgação.
-Mensagem no 238/90 (n9 911/90, na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o_ Ministério da Ação Social
a contratar operação de crédito externo,
no valor de até US$ 350,000,000.00, oU
seu equivalente em outra moeda. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução
n9 82/90,, após parecer da comissão competente. A Comissão Diretora para a redação final.
-Redação final do Projeto de Resolução n9 82/90. Aprovada. A promulgação.
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
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-Projeto de Lei da Câmaia o9 117/90,
em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n~ 554/90, lido no Expe·
cliente. Aprovadô, após parecer da comissão competente. À sanção.
-Projeto de Decreto Legislativo no
142/90, em regime de urgência, nos ter-

mos do Requerimento n9 553/90, lido no
Expediente. Aprovado, após parecer da
comissão competente.

A promulgação.

3.3.2 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária
a realizar-se hoje, às 20 horas e 50 minu-

tos, com Ordem do Dia que designa.
3.4- ENCERRAMENTO
4- ATA DA 2Z4' SESSÃO, EM 17 DE
'DEZEMBRO DE 1990

4.1- ABERTURA
4.2- EXPEDIENTE
4.2.1- Requerimentos
- N9 555/90, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n? 65/90, que transforma
cargos em comissão do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores, do Quadro
de Pessoal do Distrito Federal, e dá outras
providências.
- N~ 556190, de urgência para o Projeto
de Lei do DF n9 66190, que cria e transforma cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS, no Quadro de Pessoal do Distrito
Fede~I. e dá outras providências.
4.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Decreto Legislativo n~
75/90, que aprova o ato que outorga permissão à Fund~ção EdJJcaçional, Culty.r~l
e Assistencial de Pinheiro- FECAP, para executar, pelo prazo de 10 anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora·em__ fre-qüéncia modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Retirado da pauta, após parecer da comissão competente.
-Ofício n' $776/90 (n' 198/90, na <iii, gero), relativo a pleito do Governo do
Esta9o do Maranhão, para que seja retificada a.Resolução n" 215, de 28 de agosto
de 1986, do S.enado Federal. Aprovado,
nos termos do Projeto de Resolução n?
83/90, após parecer da comissão competente. À Comissão Diretora para a: redação fi.rial.
- Redação final do Projeto de Resolução n" 83!90. Aprovada. A promulgação.
-Mensagem n" 236/90 (n 9909/90, na origem) relativa ã proposta para que seja
autorizada a República Federatíva do
Brasil a ultimar contratação de operação
de crédito externo no valor de US$
135,000?000.00~ junto ao- Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento - BID.
Aprovada, nos tennos do Projeto de Resolução n9 84/90, após parecer da comís~
são competente. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação fi.Ilal do Projeto de Resolu~
ção n~ 84/90. Aprovada. A promulgação.
-Mensagem n?-23!f/9D (no 915/90, na orige!ll) relativa ã proposta para que seja
autorizada a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL, a
contratar operação de crédito externo no
valor global de até US$ 311,895,000.00.
Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n~ 85/90, após parecer da comissão competente. A Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n9 85/90. Aprovada. A promulgação.
4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
---:: F.rb]eto de Lei do DF n~ 66/90, em
regime de urgência, nos termos do Requerimento n~ 556/90, lido no Expediente.
Aprovado, após parecer da comissão competente, tendo usado da palavra os Srs.
Maurício Corrêa e Jamit Haddad. À Comissão- Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei do
DF ii.966/90. Aprovada. À sanção do Governador do Distrito" Federal.
- PrOjeto. de Lei do DF- n" 65/90, em
regime de urgência, nos termos do Requerimento n" 5$5/90, lido no Expediente.
Aprovado com destaques, após parecer
da comissão competente, tendo usado da
palavra os Srs. Nelson Carneiro e Mau~
rfcio ·corrêa. À Comissão Diretora para
a redação final.
- RedaÇão final do Projeto de Lei do
DF n9 65!90. Aprovada. À sanção do Governador do Distrito Federal.
4.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se, hoje, ãs 21 horas e 42 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5- ATA DA 225• SESSÃO, EM 17 DE
DEZEMBRO DE 1990
5.1- ABERTURA
5.2-EXPEDIENTE
5.2.1- R_equerimento
N" 559!90, de urgência para o Projeto
de Decret_o Legislativo n~ 140/90, que
aprova oc'ato que outorga permissão à
Fundação Cultural Educacional e de Radiodifusão Catedral São Sebastião do Rio
de Janeiro, para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada, na cidade. de São GonçalO, Estado do Rio de Janeiro.
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5.3- ORDEM DO DlA
---Projeto de Decreto Legislativo n~"
75/90, que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional. Cultural
e Assistencial de Pinheiro- FECAP, para exeCutar,- pelO prazo ae 10 anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Pinheiro, ESfãdo do Maranhão.
Aprovado, após parecer da comissão com.-:
petente. À promulgação.
-Mensagem n? 201/90 (n"759f90, nã origem), relativa ã proposta que seja ·autorizada a fotmalizaçãO dos contratos de cessão e transferência de recursos a "fundo
perdido", entre a República Federativa
do Brasil"e o Governo do Japão, destinados a fína:õ.ciar o Projeto Nacional do
Meio Ambiente (National Environmental
Project) e o Segundo Projeto de Ciência
e Tecnologia (Science and Tet.itnology II),
no valor total de Y 113.000.000. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução
nP86/90, após p-arecer-dã. comissão competente. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n" 86/90. Aprovada. A promulgação.
-Mensagem n° 237/90 (no 910/90, na origem), relativa à proposta para que seja
autoriiado o Banco Nacional de Desen~
volvimento Econôrriico e Social - BNDES, a contratar operação d_e crédito extemo no valor de US$ 250,000,000.00 junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID. Aprovada, nos termos
do Projeto de Resolução n~ 87/90, após
parec-er da comissão competente. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução no 87/90. Aprovada. A promulgação.
5.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia

-Projeto de Decreto Legislativo n9
140/90, em regime de urgência, nos termos do Requerimento no 559/90, lido no
Expediente. Aprovado, após parecer da
comissão competente, tendo usado da palavra o Sr. Nelson Carneiro. À promulgação.
5.3.2 - Com.unicaç.ão da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 21 horas e 56 minutos,
com Ordem do_ Dia que designa.

5.4- ENCERRAMENTO
6- ATA DÀ 226' SESSÃO, EM 17
DE .DEZEMBRO DE 1990

6.1- ABERTURA
6.2- ORDEM DO DIA
-Ofício n" SJ50/90 (n" 17.943, na origem), relativo a_ pleito para que seja autO-
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rizado o Estado do Rio de Janeiro a emitir

pos~a

emitir e colocar no mercado, através de orertãs Pública~, 14 bilhões deLepública, 588.280.035 Letras Finana:iras
tras Financeiras do Tesouro do Estadodo Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
do Rio Grande do Sul. Aprovado, nos
- LFTRJ. Aprovado, no:; termos do Pro·
termos do Projeto de Resolução n" 93/90,
jeto de Resolução n·• 88/99, após parecer
após parecer da comissão competente. À
da comissão competente. A Comissão DiComissã9_ DU:_etora para a redação final.
retora para a rcdação fin!ll.
_
- Rcdação final do· Projeto de Resolução n" 93/90. Aprovad·a: Ã promulga- Redação final do Projeto de Resolução n·' 88/90. Aprovada. À promulgáção.
ção.
-Ofício n" S/69/90 (n'' 449/90, na ori- Ofício n'' S/56190 (n" 17.974/90, na
gem), relativo ao pleito para que seja au·
origem), relativo ao pleito da Prefeitura
torizado o Governo do Estado do__ Rio
Municipal de São Paulo para que possa
Grande do Sul a emitir e colocar no mÚemitir e colocar no mercado, atnwés de
caQo, através de ofertas públicas, Letras
ofert~s pública!>, 1.717.544.757 de Letfas ..
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
Financeiras do Tesouro do Município de
Grahde do SuL Aprovado, nos termos do
São Paulo- LFTM-SP. Aprovado, nos
Projeto de Resotuçâo n" 94/90~ após paretermos do Projeto de Resolução o" 89190.,
cer da comissão competente. A Comissão
após pareczr da com_issão competente. À
Direforã para a redãçào final.
Comissão Diretora para a redaç:io final.
- Redação_final do Projeto de Rcso- Redação final do Projeto de Re~o
luç_ão no 94/90. Aprovada. À promulgalução n·• 89190. Aprovada. À promulgação.
ção.
-Ofício n" S/70/90 (n·' 470!90, na ori·
-Ofício nu S/62/90 (n'' 1.107/CJO, na origem), relã:tivo à proposta para que seja
gem), relativo ao pleito do Governo do
autorizado o E:;tado do Espírito Santo a
Estado do Rio de Janeiro para que possa
emitir e colOcar no mercado, através de
contratar operação de compra e venda
ofertas públicas, Letras Financeiras docom financiamento externo junto â MediTesourO-- do EstadO d_o Espírito Santo,
cor, Empresa de Comércio Exterior da
Aprovado, nos termos do Projeto de ReRepública da Hu_ngriª, n_o yªlor de 20 misolução no 95/90, após parecer da comislhões dólares. Aprovado, nos termos do
são competente, tendo usado d_a_ palavra
Projeto de Resolução n·• 90/90: a pó~ pareo Sr. Gérson Camata. À Comissão Dire·
cer da comiss<)o competente. A Comissão
tora para a redação final.
Díretora para a redação final.
~ Redação fmal do Projeto de Reso- Redação final do Projeto de Resolução n'' 95190. Aprovada. À promulgação.
lução n'' 90190. Aprovada. A promulga-Ofício n·• S/71190 (n" 451/90, na or_ição.
gc_m), relativa à proposta para que seja
-Ofício O'' Sl65/90 (n" 445/90, na ori·
autorizado o Governo do Estado do Rio
gem), relativo ao pleit(J para que seja auGrande do Norte a emitir e colocar no
torizado o E!;tado de San_ta Catarina a
mercad_o.-através de ofe_r:tas públicas, Leemitir e colocar no mercado, através de
tras Financeiras· do Tesouro do Estado
ofertas públicas, Letras Fina_nceiws do
do Rio Grande do Norte-LFTERN.
Tesouro do Estado de Santa Catarina.
Aprovado, nos termos do Projeto de ReAprovado, nos termos do Projeto de Rc-_
soh.J-ção n" 96/90,,após parecer da comissolução n'' 91190.,após parecer da comissão competente. A Comissão Diretora pasão competentt:. A Comiss_ão Diretora para ã redação final. _
ra a redução final.
- Redaçã_o fin-al do Projeto de Reso_- Redação_fimü do Projeto de Resolução n"96/90.Aprovada. À promulgação.
lução n" 91190. Aprovada. À promulga--- Ofício n" S/72/90 (n" 452/90, na oriçãc.
gem), relativo a pleito para que seja auto-Ofício n" S/66/90 (n" 446190, na oririzado o Governo do E~tado de Minas
gem), relativo ao pleito para que seja auGerais a emitir c colocar no merca99,
torizado o Governo do Estado da Bahia
através de ofertas públicas, 14.170.47Õ a emitir e colocar no mercado, através
Letras Financeiras do TeSouro do Estado
de ofertas públicas, Letras Financeiras do
de Minas ·GeraiS. ~prm·ado, nos termos
Tesouro do Estado .da Ba.hia. Aprovado,
dq_ProjCto de Resoluçã'õ n" 97190: aPós
nos termos do Projeto de Resolução n"
parecer da comissão competente. à Co92/90, ~pós parecer da comissão compe·
missão Diretora para a redaçà() final.
tente. A Comls.s_ãQ_ Dir~to_ra para a reda- Redaçã_o final do Projeto de Resoção finaL
lução n·• 97/90. Aprovada. À promulga_ção.
- Redação final do_Projcto de Rcso·
----Ofício n" S/73!90 (n" 453/90, na orilução n" 92/90. Aprovada. À promulgagem), relativo a pleito para que seja autoção.
rizado o Governo do Estado da Para1ba
- Oflcio n" Si68!90 (n" 448/90, na ori~
a emitir colocar no mercado, através
gem), relativo ao pleito do Governo do
de ofeftas públicas, k.d2l.b00 Letras-FiEstado do Rio Grande do Sul, para que

e colocar no mercado, através de oferta

e
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nanceiras do Tesouro do Estado da Paraíba. Aprovado, nos termos do Projeto de
Resolução n" 98/90, após parecer da comissão competente. À Comissão Diretora
para a redação final.
- Rcdação final do Projfi:to_ de Resolução n··· 98/90. Apro'\o·ada. A promulgação.
- Ofício n" S/74/90 (nu 454/90, na origem), relativo à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Rio
de Janeiro, a emitir e colocar no mercado
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro - LFT-RJ. Aprovado, no~ termos do Projeto de Resolução n" 99/90,
após parecer da comissão competente. À
Comissão Diretora para a redação final.
- Redação_final d.Q__ e_r:ojeto de Resolução n" 99/90. Aprovada. À promulgação.
-Ofício n' Sn7190 (n" 18.179190, na
origem), relativo ao pleito para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal da cida~
de do Rio de Janeiro a _emitir e colocar
no mercado, através de oíertllii públicas,
Cr$ 14.000.000,00 de Letras Financeiras
do Tesouro MunicipaL Aprovado, nos termos do Projeto de Resolução n~ 100!90,
após parecer da comissão competente. À
Comissão Diretora para a redação 1inat.
.......: Redação final do Projeto de Resolução n'' 100/90. Aprov~da. À promulgação:
-"·
-Ofício n·• S/79/90 (n" 137!90, na origem), relativa ã propoSta pata que s-eja
autorizado o Ministério da Agricultura a
ultimar contratação de crédito externo,
no valor equivalente a até 210 milhões
de d_ólares.Aprovado, nos termos do Projeto· de Resolução n" lül/90, após parecer
da comissão competente. À Comissão Di~
retái:a para.-a redação final.
..:._-Redução final do Projeto de Resolução n" 101190. Aprovada. À PromulgaçãO.
6.2.1- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 22 horas e 26 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

6.3 -ENCERRAMENTO
7 - AlA DA 227• SESSÃO, EM 17
DE DEZEMBRO DE 1990
.
7.1-ABERTURA
7.2--" EXPEDIENTE
7~2-1 - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordiná-_
ria do Senado Federal a realizar-se hoje,-logo após a sessão do Congresso Nacional, destinada ao. encerramento da pre·
sente sessão legislativa.

7.3- ORDEM DO DIA
;__Projeto de Re:solução n" 57/90, 9e
iniCiafiva da COmissão- Direrora, que dis-
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põe sobre a exlinção _de vinte ca!gos, e!Jl
comissão, de Assessor Legislativo do
Grupo Direção e Assessoramento Supe~
riores do Quadro Permanente do Senado
Federal, e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum, após usarem da palavra no encaminhamento da
votação os Srs·..Senadores Rachid Saldanha Derzi e Nelson Carneiro.

-Projeto de Lei da Câmara

U

6

111!90

(nu 5.429/90, na Casa de otigem), que dá
nova denominaç-ão à Empresa Brasileira
de Turismo- EMBRATUR, e dá outras
providências. Votação adiada por falta de
quorum.
7.3.1- Comunicaçõ.es da Presidência
-Referente ao arquivamento das proposições em tramitação no Senado, exceto as originártas da Câmara dos Deputados ou por ela revisadas e com parecer
favorável das comissões.
- Convocação da primeira reunião
preparatória, a realizar-se no dia 1" de

fevereiro de 1991, às 15 f1oras, destinada
__à__JJ~çi~~~9s novos Senadore~: _
7.4- ENCERRAMENTO
1!- ATA DA 228' SESSÃO, EM 17
DE DEZEMBRO DE 1990
8,1 -ABERTURA
~

8:'2-"- EXPEDIENTE

_ 8.2.1- Fala da Presidência
~Finalidade da presente sessão, destinada ao encerramento da 4' Sessão Legisla~i~a- Orcl~_nária, da 48~ ~~g~slat~ra.

8.2.2- Discursos
O SR. PRESIDENTE, SENADOR
NELSON CARNEIRO, SENADOR
RONANTITO
8.3 -ENCERRAMENTO
9 - ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N" 266 a 268, de 1990
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10 - ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 009, de 1990
11- SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 1"
a 17 de dezembro de 1990.
12- DIRETORIA-GERAL

-Extra to de Contrato n~ 48!90
-Extra to de Termo Aditivo aos Con~
tratos n• 030, 039, 041, Q42, 049> 05!189;
003, 005 a 007, 010 e 011, 024, 030, 033,
041, 044, 027, 008190; 038/89; 004/90 e
044189,
13- GRUPO BRASILEIRO DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO

--:-::_Edital de Convocação
14- MESA DIRETORA ,

IS- LIDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS
16 - COMPOSIÇÁO DAS, COMISSÕES PERMANENTES
'

Ata da 22P Sessão, em 17 de dezembro de 1990
4~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA·~ .

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
As 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE:NADORES:

Sqb a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabãlhos.
O SI'. 1" Secretái'iO procederá à leitu:ra do
Expediente.

Nabo r Júnior- Áureo Mello- João Menezes - Almir Gabriel - Oziet Carneiro
É lido o seguinte
-Carlos PatrocíniO .....:..-Antônio Luiz Maya
-João Castelo -Alexandre Costa--'- Ch<iEXPEDIENTE
gas Rodrigues - Afon~o Sancho -- Mauro
OFÍCIO
Benevides - José Agripíno - Marcondes
Gadelha-- Humberto Lucena- Raimundo
Do Sr_. 1~' Secretário da Câmara dos De_puLira- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor
tados, encaminhando à revisão do Senado
- Carlos Lyra -FranciSco Rolleinberg - - - autógrafos dos seguintes projetas:
Lourival Baptista -José lgnácio Ferreíra
-Gerson Cam}l.ta__~ João Catmon- Jamil
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
Haddad- Nelson Carneiro-- Alfredo CamN• 127, DE 1990
pos -- Ronan Tito - Maurício Corrêa (N? 3.654{89, na Casa de origem)
Mário Covas - _M_auro Borges - Pompeu
(De iniCiativa do Senhor
de Sousa- M,eira Filho -Louremberg Nu·
nes Rocha- Mareio Lacerda- Mendes CaPresidente da República)
nale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Oá nova redação ao art. J• do DecreMartins- Leite Chaves- AffonsO Camargo
to-Lei n• 6.460, de 2 de maio de 1944,
-Márcio Berezoski -José Paulo Bíso( -que regula a const_tução e a exploração
José Fogaça.
de instalações portuárias rudimentares.
O SR, PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- -A lista de_ presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. l" do Decreto-Lei n" 6.460,
de 2 de maio de 1944, alterado pelo § 4" do
art. 26 do Decreto-Lei n" 5, de 4 de abril

de 1966, passa a vigorai' com a seguinte redação:
''Art. 1~ É permitida a Estados, a
Municípios, a armadores e a embarcadores a construção, conservação e exploração de instalações portuárias rudimentares observado o disposto neste decreto-lei e demais normas da legislação em
vigor. _
§ 1\' Entende-se por instalações poftuárías rudimentares as dimensionadas
para a movimentãção anual de até: _
I -150.000 toneladas, no caso de carga geral;
II - 300·.000 toneladas, no _caso de
carga unitizada; e
_III - 500.000 toneladas, no caso de
granéis.
§ 2u As instalações portuária<> rudimentares que, durante dois anos consecutivos, acusarem movímentação de
mercadorias superior aos limites fixados
no parágrafo anterior passarão, atendidas as exigências legais, mediante ato
do Poder Executivo, ao regime de concessão de _que trata o Decreto n" 24.599,
.de_6 de julho de 1934."
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Art. 2o Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. __ _
_
_
Art. 3" Revogam~se o parágrafo único do
art. lo do Decreto-Lei n" 6.460, de 2 de maio
de 1944, e demais disposições cm contrário.

MENSAGEM N'' 522, DE 1989
Excelentíssimos Senborc_s_ Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do art. -61 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor

Ministro de Estado_ dos_TJilllsportes, o anexo
projeto de lei que ''dá nova_rcdação ao art.
l" do Decreto-Lei n·' 6.460, de 2 de maio
de 1944, que regula a construção e a exploração de instalações portuárias rudimentares".
BrasHia, 13 de setembro de 1989. -José
Sarney.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N'043/GM,
DE 23 DE AGOSTO DE 1989, DO SE·
NHOR MINISTRO DE ESTADO DOS
TRANSPORTES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência propo!'.ta de
alteração dos di positivos do Decreto-Lei_ n·-~
6.460, de 2-5-44, que se refe'r'e à definição
de instalações portuárias rudimentc.res.
Hoje, enquadram-se na categoria de rudimentares as instalações projetadas para a movimentação de até 150.000 t!ano, Elas têm
maior importância para o transporte hidraviário interior facultando-se a sua construção
e operação a Estados, Municípios, armadores
e embarcadores.
O parâmetro de 150.000 tonelada~. em face
das mudanças no mercado de cargas e na
tecnologia portuária, tornou-se, com ocorrer
dos anos, demasiadamente limitativo. Em
muitos casos, deixou de se( atro.J:jvo para o
setor privado investir em instalações com capacidade da movimentação de mercadorias
tão reduzida.
Face às mudanças na estrutura domercado
de cargas, na minuta de antepmjeto de lei
que acompanha e:.ta exposição de motivos,
propõe-se tratamento diferenciado para a
carga geral, a carg3 unitizada e_ para os granéis.
Estou certo, Senhor Presidente, que as mudanças aqui propostas irão estimular o empresariado, particularmente aqule!-. segmentos seus ligados à navegação interior, a inves·
!ir na construção de in::.talaçOes portUárias.
-José Reinaldo Carneiro Tavares, Ministro
de Estado do~ Transportes.
-

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LHN 6.460, DE 2 DE
MA!O DE 1944
Regula a l'Onstrução e a exploração de
instalações portuárias rudimentares.
O Pr~!-.idente da República. usando da atri·
buição que lhe confere o artigo IRO da Consti·
~ulção. decreta.
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mo o funcionamento das entidades a eles
vinculadas obedecerão, no interesse da
segurança nacional e da economia do
país, aos princípios e normaS deste· de·
creta-lei.
·.
Art. 2o A fim de acelerar-se a recl,lperação econômico-financeira de cada
um dos sistemas de t:ólrisporte, as entidades aUtárquicas, sociedades de economia
mista sob controle da União, ou empresas concessionárias do serviço público
que os integrarem adotarãd providências
para:
I --melhor atender à demanda de
transporte;
I I - reduzir o custo operacional;
III- aumentar as resp~ctivas rendas;
IV- incentivar a produtividade individua( ou de grupo;
V -premiar as sugestões e trabalhos repu·
tados de valia para a obtenção dos objetivos
especificados nas alfneas anteriores; e
VI -proporcionar participação do trabalho no lucro real.
Art. 3~ A jornada de trabalho será fixada
de acordo com a natureza industrial das entiw
dades referidas no artigo- anterior.
Art. 4" O_ trabalho terá justa remunera·
ção, observadas as condições locais do mercado de emprego e as condições económicas
e financeiras do serviço, valorizando-se a
mão-de-obra especializada.
.
Art. 5o Os quadros de pessoal serão reestruturados para que se ajusfem à estrita necessidade da execução dos serv~ços em base
econômica.
Art. 6~ Os. cargos dos atuais servidores
públicos ou autárquicos que não forem previstos nos novos quadros, nos termos do arti·
go anterior serão declarados_ extintos e os seus
ocupantes, colocados em disponibilidade.
§ lo O pessoal colocado em disponibilidade nos tennos deste artigo será administrado pelo Departamento Administrativo do
Serviço Pl,í:blico (DASP) e pago por dotação
especial do orçamento federal, do anexo do
Ministério da Viação e Obras Públicas.
§ zo Caberá ao DASP providenciar o
aproveitamento, em outros_ serviços da
União, do pessoal em disppnibilidade.
§_ 3" O PAS~_ comunicará à repartição,
órgão, autarquia ou empresa pública federal
a existência de_ pessoal em disponibilidade
e, a pãrlir dessa comunicação, nenhum deles
poderá_admitir, a qualquer título, novos servidores sem prévia consulta àquele departamento, que responderá no prazo de trinta
dias.
DECRETO'LEIN·-5. nE 4DE
§ 4" O disposto no parágrafo anterior não
se aplica ao caso de servidores admitidos meABRIL DE 1966
diante concurso público, de provas.
Estabelece normas para a recuperação
Art. 7" O Departamento Administrativo
econômica das atividades da Marinha
Mercante, dos Portos Nacionais e da Re- do Serviço PUblico promoverá, por intermé·
de Ferroviária Federal S/ A. t dá outras dia da E:::.cola de Serviço Públicg, o treina·
menta dos s_ervidores em _disponibilidade viprovidências.
sando a faciltar o s~u aproveitamento.
Art. 1·' Os sistemas de transporte suParágrafo único. O Ministério da Viação
jeitos ao Ministério da Viação e Obras e Obras. Públicas poderá, desde logo,. orgaPúblicas. quaisquer que sejam os meios nizar um centro de treinamento, com a finalie a natureza de sua exploração. bem_co- - dade prevista neste artigo.

Art. 1" As instalações portuárias das cidades e vilas do país, cujo valor não ultrapasse
de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), poderão ser construídas pelos municlpios e-pelos eStados, e a sua construção, conservação e exploração serão regidas por este
decreto-lei. Os dispositivos do presente decreto-lei se aplicarão também às instalações
portuárias de valor até Cr$ 1.000.000,00 que
a União construir e entregar aos municípios
para conservar e explorar.
Parágrafo único. As inst~lações portuárias, cujo orçamento exceder da quantia estipulada neste artigo,._ passarão a ser regidas
pelo Decreto n" 24.599, de 6 de julho de 1934.
Art. z~ Ainda que realizadas pelos esta·
dos ou municípios, as instalações portuárias
referidas no art. !"serão consideradas instala~
ções federais.
§ 1" A União poderá, em qualquer_ tem~
po, encampar essas instalações para ampliá~
las e sujeitá-las ao regime previsto no parágrafo único do art. l", caso em que pagará
à entida~e-·que as houver realizado quantia
não superior ao respectivo custo, a qual será
determinada por arbitramento no processo
de encampaç_~o.
§ 2-" -Se ocOrrei, pcirém, a hipótese prevista no art. 8", a União, no interesse público,
a:ssumirá a direção e exploração das aludidas
instalações, sem qualquer indenização, para
os fins de que trata o parágrafo único doart. 8".
Arf. 3" OS projetes de instalãçües portuâ·
rias serão submetidos pelos municípios ou pe·
los estados à aprovação do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Panos, Rios e
Canais (DNPRC), por intermédio do Distrito
de Fiscalização do m~smo departamento,
com-jurisdição Sôb:r'e O local onde devam ser
exeCutadas as obras.
Parágrafo único. Se o projeto apresentado não for aprovado ou impugnado pelo
DNPRC, dentro de 120 dias, contados d<~
data da sua entrega, na sede do Distrito de
fiscalização coQJpetente, fiCará aprovado por
omisão, para todos os efeitos legais.
Art. 4·· Tendo em vista as despesas para
financiar as obras exeCutadas e as despesas
de custeio da conservação e da exploração
ou apenas esta<;, quando se- tratar de obras
constr_ufdas pela União, a entidade que explorar o porto submeterá ã aprovação do
DNPRC a tabela de taxas a serem cobrados
.do público para remunerar os encargos com
os serviços portuários que lhe forem prestados.
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Art. s~ A quaisquer classes, categorias
profissionais ou atividades, são vedadas vantagens não previstas expressamente em lei
ou que ultrapassem os limites fixados nas regras gerais da Consolidação das Leis do Trabalho.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
tem efeito imediato, considerando-se vencidos os acordos vigentes e firmados há mais
de dois (2) anos.
Art. 9~ Não poderão os sindicatos exercer
atividades que não correspondam aos seus
fins específicOs, nem assumir a qualidade de
empregador em relação a seus associados.
Art. 23. A Comissão de Marinha Mercante reverá as subvenções das autarquias federais, que executarem serviços de navegação interior, a fíffi de assegurar a continuidade dos seus s_erviços essenciais.
Art. 24. Nos portos organízados, as taxas
da tarifa que recaírem sobre as embarcações
de navegação interior serão menores do que
as incidentes sobre as demais.
Parágrafo único. A redução decorrente
do disposto neste artigo _é _e_xt_ensiva às atuais
taxas de capatazia, revendo-se, em conseqüência, as tabelas _de pagamento por produção.
Art. 25~- Além das demais atribuições estabele_cidas em lei, incumbe ao Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis:
I - fixar a redução das taxas a que _se
refere o artigo anterior ob:.ervado o disposto
no artigo 28;
II -estabelecer normas gerais para disciplinar e coordenar as atividades de pessoal
das administrações dos portos, respeitada a
competência do Ministérfo do Trabalho e
Previdência Social;
III- providenciar junto às administrações
dos portos a revisão dos quadros de pessoal
a que se refere o artigo 12 da Lei n" 4.860
(*), de 26 de novembro de 1965. a serem
preenchidos com pessoal sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho.
_
§ 1'' São empregados portuários, para os
efeitos deste decreto-lei, ressalvado o disposto nos arts. 19 e 21. todos os que mantêm
relação de emprego com as adm_inistrações
dos portos.
§ 2? Mediante anuência das administrações dos portos, os empregados regidos pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos poderão
optar pelo regime da Consolidação das Leis
do Trabalho, assegurada a contagem para os
efetivos legais do tempo de serviço prestado
até a data da opção.
§ 3" Serão classificados em quadro suple·
mentar, em extinção, os empregados das ad·
ministrações de portos regidos pelo Estatuto
dos· Funcionários Públicos que não optarem
na forma do parágrafo anterior.
Art. 26. E permitido a embarcadores ou
a terceiros, satisfeitas as exigênCias da legislação em vigor, construir ou explorar instala·
ções portuárias, a que se refere o Decreto-Lei
n" 6.460 (*),de 2 de maio de 1944, independentemente da movimentação anual de mer·
cadorias, desde que a construção seja reali-zada sem õnus para o poder público ou pre·

juízo para a segurança nacional, e a expio·
ração se faça para uso próprio.
§ l" Em qualquer caso, fica assegurada
à administraçãO dõ porto a cujo hinterland
(Decreto n"' 24.511, de 29 de junho de 1934,
a_rtigo 20, parágarafo único) se destinarem ou
do qual provierem as mercadorias movimentadas nas instalações, a que se refere este
artigo, a percepção- das taxas previstas na ta~
bela "N" da tarifa do porto, as quais serão
fixadas atendidas as condições de economicidade do empreendimento.
- § 2~ Além da percepção das taxas pre·
vistas no parágrafo anterior, fica, ainda, assegurada à administração do porto a percepção
das taxas previstas na tabela "A" da tarifa
do porto sobre as mercadorias movimentadas
nas instalações a que se refere este artigo
guarido estas se situarem na área sujeita à
administração do porto e deHmitada pelo Ministério da Viação e Obras Públicas.
§ 3" O disposto nos parágrafos anteriores
se aplica às instalações já existentes.
§ 4" É revogado o artigo 1" do Decre·
to-Lei n~ 6.460, de 2 de maio de 1944, no
que se refere ao limite do valor das instalações.
Art. 27. Poderão ser locados ou arrendados a seus usuários ou a outrem os terrenCfs-,--armazéns e _outras instalações- portuárias, tendo preferência na locação ou arrendamento a longo prazo. os que se dispuserem
a investir para completar, expandir ou aparelhar a:. instalaçõe-s, ressalvados os interesse-s
da segurança nacional.
DECRETO N" 24.599, DE 6 DE
JULHO DE !934 (')
Autoriza a concessão de obras e melhoramentos dos ·portos nacionais, seu aparelhamento e a exploração do respectivo
tráfego.
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando
das atribuições que lhe confere o art. 1" do
Decreto no 19.398, de 11 de novembro de
1930. e
Considerando que a concessão dos portos
nacionais tem sido baseada na Lei n" 1.746,
de 13 de outubro de 1869 e no inciso 4?, do
parágrafo único, do art. 7" da Lei n" 3.314,
de 16 de outubro de 1886;
Considerando que a primeira dessas leis,
referindo-se à construção de docas, não prevê
a ampliação das instalações portuárias, depois da realização do projeto inicial e do encerramento da respectiva conta de capital;
Considerando que o dispositivo citado, da
Lei n~3.314, restringe o prazo de amortização
do capttal aplicado na construção e no aparelhamento dos portos nacionais, dificultando
o financiamento desses empreendimentos;
Considerando que as taxas ad valorem, de
valor variável, variadas pelo mesmo dispositivo, foram substituídas pela taxa fixa, ad valorem, de 2%, ouro , sobre a importaçãO do
estrangeiro por sua vez substituída, com outras taxas aduaneiras, pelo novo imposto adi-
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dona! de 10%. sobre a importância dos direi·
tos realmente devidos, criada pelo art. 2o do
Decreto n" 24.343, de 5 de junho de 1934:
Art. 12. Findo o prazo da concessão, reverterão ao domínio da União, as instalações
portuárias do porto, concedido, mediante o
pagamento que o Governo fará ao concessio·
nário, em apólices da Dívida Pública Federal,
pela cotação que então tiverem na Bolsa de
Títulos do Rio de Janeiro, da parte de cada
uma das parcelas do capital adicional, que
nessa data não estiver ainda comperisada pelo
respectivo fundo. Ao mesmo tempo, o concessionário incorporará a seu património as
importâncias dos fundos de compensação
constituídos ou em constituição.
Rio de Janeiro; rS--de julho de 1934, 118~
da Independência e 46" da República- GETÚLIO VARGAS- José Américo de Almeida.

COnsiderando que nenhuma das duas leis
prevê a colaboração dos estados com a
União, na realização do melhoramento de
portos de renda insuficiente para o financiamento das obras indispensáveis, mas que por
motivos de interesse pdblico, devem ser apesar disso melhoradas;
Considerando que, assim, se evidencia a
necessidade de se estabelecerem novas bases
para__ a conces~ão dos. portos nacionais, ~e
creta:
Art. l'' FiCa autorizã-dõ o-Governo Feâeral a contratar, com a observância das condições estabelecídis neste decreto, o melhora·
menfo e a exploração Comúcial dos portos
nacionais, oii"torgarido concessão, para ess-e:
fim, aos estados em cujo território se encontrem aqueles portos. ou a entidades privadas,
de reconhecida idoneidade técnica e capacidade financeira.
Parágrafo único. -o prazo da concessãO
será fixado de acordo com as dificuldades
de exec-Ução das obras:~de melhoranierito_do
porto a conceder. mas em caso algum-exce-.
derá de 70 anos.
Art. 2" A concessão dos portos naciona-is
deve abranger:
a) quando necessárias, as obras destinadas
a assegurar à:cesso fácil a esses portos, bem
como ancoradouro que ofereça às embarcações que os devam freqüentar convenienteabrigo e profundidade compatível com o respectivo porte;
b) as obras e o aparelhamento dos referidos
portos, necessários à acostagem das embar"
cações e à movimentação, guarda e conservação das mercadorias destinadas à navegação, ou que, para esses portos, sejam, por
esta, conduzidas;
c) a exploração comercial desses_ portos,
que compreende a realização dos serviços
portuários, a conservação dos canais_de aces·
(*) Decreto n" 24.599, de 6 de julho de 1934.
- Retificação publicada no
Diário Oficial de 6 de agosto de 1934;
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so e dos ancoradouros e, ainda, a conservação
e renovação do aparelhamento dos mesm0s
portos.
§ 1~ Desde. que sejam abertas ao tráfego
públíco as instalações realizadas pelo conces·

sionário de um porto, cessarão os serviços
portuários a cargo da alfândega, ou mesa de
rendas, desse porto, que pas.'larão a ser executados pelo referido concessionário, naquelas

ins.talações.

·--- __ --· __

§ 2~

Não serão mais concedidas licenças
para o estabeleciineilio ae en(repostos particulares e serão cassadas as que estejam em
vigor', desde_ que as instalações portuárias,
realizadas pelos con-cessionários de portos,
sejam abertas ao tráfego público. Excetuamse os entrepostos des_tinados a inflamáveis e
explosivos, os quais poderão permanecer erri
funcionamento até que os referidos concessionários disponham de instalações especiais
para a guarda e conservação de mercadorias
dessa natureza,
Art. 3" Nenhuma concessãà de porto será
outorgada sem prévio e completo estudo da
conveniência económica da realização, de
modo a evitar a dispersão do tráfego.
Art. 4tl As obras de melhoramento e aparelhamento dos portos nacionais devem ser
projetadas com a capacidade necessária para
atender a todo o tráfego que afluir a esses
portos e com a margem indispensável, aconselhada pelo estudo das possibilidades económicas dos respectivos "hinterlands".
Art. so As obras e_ o aparelhamento _necessários ao melhoramento dos portos nacionais, serão em geral, estudados, projetados
e orçados por agentes do Governo Fedéral
e só poderão ser executados depois de aprovados por atos do_me_s_mo Governo. Em casos
especiais, porém, os estudos, projetas e orçamentos poderão ser feitos pelos concessionários que os submeterão à aprovação do Governo, acompanhados da necessária rnemória
justiiicativa.
Parágrafo único. QuaisqUer modificações nos projetes e orçamentos aprovados
deverão ser propostas pelos concessionários
ao Governo Federal, com os novos projetas
e orçamentos e a justificação dessas modificações que não poderão ser postas em prática, antes de aprovadas pelo mesmo Governo.
Art. 6" -As despesas coin a realização, pelo concessionário de um porto nacional, das
obras e do aparelhamento constantes dos projetas que o Governo Federal aprovar, constituirão, depois de verificadas e reconhecidas
pelo mesmo Governo, parcelas do capital inicial da concessão desse porto.
Parágrafo único. Essas despesas serão registradas na conta do capital inicial do porto,
a qual será aberta nJ>_ Lníçio das obras a realizar e será encerrada no fim do décimo ano
_
do prazo da concessão.
Art. 7o Além das obras e do aparelhamento constantes dos_ projetas e orçamentos
aprovados pelo Governo, cabe aos concessionários dos_ portos nacionais a realização da
ampliação das instalações desses portos, que
for exigida. em qUalquer tempo, durante o

prazo da concessão, pelo desenvolvimento do
tráfego desses portos.
Parágrafo único. Para a_re_alização das
obras e aquisições necessárias_ à ampliação
das instalações, os concessionários observarão o disposto no parágrafo único do art.
5°, deste decreto.
Art. &_____ As despesas decorrentes da ampliação das inStalações portuárias, realizadas
__ pelÇlS respectivos concessionários, antes do
encerramento da conta do capital inicial, a
que se refere o parágrafo único do art. 6'-',
e que forem verificadas e reconhecidas pelo
Governo, constituirão parcelas desse capital
inicial na conta referida.
Art. t.r As despesas decorrentes da ampliação das instalaçó~s portuárias, realizadas
pelos respectivos concessionários, depois do
encerramento- da conta do capital inicial, a
que se refere o parágrafo único do art. 6?,
e que forem verificadas e reconhecidas pelo
governo, constituirão parcelas do capital adi·
cional da concessão e serão registradas em
contas especiais, de duração .não excedente
de um decênio, abertas e encerradas, suscessivamente, de acordo com a_ ocorrência das
referidas despesas.
Art. 10. O capital da concessão, reconhe·
cido pelo Governo como aplicado nas instalaÇé•es portuárias de um porto nacional concedido, será a soma das importâncias totais de-monstradas pela conta do capital inicial e pelas diversas contas do capital adicional.
Art. 11. O concessionário, para compensar o capital que empregar na realização das
instalações portuárias do respectivo porto,
que reverterão ao Governo Federal, findo
o prazo da concessão, constituirá, pela capitalização de quotas anuais, retiradas da renda
líquida que auferi!~ os Seguintes fundos:
a) Fundo de compensaÇão do capital inicial
- A constítuição desse fundo começará na
data do encerramento da conta respectiva e
_a quota a capitalizar será calculada de modo
a reproduzir a importância desse capital no
fim do prazo da concessão;
b) Fundo de compensação do capital adicional- Para cada parcela do capital adicional, demonstrada em cada uma das contas
referidas no art. 9", será iniciada a constituição de um fundo de compensação, logo
após ó encerramento da conta correspondente, calculando-se a quota anual a capitalizar
deJonnll__a__reproduzir a importância da referida parcela em prazo igual ao de constituição
do fundo da alínea a, seja qual for a data
dO encerramento da conta relativa a essa parcela.
Art. 12. Findo o prazo da concessão, reverterão no domínio da União. as instalações
portuárias do porto concedido, mediante o
pagamento que o Governo fará, ao concessionário em apólices da Dívida Pública Fede·
ral, pela cotação que então tiverem na Bolsa
de Títulos do Rio de Janeiro, da parte de
cada uma das parcelas do capital adicional,
que nessa data nã_o estiver ainda compensada
pelo referido fundo. Ao mesmo tempo, o
concessionário incorporará a seu património
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as importâncias dos fundos de compensação
constituídos ou em constituição.
Art. 13. Ao Governo Federal fica reservado o direito de encampar a concessão dos
portos nacionais em qualquer tempo, depois
de decorrido um terço do prazo da concessão.
Parágrafo único. O preço da encampação
será a diferença entre a importância do capital reconhecido pelo Governo, como aplicado
pelo concessionário nas instalações portuárias e_ a importância total que acusarem na
ocasião, os fundos de compensação em constituição. Esse preço será pago em apólices
da Dívida Pública da União, em número tal
que a renda produzida, em relação ao preço
da encampação, seja a mesma que acusar a
renda líquida média anual do último qüinqüênio, em relação àquele capital total reconhecido pelo Governo, com o máximo de 10%
e o mínimo de 8%.
Art. 14. Para atender aos encargos docapital aplicado nas instalações portuárias dos
portos concedidos e para os da conservação
e renovação dessas instalações e, bem assim,
para o custeio dos serviços portuários, contribuirão os armadores cujas embarcações se
utilizem daqueles portos e os don.os das mercadorias procedentes do "hinterland" desses
portos ou a ele destinadas, que sejam carregadas, descarregadas ou baldeadas nos mesmos
portos, ou que sejam ali despachadas, prosseguindo em seu transporte.
§ 1~ A contribuiÇão referid3 neste artigo
será cobrada pelos concessionários, pela aplicação das taxas de uma tarifa que será por
eles proposta ao governo e aprovada por portaria do ministro da Viação e Obras Públicas,
sujeita à reviSãO de cinco em cinco anos.
§
Desde que a renda líquida apurada
na tomada de conta anual se mantenha, durante dois anos consecutivos, superior a 10%
sobre o capital total reconhecido pelo Governo como aplicado nas instalações portuáfiãs-; -ser-a-revista a tarifa referida no § lo,
modificando-se as respectivas taxas com o fim
de fazer desaparecer a renda excedente àquele limite.
__ _
Art. 15. Os armazéns constru_ídos ou adquiridos pelos concessionários e que consti·
tuírem parte integrante_ das instalações portuárias, terão todas as vantagens e ónus dos
armazéns alfandegados e entrepostos públi-

zo

cos.
Art. 16. Serão desapropriados por utilidade pública se não puderem ser adquiridos
por outra forma os terrenos e as construções
necessários à execução das obras, ficando a
cargo exclusivo do concessionário as despesas
de indenização e quaisquer outras decorrentes das desapropriações ou de qualquer outro
modo de aquisição, as q-uais serão levadas
à cOnta do capital do porto, depois de reconhecidas pelo Governo.
Parágrafo único. Os terrenos e benfeitQ- __
rias adquiridos ou desapropriados, cujo custo
tenha sido levado à conta do capital do porto,
constituição parte integrante do património
do porto de que o concessionário tem uso
e gozo, durante o prazo da concessão.
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Art. 17. Durante o- prazo da coru;essão, gada a Lei n" 1.746, de 13 de ou~ubro de
An. 4o As unidades criadas por esta lei
os concessionários gozarão de isenção de di1869, bem COmo a_disPosiçã-Õ contida no inci· contarão c_om pessoal do Quadro Permanente
reitos aduaneiros, de acordo com a legislação
so 4~ do art. 7? da Lei n? 3.314, de 16 de do Ministério Público- federal e pessoal re·
em vigor para os materiais, maquinismo ou
. quisitado, aos quais se poderá atribuir Gratioutubro de'1886.
aparelhos que importarem para a realização
Art. 23. Revogam-se as .disposições em ficação de Representação de Gabinete.
das obras e provimento do aparelhamento
contrário.
Parágrafo único. Na impossibilidade de
dos respectivos portos, bem como para a conRio de Janeiro, 6 de julho de 1934, 113~
provimento nas condições fixadas neste artiservação e renovação das instalações portuáda [ndependência e 46° da República.- GEgo, a contratação será feita pela Gratificação
rias e para os serviços do tráfego desses por- TÚLIO VARGAS, José Américo de Almeida.
de Representação de Gabinete, cujos valores
tos. Gozarã_o, além disso, de isenção de todos
-À Comissão de Serviços de lnfra-esexpressos no Anexo III desta lei serão acrscios demais impostos fêderais que incidam ou
trutura
dos de nmoventa por cento.
possam incidir nas 'instalações ou seniços
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
portuários.
An. 5o Ficam àiadas, na Tabela do Mi- N• 128, DE 1990
Art. 18. A execução dos contratos de
nistério Público Federal, os Cargos e Funções
(N~
3.733/89,
na
Casa
de
origem)
concessão dos portos nacionais, pelos respecde Confi_ança da Categoria Direção e f\sses(De Iniciativa do Ministério
tivos concessionários, fci.r-se-;á sob a fiscalisoramento Superior, Código DAS-~00 cons- Público da União)
zação do Governo, por intermédio do Ministantes do Anexo II desta lei, mais oitenta
tério da Viação e Obras Públicas.
Funções de Assessoramento Superior Dispõe sobre a criação de Procurado·
Parágrafo únicõ-:- SerãO apuradas anualFAS, e acrescidas à tabela de Gratificação
J:ias.-Regionais da República, da Procuramente, de acordo com os regulamentos erit
de Representação de Gabinete as quantidadoria da República do Estado do Tocanvigor ou que vierem· a ser baixados pelo Godes constantes do Anexo III.
tins, de Procuradorias em municípios do
verno, as contas de capital e as de custeio
interior e dá outras providências.
Art. 6~ Fica o Poder Executivo autori·
dos portos concedidos.
O Congresso Nacional decreta:
zado a abrir ao Ministério Público Federal
Art. 19. Desde que o melhoramento de
crédito especial no valor de Cr$
Art. to Fícam criadas cinco Procuradoum porto nacional, obedecend_o a motivos
22.462.905,00 (vinte e dois milhões, quatro·
rias Regionais da República, com sede em
de interesse público, deva ser melhorado,
centos e sessenta e dois mil e novecentos e
Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto
apesar de não oferecer, pelo custo das obras
cinco cruzeiros), para atender às despesas iniM
Alegre e ReCife.
necessárias e pela renda provável de seu tráciais de instalação, O.t:ganízação e funcionaArt. 2~ Fica criada, no âmbito do Minisfego condições para assegurar o financiamenmento das Procuradorias Regionais da Repútério Público Federal, a Procuradoria daReto dessas obras, o Governo Federal poderá
blka. da Procuradoria da República no Estao
pública no Estado do Tocantins, com sede
outorgar a respectiva concessão ao estado em
do Tocantins e Procuradorias da República
cujo território õ pOrtó- se e·ricontre, obdgail- em sua Capital.
em municfpios do interior.
Parágrafo úníco. Os núcleos criados pelo
do-se a contribuir com parte do capital neCesParágrafo único. Os recursos necessários
Decreto-Leí n~ 2.386, de 18 de dezembro de
sário ao melhoramento e aparelhamento do
à execução do disposto neste artigo SÇ!rão
1987, passam a denominar-se Procüradorias
referido porto e, bem assim, com a entrega
atendidas à conta das dotações do Orçamento
da República.
ao estado do produto do imposto adiciOnal
Art. 3'' Ficam criadas Procuradorias da Geral da União.
de 10%-; ·sobre os direitos aduaneiros, realArt. 7" Esta lei entra em vigor na-data
República nos municípios relacionados no
mente devidos e arrecadados na respectiva
Anexo I desta lei, que integrarão as estru- de sua publicação.
alfândega ou mesa de rendas, para ser incorArt. s~ Revogam-se as disposições em
turas das PrOcuradorias da República nos
porado à renda ordinária do tráfego dess-e
contrário.
seus respectiVos estados.
porto.
§lo No caso previsto neste artigo, a con·
ANEXO I
tribuição do GovernO Federal, feita antes da
inauguração do tráfego do porto concedido,
,de
(Art. 2°, da Lei n°
de 1989)
deverá ser descontada da indenização a ser
paga ao_ concessionário, se a concessão for
PROCURADORIAS DA REPÚBLICA EM MUNIC!PIOS
enCampada ou "rescindida.
§ 2~ Desde que com o desenvolvimento
do tráfego do porto concedido, a rénda das
Unidade da Federação
Municipio
taxas portuárias assegure à parcela do capital
próprio, aplicado pelo estado concessionário, Santa Catarina
Chaoecó
renda Iíqüida de 6%, o Governo Federal suspenderá a entrega do produto do imposto Santa Catar1na
Criciúma
adicional.
Santa Catarina
.Joaçaba
Art. 20. As questões que se suscitarem
entre o Governo e Os conces·sionários, Sobre Sãnta Catar1na
B1umenau
a inteligência das cláusulas do contrato de
concessão, serão decididas por três árbitros, Paraíba
Campina Grandesendo escolhido um pelo Governo, outro pelo
concessionário e um terceiro por acordo entre Pará
santarém
essas duas partes, ou por sorteio, dentre quatro nomes apresentados, dois por cada um Minas Gerais
Juiz de Fora
dos árbitros anteriormente escolhidos.
Rio Grande do Sul
Santo Angelo
Art. 21. Nos contratos de concessão, o
Governo Federal estabelecerá, além das coourugua 1 a na
dições especificadas neste decreto, todas as
demais que julgue ne~ssárias_para assegurar São Pau 1 o
_- ~res_ i dente Prudente
sua perfeita execução,
Art. 22. O presente de_creto entrará em São Pau 1 o
São ,,_lo c-rvigor na data de sua publicação ficando teVo- -.,.--"--'--------~------~--~----.,-
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FUNÇÕES OE CONFIANÇA A SeREM
(Art. so, da te1 n"".
Grupo

de 1989)

de

Código

oenomfnaçlo

Procurador

Chefe_

Secretário

Reg:1ona 1

Quantidade

DAS 101.4

5
,5

Coordenador

DAS '101.2

13

Chefe de Gab1nete

DAS 101.2

.5

Assessor

DAS l02.2

~E:!

Chefe de Gabinete

' .101. 1
P:AS

Gab1net~

Supervisor_

-

DAS 101 • .1

Chefe de ow1 sa:o

--~4

. DAS lQ1.1

40

DAS -102.1

35

Assessor

TOTAL

165

e-aos

FUf~Ç0ES GRATIFICADAS A SE:REM CRIADAS

Oen(l~lnaçlo

Grupo

auant Idade

Código

_

SécretáriQ__ Adm1n1strat1vo

OAI.2 (NM)

3

Chefe de Secão

DAI .3__ LNS)

9

cv-·

TOTAL
ANEXO lI I

de

'(Art. 52, da Le1 no

de

Tabela de Grat1F1cacão de Representação de Gabinete
Remuneraçllo

Quantidade

oenoiJrl naçllo

~2

p'nc1a 1 !11

431,49

85

Qffcfal II

345, 17

ao

Qf1cta1 _I

310,66

80

Aux111ar I I

276~15

52

AU.tt\11ar

241,58

OBS.: 1. Em acr_ésctmo à Tabela do M1n1stér1o Público Federal:
2. Valores de agosto/89, a -serem reajustados nas mesmas
épocas e percentuais dos. reaj_ustes

dos

venctmen'tos

dos Servidores Públicos Civis _da Un1áo_.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚI!L!CA
FEDERATIVA DO 13RASJL
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTlTUCIONAlS.TRANSITÕRIAS

pelas divisas 110rte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Poranga~u, Formoso, Minaçu, CavalcantJ;":, Mont~ Alegre de Goiás
e Campos Belos, conservando a leste, norte
e- oeste as divisas atuais .de Goiás com os
Estados da Bahía, Piauí, Maranhão, Pará e
Mato Gros.s.o._
_ __ __
_
§
O Poder Exe_éutiv·o deSignará uma
das cidades do estado para sua ca·pital provisória até a aprovação da sede definitiva çlo
governo pela Assembléia Constituinte.
§ 3 9 O governador, o vice-governador,
os senadores, os deeutados federais e os deputados estaduais se!ão eleitos, em um único
turno, até setenta e cinco dias após a promulgação Pa Constituição, mas não antes de 15
de novembro de 1988, a critério do Tiíbunal
Superior Eleitoral, obedecidas, entre outras,
as seguintes normas:
I - o prazo de filiação partidária dos candidatos será encerrado setenta e cinco dias antes da data das eleições;
.
II- as datas das convenções re_gionais partidárias destinadas a deliberar sobre coligações e esç.olha de candidatos, de apresentação
de requenntento de registro dos candidatos
escóthidoS
denúiis procedimentos legais
serão fixadas, em calendário _especial, pela
Justiça .Eleitoral;
III - s<lo inelegíveis os ocuparites de Cargos estaduais ou municipais que não se tenham delas afastado, em caráter definitivo,
setenta e cinco dias anteS da data. das eleições
previstas neste parágrafo;
IV - ficam mantidOs Os atuais diretores
regionais dos partidos políticos do Estado de
Goiás, cabendo às comissõe!; _executivas nacionáis designar comissões provisórias no Estado do Tocantins) nos termos e· par'a fins
p~evistos na lei.
§ 4" Os mandatos do governador_. do _vice-governador, dos deputados federais e estaduais eleitos na forma do parágrafo anterior
extinguir-se-ão concomitantemente aos das
de_~ais_ unidades da Fede!ação; o maridato
do sellador --eíeito _menos votado extinguirse~á nessa mesma oportunidade, e os dos outros dois, juntamente com os dos senadores
eleitos em 1986 nos demais estados.
§ so A ASsembléia Estadual Constituinte
será instalada no quadrigésimo sextO dia da
eleição de seus integrantes, mas não antes
de l"_~e_janeiro de 19_~9.,.sob a presidência
do Presidente do-Tribunal Regional Eleitoral
do Estadq de Goiás, e dará posse, na mesma
data, ao governador e ao vice-govemador
eleitos.
§ ~- Aplicllm-se à criaçãO e insfalação do
Estado do Tocantins .• no que couber, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado- de Mato GrosSõ", observado o disposto
no art. 234 da Constituição.
___ ,,-_ ,-~--§ 7~ Fica o Estado de Goiás liberadO dos
débitos e encargos decorrentes de_ empreendimentos no territ6rio do novo estado, e autorizada- a Uníão, a seu critério, a assum.rr- _
os referidos débitos.
Art. -27. O Superior Tribunal de Justiça
será instalado ~ob a Presidência do Supremo
Tribunal Federai.
- -

zo

DAS 101 .4

DAS .1Q1 .3

Chefe de

DAS

C~lADAS

Dezt•nllro de 1990

Art._ 13. t criado o Estado do Tocantins,
pelo desmembramento da área descrita neste
artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição prevista no
§ 3~, mas não antes de 1~ de janeiro de 1989.
§ _1~ O Estado do Tocantins integra a re&ião-Norte e limíta-se~cOm o Estado de Goiás

Dezembro de 1990 .
§ 6~
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Ficam criados Tribunais Regionais

feder<ris, a serem instalados no prazo de seís
meses a contar da promulgação da Consti·
tuição, com a jurisdição e sede que lhes fixar
o Tribunal Federal de Recursos, tendo em

conta o número de processos e sua localização
geográfica.
+1st;.
+1st;.
DECRETO-LEI N' 2.386, DE 18 OE
DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre a carreira do Minis·
térío Público Federal, a criação de Núcleos
das Procuradorias da República, em municípios, e dá outras providência-s.
O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o arL 55, item
111, da Constituição, decreta:
· Art. 1~ A carreira do Ministério Público
Federal, constituída de cargos de provimento
efetivo, passa a ter a seguinte composição:
I - Procurador da República de Categoria
Especial- 40 (quarenta) cargos;
· I I - Procurador da República de 1~ Cate_-_
goria - 255 (d_uzentQS e cinqüenta e cinco) ·
cargos;
III- Procurador da República de 2' Categoria - 295 (duzentos e noventa e cinco)
cargos.
Art. 2? O Procurador-Geral da República designará, dentre os Procuradores da República de Categoria Especial:
I -o vice-Procurador-Geral da República,
que o substitmrá em suas faltas e impedtmentos, auxiliando-o e exercendo as atribuições que lhe forem cometidas;
II - o vice-Procurador-Geral Eleitoral,
que o substituirá perante o Tribunal Superior
Eleitoral, além de desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas;
III- os que. com o título de Subprocurador-Geral da República, devam exercer as
funções do Ministério Público Federal junto
aos diversos 6rgâo5 j udicantes do Supremo
Tribunal Federal e do TJ'Jbunal FeQeral de
Recursos.
Art. 3~ O ato de designação dos Subprocuradores-Gerais da República indicará os
órgãos junto aos quais funcíonarão e às atribuições cometidas, incumbindo-lhe~. especialmente:
I - exercer, junto ao Supremo Tribunal
Federal ou ao Tribunal Federal de Recursos,
as atribuições previstas no art. 34, itens II
a VIII, da Lei n'' 1.341, de 30 de janeiro
de 1951;
•
II- aprovar petições e pareceres-dos Procuradores da RepUblica que oficiem peranfe
os mesmos Tríbunaís;
lll - zelar pelo cumprimento das imtru·
ções do Procurador-Geral da RepúQlica:
IV - exercer_ outras atribuições para as
quais sejam designados.
§ 1" O ProcuradoJ;-Gera\ da_ República.
quando julgar necessário. exercerá pessoalmente_ as atribuições previstas neste artigo.
§ zo ,O exercíciO das funções previstas
neste artigo não dá direito a qualquer V<lntagem financeira.

Art. 4° OsProcur:adoresda_Repúblicade
C:itegoría Especíal oficiarão, mediante designação, perante o Supremo Tríbunal Federal,
o Tribunal Federal de Recursos, o Tribunal
Superior Eleitoral, ou junto ao próprio Procurador-Geral_da República.
Parágrafo- úníco. Além dos Procuradores
-da República de Categoria Especial; o PrOcurador-Geral da Repúbtica poderá des~gnar
Procurador da República de outra categoria
para o exercício das funções de que trata este
artigo.
Art. s~ O provimerito· doS cargos de Procurador da Repúbiíca de Categoria Especial
far-se-á nos termos dos §§ 1~ e 3o do art.
s~ e dos arts. 6° e 7~ da Lei nP 1.341, de 30
de janeiro de 19SI, mediante promoção:

I - um terço, por antigüidade, na categoria anterior;
II - doís terços, por merecirriento, dentre
os colocados, em ordem de antigUidade, nos
dois primeiros terços de categoria anterior.
Art. 6~ .. Os venérmentos e 'lantagens dos
cargos a _que se refere o art. 1\' são os previstOs
na legislação em vigor, atribuindo-se aos Pro·
curadores da República de categoria Especial
os vencimentos e vantagens atualmente per·
cebidos pelos Subprocuradores-Gerais da
República.
Art. 7? Os atuais cargos de Subprocuradoria-Gerais da República são transformados
em cargos de Procurador da Repúblíca de
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Categoria Especial, com o aproveitamento
dos seus ao,~_ais ocupantes, em caráter efetivo,
incluídos no quantitativo fixado no item I do
art. 1~
Art. 8~ O Poder Executivo criará Núcleos das Procuradorias da R~ pública nos mú·
nicfpios onde se instalarem Varas da Justiça
Federal.
§ 1~ Os Núcleos serão dirigidos por um
Procurador-Geral Adjunto,_ nomedo por ato
do Procurador-Geral da República, dentre"
membros do Ministério Público Federal.
§ 29 Ficam criados, na estrutura das Pro·
curadorias da República nos estados, Núcleos
da ProCuradoria da República, nos municípiosrelãcionados no Anexo deste decreto-lei.
Art. 99 As despesas decorrentes da 'ãplicação deste decre_to-lei correrão ~·conta de
recursos consignados no orçamento da
União.
Art. 10. Este decreto-lei entra em vigor
na data de sua publicação.
.
· Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasília 18 de dezembro de 1987; 166\' da
Independência e 99~ da República. :.._JOSÉ
SARNEY - Paulo Brossard..
ANEXO
(§ 29 do art. 8~ do Decreto-Le'i
2.386, de 18 de,dezembrQ qe 19~7)
NÚCLEOS DAS PROCURADO!ÜÀS DA
REPÚBLICA EM MUNICÍPIOS
n~

ANEXO
· (§ 2° do art. do Decreto-lei n° 2.386, de 18 de dezembro de 1987)

NÚCLEOS DAS PROCURADORIAS DA REPÚBLICA EM MUNICÍPIOS

Unidade da Federação
Bahia
Goiás
Minas Gerais
Minas Gerais
Maranhão
Pará
Paraná
Paraná
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

Município
Ilhéus
Aragualna
Uberaba
Uberlândia
Imperatriz
Marabâ
Foz do Iguaçú
Londrina
Petrolina
Campos
Niterói
Passo Fundo
Rio Grande
Santa Maria
Joinvfie
Campinas
Ribeirão Preto
Santos
São José dos Campos
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LEI N• 7.727. DE 9 DE
JANEIRO DE !989

Dispõe sobre a composição inicial
dos Tribunais Regionais federais e sua instala-

ção, cria os respectivos quadros de pessoal
e dá outras providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segUinte lei:
Art. 1" Os Tribunais Regionais federais
cri:ados pelo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias têm-sede e jurisdição definidas na Resolução n9 1, de_ 6 . de outubro
de 1988, do Tribunal federal de Recursos,
expedida em obediência ao disposto no § 6"
do art. 27 do mesmo ato.
Art. 2? Os Tribunais Regionais federais
terão a seguinte composição inicial: 18 (dezoito) ju(zes, nas 1~ e 3 Regiões; 14 (quatorze) nas z~ e 4' Regiões; e 10 (dez) juízes,
na sa Região.
Art. 3·' Observado o disposto no art. an~
terior, os candidatos a todos os cargos de
composição inicial dos Tribunais Regionais
federais serão indicados pelo Tribuna! Federal de Recursos, consoante dlspõem o § 7",
segunda parte, e o § 9" do art. 27 do A to
das Disposições Constitucionais Transitórias,
e nomeados pelo Presidente da República.
§ !'• (Vetado.)
_ . .. .
_
.
§ 2? Os juízes dos Tribunais Regionais
federais, nomeados na forma deste art., tomarão posse perante o Presidente do Tribunal Federal de Recursos.
Art. 4" 0:~ Tribunais Regionais federais
serão instalados pelo Presidente do Tribunal
Federal de_ R~cursos e presididos pelo magistrado mais antigo, oriundo da carreira de juiz
federal, at~ a posse do Presidente e do vicePresidente, eleitos na conformidade do que
dispuserem os respectivos Regimentos Internos.
§ 1~ O vice-Presidente exercerá também
a função de Corregedor da Justiça FederaL_
na respectiva jurisdição.
_
§ zo Os Tribunais Regionais federais
aprovarão seus Regimentos Internos dentro
de 30 (trinta) dias, contados de sua instalação.
Art. 5o Os Tribunais Regionais feâCI-ais
compor-se~ão de Turmas, que poderão ser
agrupadas em Seç6es Especializadas, conforme dispuser o Regimento Interno.
Art. 6~ Funcionará junto a cada Tribunal
Regional Federal uma Corregedoria com a
competência que lhe fixar o Regimento Inter5

no.
Art. 7'-' Junto aos órgãos julgadores dos
Tribunais Regionais federais funcionará um
representante do MiniStério Público Federal.
Art. s~ Ficam criados 74 (setenta e quatro) cargos de juiz de Tribunal Regional Federal, que serão providos, na composição inicial, de acordo com o estabelecido no art.
3? desta lei.
Parágrafo único. O vencimento e a verba
de representação dos Juízes dos Tribunais
Regionais federais corresponderão a 90%
(noventa por cento) do vencimeyJto e da ver-

ba cj.e representação dos Ministros do Supe. rior Tribunal de Justiça ma;ntido idêntico referencial entre as demais categorias da carreira.
Art. 9~,- FiCam criados, na forma dos anexos desta lei, os quadros de pessoal das Secre- tarias dos Tribunais Regionais federais, cujos
- cargos s_erão providos nos termos da legisla~
ção em- vigor.
__
§ 1 Poderão ser nomeados para- os cargos criados neste art. candidatos habilitl;ldos
em concurso público realizado pelo Tribunal
Fedem( de Ric_ursos e pela Justiça de primeiro grau, para cargos de atribuições iguais ou
assemethãdas, ob::.ervada a respectiva escolaridade.
§ 29 Enquanto não forem providos os
cargos dos quadros de pessoal, criados neste
art., poderão ser colocados à disposição dos
Tribunais Regionais federais, para o exercício de funções iguais ou assemelhadas às
que exercia, servidores dos quadros de pessoal do Tribunal Federal de Recursos e das
Secretarias das Seções Judiciárias, facultados
aos mesmos o direito de integrarem os quadros dos respectivos Tribimais, após 1 (um)
ano, mediante opção e concordância do órgão de origem.
Art 10. Poderão ser aproveitados, nos
quadros de pessoal dos Tribunais Regionais
federais ou das Secretarias das Seções J udiciárias, em cargos de atribuições iguais ou
assemelhadas, por ato do Presidente dores~
pectivo Tribunal, os servidores concursados
-da Administração Pública que se encontrem
prestando serviços às Seções Judiciárias subordinadas ã jurisdição de cada Tribunal, na
data de vigência desta lei, na condição de
_req:uisitad9~. _mediante opção e anuência do
-"órgão-de origem.
Q

Dezembro de 1990

Parágrafo único. O aproveitamento de
que trata este art. far~se-á__medíante processo
seletivo, cujos critérios serão fixados em resolução do Tribunal.
Art. 11. O Conselho da Justiça Federal,
no prazo de 90 (noventa) dias, elaborará ao~
teprojeto de lei, dispondo sobre a organização da Justiça Federal de primeiro e segun~
do graus.
Parágrafo único. Até a promulgação da lei
a que se refere este art., aplicam-se à adminis~
tração c;J.a Justiça federal de primeiro e segun·
do graus, no que couber, as disposições da
Lei n~ 5.010, de 30 de maio de 1966, respei·
tadas as normas constitucionais pertinentes.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Tribunal Federal de Recursos
crédito especial de Cr$ 19.348.000.000,00
(dezenove bilhões, trezentos e quarenta e oito milhões de cruzados), para atender às despesas iniciais de iiistalãção~- org~rfitaçãb e~
funcionamento dos Tribunais Regionais federais.
Parágrafo único. Os recursos neceSsários
à execução do disposto neste art. decorrerão
de cancelamento parcial de dotações consig·
nadas, no Orçamento Geral da União.

Art. 13. Instalados os Tribunais Regionais federais, a eles fica transferido o poder
de disposição do crédito previsto nesta lei.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 15. Revogam-se a$ dispo$ições em
contrário.
Bras11ia, 9 de janeiro de 1989, 16SO da Independência e 101° da Repúblíca. - JOSÉ
SARNEY -Paulo BrossanL

ANEXO!

(Ari. goda Lei n° 7.7_?/1, de 9 de janeiro de 1989)
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO QUAORO
PERMANENTE DE PESSOAL- PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO

-Grupos

Categorias/Cargos

C6digos

N°de
Cargos

Direção e
Assessoramento
Superiores
\J'RF-DAS-100)

Apoio
Judiciário
(TRF-AJ.020)

Diretor~Geral

Diretor de Secretaria
Direfor de Su~cretaria
Diretor de Di\dsão
Chefe de Gabinete
Assessor de Juiz
ASsessor JudiciáriO
Técnico Judiciário
Taqurgrafo Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
seg.-Judiciária

Agente oe

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102
·TRF-AJ-ll21
TRF-AJ-023
TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRFcAJ-024
TRF-AJ-025

1
5
20

53
21
19
ll
144
20
3
310
126

57
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Grupoa

Categorias/Cargoa

Código•

Terça-feirá 18 8549
N°de
Cargos

Outras
Atividades

de
Nfvel Superior

TRF-NS-901
TRF-NS-904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932

3
2
2
2
1
1
4
4
1
2

TRF-PR0-1601
TRF-PR0'1002
TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604

7
5
10

Auxiliar de Enfermagem
Aux. Op. SelViços Diversos
Desenhista
Agente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
Telefonista

TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-to14
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM-1044

2
68
2
8
8
6

Artífice de Mecânica
Artífice de Eletr. e Com.

TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

8
2

Médico
Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto

Administrador
(TRF-NS-900)

Processamento
de Dados

(TRF-PR0-1600)

Contador
Estatístico
Assistente Social
Bibliotecário
Analista de Siste"J"AAS

Programador
Operador de Computação

Digitador
Outras
Atividades

De
Nfvel Médio
(TRF-NM-1000)

Artesanato
(TRF-ART-700)

Artffic_e _de Carp. e Marc.

6

7

3

ANEXO II
(Art. 90 da Lei n° 7.727, de 9 de janeiro de 1989)

'IRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2' REGIÃO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL- PROVIMENTO ELETIVO E EM COMISSÃO

Grupos

Direçáo e

Assessoramente
Superiores

(TRF-DAS-100)

Apoio
Judiciário

(TRF-AJ-020)

Categorias/Cargos

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subs_e_cretaria
Diretor de DivisãO
Chefe de Gabinete
Assessor de Juiz
Assessor Judiciário
Técnico Judiciário
Taquígrafo Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxiliar Judíciário
Atendente Judiciário
Agente de Seg. Judiciária

Códigos

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102
TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025

N°de
Carg_os
1
S.

16
46
17
15
10
112
15

3
240
98
44
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Categorias/Cargos

Grupos

Dezembro de 1990

N°de

Códigos

Cargo•

Outras

Médico
Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto

Atividades
de
Nfvel Superior

Administrador

(TRF-NS-900)

Contador
Estatístico
Assistente Social

Bibliotecário
Processamento

Analista de Sistemas

Programador

de Dados

(TRF-PR0-1600)

_Operador de Comp-utação

Digitador

Auxiliar de Enfermagem

Outras
Atividades

De
(TRF-NM-1000)

Artesanato
(TRF-ART-700)

3
2

TRF-PR0C1601
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604

5

_Telefonista

TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM-1044

Artffice de Mecânica
Artffice de Eletr. e Com.
Artffice de Carp. e Marc.

TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

Aux. Op. Serviços Diversos
Desenhista
Agente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade

Nível Médio

TRF-NS-001
TRF-NS-902
TRF-NS-907
TRF-NS-909 ~
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932

1
2
1
1
4

3
1
1
5

4

6
8
2

52
2
6

6
5
2
6
2

ANEXO III

(Art.

~

da Lei n° 7.727, de 9 de janeiro de 1989)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3' REGIÃO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL- PROVIMENTO EFETIVO E EM COM!SSÁO

Grupos

Categorias/Cargos

Códigos

N"de
Cargos

Direção e
Assessoramente
Superiores.

(TRF-DAS-100)

Apoio
Judiciário

(TRF-AJ-020)

Diretor~Geral

Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de Divisão
Chefe de Gabinete
-Assessor de Juiz
Assessor Judiciário
Técnico Judiciário
Taqufgrafo Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Seg. Judiciária

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102

1
20
53
21
19
11

TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025

144
20
3
310
126
57

5
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Dezembro de 1990

Gl-:lpoa

categorias/Cargos

Códigos

\'erç7t-feíra 18 8551

N°de
Cargos

Outras

Médico

Enfermeiro

Atividades
de

Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro

Nível Superior

Arquiteto

Administrador
Contador
Estatfstico
Assistente Social

(TRF-NS-900)

Bibliotecário

Processamento
de Dados
(TRF-PR0-1600)

Analista de Sistemas

Programador
Operador de Computação

Digitador
Auxiliar de Enfermagem

Outras

Aux. Op. SeiViços Diversos
Desenhista
Agente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
Telefonista

Atividades

De
Nfvel Médio
(TRF-NM-1000)
Artesanato

Artífice di! Mecânica
Artífice de Eletr. e Com.

(TRF-ART-700)

Artífice de Carp. e Marc.

TRF-NS-901
TRF-NS-904
TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932

3

TRF-PR0-1601
TRF-PR0-1602
TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604

7
5
7
10

TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM-1044

2
68
2
8
8
6

TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

'3

2
2
2
1
1
4
4
1
2
6

8

2

ANEXO IV

(Arl

~

da Lei n° 7.727, de 9 de janeii"O de 1989)_

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL- PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO

Grupos

Direção e
Ass~soramento

Superiores

(TRF-DAS-100)

Apoio
Judiciário

(TRF-AJ-020)

Categorias/Cargos

Diretor-Geral
Diretor de Secretarlli
Diretor de SubSecretaria
Diretor de Divisão
Chefe de Gabinete
Assessor de Juiz
Assessor Judiciário
-Té<:nico Judiciário
Taquígtafõ Judiciáiio
Oficial de JUstiça Avaliador
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de Seg. Judiciária

Códigos

N°de
Cargos

"RF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS'101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102

1
-5
-16
46
17
15
10

TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-AJ-jj27
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025

112
15
3
240
98
44
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Categorias/Cargos

Orupoo

Médico
Enfermeiro
Psicólogo

Outras
Atividades
de
Nível Superior

Odontólogo
Engenheiro
Arquiteto

Administrador

(TRF-NS-900)

_-

Cont~dor

Estatístico
Assistente Social

Bibliotecário

Processamento
de Dados

4
(TRF-PR0-1600)

Analista de Sistemas

Programador
Operador de Computação

Digitador
Outras

Atividades
De
Nível Médio
(TRF-NM-1000)
Artesanato

(TRF-ART-700)

Auxiliar de Enfermagem

C6dlgoa

Dezembro de 1990
N°de
Cargoa

TRF-NS-901
TRF-NS-9()4
TRF-NS-9()7
TRF-NS-9()9
TRF-NS-916
TRF-NS-917
TRF-NS-923
TRF-NS-924
TRF-NS-926
TRF-NS-930
TRF-NS-932

3

1
1
2
1
1
4
3
1
1
5

TRF-PR0-1601 ·
5
TRF-P
R0-16
02
TRF-PR0-1603
6
TRF-PR0-1604
8
2
52
2
6
6

.TeJ~fonista

TRF-NM-1001
TRF-NM-1006
TRF-NM-1014
TRF-NM-1027
TRF-NM-1042
TRF-NM-1o44

Artífice de Mecânica
Artífice de Eletr. e Com.
Artífice de Carp. e Marc.

TRF-ART-702
TRF-ART-703
TRF-ART-704

2
6
2

Aux. Op. Serviços Diversos

Desenhista
Agente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade

5

ANEXO V
(Art. 90 d~ Lei n° 7. 727, de 9 de janeiro de 1989)

1R1BUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1' REGIÃO QUADRO
PERMANENTE DE PESSOAL- PROVIMENTO EFETIVO E EM COMISSÃO

Grupos

Categorias/Cargos

Códigos

N"dc
Cargos

Direção e
Assessoramento
Superiores

(TRF-DAS-100)

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de Divisão
Chefe de Gabinete

Assessor de Juiz

..:\Ssessor Judiciário
Apoio
Judiciário

(TRF -AJ -020)

Técnico Judiciário
Taqufgrafo Judiciário
Oficial de Justiça Avaliador
Auxiliar Judiciário
Ateridente Judiciário
Agente de Seg. Judiciária

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-PAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102
TRF-AJ-021
TRF-AJ-023
TRF-AJ-027
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024
TRF-AJ-025

1
2

10

34
13

11
8
80
14
2
172
70
34
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Dezembro de 1990
Grupoo

Categorias/Cargos

C6digoa

Terça-feira 18 8553

N°de

Cargoa

Outras

TRF-NS-901
1RF-NS-904
. TRF-NS-907
TRF-NS-909
TRF-NS-916
1RF-NS-917
1RF-NS-923
1RF-NS-924
TRF-NS-926
1RF-NS-930
TRF-NS-932

2
1
1
2
1
1
3
2
1
1
4

1RF-PR0-1601
1RF-PR0-1602
TRF-PR0-1603
1RF'PR0-1604

3
3
2

Auxiliar de Enfermagem
Aux. Op. Serviços Diversos
Desenhísta
Agente de Telec. e Eletric.
Técnico de Contabilidade
Telefonista

1RF-NM-1001
1RF-NM-1006
1RF-NM-1014
1RF-NM-1027
1RF-NM-1042
1RF-NM-1044

2
38
1

Artffice de Mecânica
Artífice de Eletr. e Com.
Artffice de Carp. e Marc.

1RF-ART-702
1RF-ART-703
1RF-ART-704

2
4
2

Médico
Enfermeiro
Psicólogo
Odontólogo
Engenheiro

Atividades
de

Nível Superior

Arquiteto
Administrador
Contador
Estatístico
Assistente Social
Bibliotecário

(TRF-NS-900)

Analista de Sistemas
Programador
Operador
Digitador

Processamento
de Dados

(TRF-PR0-1600)

Outras
Atividades
De
Nível Médio

(TRF-NM-1000)

Artesanato
(TRF-ART-700)

À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER
PARECER N' 501, DE 1990
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 89, de 1990, que "determina
a seleção objetiva de pessoas su~metida.s
a fiscalização de tributos federats e eq~t
para ao crime de prevaricação a interferência contrária por autoridades políticas
e administrativas''.
Relator: Senador Mansueto de Lavor
O Senhor Senador Fernando Henrique
Cardosso submete à apreciação do Senado_
Federal o Projeto de Lei_ do Senado no_ 89,
de 1990 de sua autoria, que "determina a
seleção ;bjetiva de pessoas submetida$ a fiscalízação de tributos federais e equipara ao
crime _de prevaricação a _i~terferênci~ c~:mtr~
ria por autoridade!.* políticas e admmJstrattvas".
Alega o autor em defesa do seu projeto:
a) "A Constituição Federal impõe à Administração Pública obediência aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publícídade";
b) "o cumprimento das leis tributári_as _depende de fiscalização imparcial e ~bJetlva,
não podendo ser usada para persegutr adversários de qualquer natureza nem proteger

6

4
4
4

..

amigos ou pessoas bem relacionadas com autoridades governamentais";
c) " ... autoridades têm interferido na fiscalizaçãO tributária, determinando ações fiscalizadoras à margem dos programas ou, com
ma:iS gravidade, impedindo que pessoas importimtes e s-uas empresas sejam fiscalizadas.
Esse vicioso procedimento encerra injustiças
e âesmótl\'il extremamente o corpo fiscal no
seu trabalho de fazer cumprir as leis tribuw
tárias"·
d) o~ próprios órgãos oficiais reconhecem
ser _muito alta a sonegação de impostos no
Brasil. Para combater essa ilegal evasão tributária, coro êxito e justiça, torna-se impresw
cindível que seja suprimida da administração
pública a proteção de importantes contribuintes contra a realização de ação fiscalizadora,
assim comn a perseguição a outros;
e_)_ o projeto de lei obriga que a seleção
de contribuinte para fiscalização seja feita de
forma objetiva e considera crime de prevaric<içãO a interferênCia de autoridades políticas
ou administrativas para impedir o trabalho
impessoal e objetivo da fiscaHzação tributária.
É o relatório.
É de louvar a manifesta preocupação em
se colocar em prática a tão badalada justiça
fiscal, pois não é outro o objetivo do projeto
de lei em estudo. Justiça Fiscal que se pre-

O-Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados aprovado pelo Decreto
no 87.981, de 23 de dezembro de 1982 (RIPI/82) reproduz essa disposição legal, com
as devidas adequações, assim estabelecendo
no art. 317:
"Art. 317. A direção dos serviços
de fiscaliz_ação do imposto compete à Secretaria da Receita Federal. _
Parágrafo úniéo. A execução dos
serviços compete à Coordenação do Sistema de Fiscalização, .da referida Secretaria, e, nos liniites de suas jurisdições,
às suas unidades- iegiónais e-sub-regionais, de conformidade com as instruções
baixadas pela mesma Secretaria."
O Regimento Interno da Secretaria daReceita Federal, aprovado pela Portaria n~ 653,
de 16 de novembro de 1977, do Ministro da
Fazenda (ainda em vigor), estabelece no art.
20:

''Art. 20. À Coordenação do Sistema de Fiscalização compete desenvolver
as atividades de fiscalização, cabendolhe a orientação normativa, a supervisão
técnica, o planejamento, o controle e a
avaliação dos serviços relacionados com
a fiscalizaç"ão do c_umprimento das obrigações tributárias, e especialmente:
I - ............ "·························-···
II -elaborar o programa geral de fiscalização da_ Secretaria da Receíta Federal;
III- elaborar projetas especiais de
fis.calização, com o objefivO rle subsidiar
medidas de política econômica e sacia!·,
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Em -cumprimento dessa missão, a Coordenação do Sistema de Fiscalização emitiu documento a que denominou de "A Política
de Fiscalização dos Tributos Federais", onde
define as dirctrizes básicas da política de fiscalização e orienta o· procedimento fi~cal em
relação aos tributos federais. Aponta o documento quatorze diretrizes hásicas. merecen-

do destaque especial:
"1. a fiscalização dever ser um instrumento de Justiça Fiscal;
3. a seleção de contribuintes deve ser feita com base em critáios objetivm•• ab:.olutamente impessoais;
4. todos os contribuintes selcdonados devem ser fiscalizados;
5. a fiscalização deve csforçar-_se no senti:
do de alcançar as operações realizadas na cha ·
mada economia invisível;
9. a fiscalização deve ser sistemática e
não episódica;
10. a físcalização" deve .agir com equi11brio
e moderação, manif<:stando re~peito pelo
contribuinte ~-e
13. devem ser evitadas fiscalizações freqüentes sobre o mesmo contribuin_te."
O projeto em estudo tem em mira d_ar foro
legal a, pelo menos, duas das d_irctrizes consideradas básicas da política de fh:;calização dos.
tributos federais: seleção de contribuintes e •
não-interferência polftica ou administrativa
nos trabalhos de fiscalização. Há, entretanto,
algumas dificuldades_a_s_erem removidas.
a) o critério de seleção de contribuintes.
embora objetivo, deve ter a flexibilidade necessária à sua adequação à política cconómico-fbcal do governo;
b) há critério~ de seleção que, emborn.não
sejam considerados objetivos. não podem ser
desprezados, dada a sua importância e a _repercussão social que poderão alcançar. E o
caso das denúncias, que a própria legislação
acolhe, cominand_o penas severas ã <!utoridade administrativa ou ao servidor que delas
tomar conhecimento e não diligençiar no sentido da apuração da verdade __e_ da defesa da
Fazenda Nacional;
c) os critérios d_e scleção. além de objdi~
vos, devem ser preestabeh:cidos e divulg<!dos; caso contrário, perderão <! sua finalidade.

Para assegurar a observância dessas regras,
julgamos de bom alvitre f<lzê-!a::. integrar o
corpo da lei, razão por que resolvemos apresentá~las em emenda aditi_va ao projeto em
estudo, consistindo no acréscimo de um parágrafo, que seria o 2''do art. I' (com a renumeração do atual § 2" para § 3"), c que teria
a seguinte redação:
EMENDA N" 1-CCJ
Os órgãos fiscalizadores e~ta
periodicament_e os critério~ a
que ~e rcfen.: o p:uágrafo anterior, podendo dar-lhes a flexibilidade nece~sária
i1 sua aJequaç:io :1 política econô-ffiicofi~cal do g_llVt:rno."
"§ 2"

helcc~rão

Tamb~m em rdação ao S 2" (que passaria
a 3;·. ::.e aprovada a emenda ~ugerida), hd uma

observaç-do a fazer: há necessidade de se dar
cobertura às autoridades fiscais, especialmente aos auditores-fiscais do Tesouro Nacional, para algumas fiscalizações que não
se enquadram nas disposições do projeto em
exame, mas que são obrigados a realizar', por
imperativo legal. A denúncia pode ser citada
ccimo caso típico -dessa realidade. Sugerimos,
assim, seja acrescentada ao final do parágrafo
a expressão "ressalvados os casos previstos
em lei", sendo esta a Emenda n" 2-CCJ.
Diante do exposto, sugere-se a aprovação
do projeto de lei, c_om as emendas ora apresentadas.
Sala das Comiss_ões, 13 de dezembro de
1990. -Cid Sabóia de Carvalho, Presidente
::-Mansueto de Lavor, Relator- Oziel Carneiro - Humberto Lucena - Mauro RenevideS.:..... WilSOn M"artiris- Jutahy Magalhães
- Chagas Rodrigues- José Fogaça- Maurício Corrêa- Ronan Tito- Afonso Sancho.
TEXTO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 89, DE 1990, APROVADO _
PELA COMJ:SSáQbE_CONST!TU!ÇAO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Determina a_ seleÇão objetiva de pessoas subrnetidas a fiscalização de_ tributos
federais e equipara- ao crime de prevaricação a interferência contrária por autoridades políti"Cas ê administrativas.

O Congesso Nacional de_crc_ta:
Art. l'' A fiscalização tributária federal
zelará pelo cumprimento da legislação tributária, obedecendo aos prindpios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.
§ l' Os contribuintes e responsáveis por
tributo fotderal e as pe~soas isenta!> serão seleclonados para fiscalização mediante critérios
objetivos, estabei_ecidos pelos órgãos fbce~li
zadores.
§ 2" Os órgãos fiscalizadores estClbdecerão periodicamente os critério_s a que se refere o parágrafo anterior, podendo dar-lhe::. a
flexibilidade necessária à sua_ adequação à po_
lítica econômico-fiscal do governo_. ___
§ 3" Equipara-se ao crime de prevaricação a determinação por autoridade política
ou administrativa para impedir a fiscalização
de contribuinte_ _ou responsável seledonado
na forma do parágrafo precedente ou para
ser fiscallzJ,da. pessoa física ou jurídica não
selecionada ohjetivamente, ~es~a!vados os
casos preYistos em lei.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data
dt! s_ua publicação.
Art. J•
contrário.

Revogam-se as disposições em

Sálaôa~--cõmiss,1cs, 13 de dezembro de
1990. - Senador Cid SabÕia de Carvalho,
Presidente.
-

O SR. PRESIDE!'\TE (Pompeu de Sousa)
Expidiente lf(hl vai â puhlicaç:io.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l" Secretário.

- ó

Dezembro de 1990
São lidos os seguinte::;:

REQUERIMENTO N• 550, DE 1990
Sr. Presidente:
_
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea b do Regimento Interno, para
o PLC n·• 111190, dá nova denominação à
Empresa Brasileira de Turismo- EMBRATUR, e dá outt:as providências.
Sala das_Sessões,l7 de dezembro de 1990.
- Márcio Berezoski ---- (Seguem-se assinaturas).
REQUERIMENTO N' 551, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336. alínea b, do Regimento Interno, para
o PDS n"142/90, aos atas que outorgam permissão às rádios Sombrio FM Ltda., e Mampituba FM St~rio Ltda., para explorarem serviço de radiodifusão sonora, na cidade de
Sombrio. Estado de Santa Catarina.
Sala das _Sessões, 17 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito- (Seguem-se assinaturas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os requerimentos lidos serão votados após
a Ordem do Pia, nos termos regimentais.
Com a palavra o nobre Senador Mauro
Benevides.
O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores, o Senado tem
trabalhado infatigavelmente nesta fase que
antecede o término do período legislativo e
da própria Legislatura.
Recorde-se que, até às 22 horas do último
sábado, o Senado Fedem! realizou um esforço para apreciação de importantes matérias,
muitas das quais integrantes do elenco de sua
competência privativa.
Algumas dessas matérias se originaram na
própria Câmara dos Deputados, e mensagens
do Senhnor Presidente da República, que
permaneceram durante lOrigo tco~po na outra
Casa do Parlamento brasileiro, tiveram, num
prazo exíguo, a manifestação conclusiva do
Senado Federal como Casa reYisora.
Mesmo dentro da precariedade de tempo
de que dispõe o Senado para apreciar matéria
da sua exclusiva competência, me permitiria
lembrar às Lideranças partidárias que o Senhor Presidente da República, no dia 13 de
dezembro último, assinou a Mensagem n·'
911/90. para, nos termos do inciso V do art.
52 da Constituição Fe9eral propor ao Senado
Fed~raJ a expedição d.e.autorizaçã0 !).O ~.inis
tério da Aplo Social para ultimar a_ contratação de operação de crédito externo no valor
de 350 milhões de dólares, ou seu equivalente
em outra moeda, junto ao Banco Interamericano dç De:.envolvimento- BID. Ess<! importância será destinada ao financiamento
parcial do Programa Social Je Emergência
c Geração de Empregos - Prosege, de conformidade com a exposição -de motivos do
Ministério da Economia, Fazenda e Plancjamento.
Trata-_se, Sr. Presidente, de matéria dc inquestionável relevância, e é de ~e ~upor que
as Liderancas partidária~. sensíveis ã magni-
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tude dessa proposição. se empenhem no sentido de obter o apoio regimental indispensável a que ela seja apreciada ainda nesta
sessão matutina.

Destaque-se que se trata de matéria da
competência privativa do Senado Federal e,
por envolver autorização indispensável à obtenção de empréstimo de 350 milhões, já vir-

tualmente comprometido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, acredito que
o Senado deverá emperrhar-se no sentido de
garantir a aprovação da matéria, possibilitando, assim, ao Governo Federal, através
do Ministério da Ação Social, dar cumprimento ao Programa Social de Emergência
e Geração de Empregos.
Daí por que, Sr~ Presidente, ao vir à tribuna na manhã de hoje, meu desejo é cxatamente apelar para as Lideranças partidárias,
para o Udcr do Governo, Senado( José I_gpácio Ferreira, para b Líder da nossa Bancada,
Senador Ronan Tito~ e para os demais L.ícleres partidários, no sentido de que envidem
esforços para garantir a presença, nesta Ca.'\a,
do número necessário de Senadores para
aprovação dessa matéria. É um programa de
incontestável significação e apenas lamentamos que tal proposição chegue ao Senãdo
Federal nos instantes .ó.e:rradeiros Oe. funcionamento desta Casa Legislativa.
- ·
O meu apelo, portanto, é, agora, dirigido
às Lideranças das várias bancadas, no sentido
de que viabilizem, através do apoio regimental indispensável, a aprovação dessa matéria
e, desta forma, o. S.enado garanta a imprescindível autorização para o empréstimo de
trezentos e cinqüenta milhões de dólares ao
Ministério da Ação Social, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolviment.o.
É o apelo, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mauro Benevides, o Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário, deixa a cadeira da presidência que
é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel
Carneiro.

O SR. OZIEL CARN!liRO (PDS- PA.
Pr9nuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores., a imprensa brasileira tem-se ocupado
permanentemente .com o problema de nossa
dívida externa e anunciado, constantemente,
que o_ Senado aprovou resolução, por solicitação do Governo, em apoiamento à nossa
proposta de negociação da dívida. Entendo
- e declarei isto. quando a matéria foi à discussão na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania -que o meu voto favorável
àquela resolução era porque eu entendia que,
sendo uma Casa polftica, integrada por políti·
cos, não poderia omitir-se diante de. problema tão-grave para a Nação bras.ileifa. Naquele momento, não estávamos aprovando uma
resolução _técnica. apenas estávamos assumindo uma atitude política. Po!'.teriormente,
fomos surpreendidos com a divulgação, atra-
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VéSda grande imprensa brasileira, que o SeOSR. OZI!lL CARN!liRO- Nobre Senanado decidira aprovar resolução fixando dedor Mauro Benevides, agradeço a V. Ex• a
intervenção. Quer-me parecer que, se o Emterminados parâmetros.
Sei que a obediência a esses parâmetros
baixador Jório Dauster é bom negocLador inimpedirá aos negociadores continuar negoternacional, revelou-se, entretanto, descociando com os credores a reformulação de
nhecedor da arte política. Quando S. Sa.. veio
nos:s·a-dívida externa. Na realidade, já foi dito
aqui, e o fez em norrie do Governo, queria
aqui, pelo Senador Alexandre Costa, em ourealmente um apoio do Senado, mas jamais
tra reunião, que efetivamente não havia, codeveria ter solicitado uma resolução terminamo não há, uma decisão terminal do Senado;
tiva, até porque não podemos ignorar a posisem dúvida alguma, esta Casa vai decidir a
ção do credor, embora devamos, todos nós,
matéria através da soberania de seu Plenário.
estar unidos na defesa dos interesses do deveNão sendo uma decisão terminal, ela, natu·
dor, que, em última instância, é ã piópria
ràlmente, permanece.
sociedade brasileira.
Nesta oportunidade, tecerei considerações
Se a dívida externa ajudou a acelerar o
e farei um apelo aos Srs.. Senadores, apenas
nosso desenvolvimento, hoje é um freio percomo brasileiro, para que essa resolução não
manente a esse. desenvolvimento. O Senado
seja aprovada no momento, pois, infelizmenpoderá ser muito mais útil nessa questão da
te, estamos em situação muito difícil; se aprodívida externa se não fizermos, definitivavarmos a resolução, poderemos levar a um
mente, uma resolução, e sim deixarmos o
impas~e a negociação da dívida externa. Evíassunto pendente, porque constituc\"odentementt:!, _quando se realiza uma negocianalmente compete ao Senado Federal, uma
ção, um tem que ceder um pouco mais e o
outro, receber um pouco menos - é próprio . vez firmado o acordo, aprová-lo ou rejeitá-lo.
O apelo que faço aos nobres Senadores
da negociação entre credores e devedores.
é no sentido de que essa matt!ria seja adiada,
Se rejeitarmos a matéria, também estare·
porque, enquanto permanecer cm "discussão
mos-prejudicando a Nação brasileira, por·
e estiver sujeita à decisão finaJ, o poder políque~ se o Senado aprovou, na sua Comissão
tiCO do Senado Federal ajudatá os nossos ncde Cons.titu.içã.P, J11stiça e Cidada-Õ.ia, resolu·
godadores a.. _coli.seguir condições melhores
ção de caráter político, para foáã.lecer os nospara o acerto da dfvida externa brasileira.
sos negociadores, se por acaso cometermos
Se a aprovarmos com a ·redaÇão original
o equívoco de rejeitá-la, estaremos enfraqueou com a redação modificada, ..Çomo acabou
cendo os nossos negociadores, e isto não será
de revelar o Senador Mauro Benevides, cujos
patriótico.
termos desconheço, estaremos criando não
O "Sr. MaUro Bene,•ides - Permite-me V.
diria apenas uma dificuldade, mas um impasEx• um aparte, nobre Senador Oziel Carneise, porque, numa negociação desse porte,
ro?
evidentemente. não podemos fixar parãmetros definitivos. O único ponto que acho inteO SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito
ressante_ e sábio na resolução é aquele que
prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
diz que o Brasil só poderá pagar de acordo
O Sr. Mauro Benevfdes- Nobre Senador
com as suas disponibilidade~. e desde que
Oziel Carneiro. desejo também oferecer a
não haja prejuízo para o desenvolvimento
V. Ex• o meu testemunho da necessidade que ·e·o b.em-estar_da SQ_çjedade bn~~il.efó~.L. ....
tem oSenado Federa( de, cumprindo prerroPor isso, entendo, e repito aqui, não como
ga-iivã ·êoristitucional, deliberar em torno da
advertência, mas como solicitação ao patrioquestão relacionada cOm a dívida externa.
tismo dos membros desta Casa, não devemos
Há cerca de quatro dias, conversávamos deapTovar defínitivame.nte tal resolução, que,
morada mente com o Embaixador Jório
se aprovada, poderá levar ao impasse e, se
· Dauster.-o _negociador da dívida- em uma
rejeitada, poderá determinar o enfraquecireunião no Gabinete do Líder Ronan Tito;
mento dos nossos negociadores, o que não
estavam preserttes o Titular da Liderança,
é objetivo do Senado FederaL Se permanecer
o Presidente da ComissãO de Assuntos Ecoaguardando melhor oportunidade para ser
nômicos, Senador Sever·o ·Gomes. Na ocadiscutida e aprovada, sem dúvida alguma. vai
sião, praticamente chegou-se à elaboração de
reforçar a posição, que todos reconhecemos,
uma alteração no projeto anterormente conbastante enfraquecida dos negoc_iagores pecc}Jido pela Comissão de Assuntos Econó·
rante nossos credores.
micos. Pensava eu, eminente Senador, tivésO Sr. Antônio Lutz Maya - Permite-me
semos chegado. Senado e o próprio Governo,
V. Ex· um aparte, nobre Senador Oziel Car·
a uma fórmula consensual, para que tivésseneiro?
moS- condições de votar, sem mais delongas,
essa resolução autorizando o prosseguimento
O SR. OZI!lL CARN!l!RO - Com muito
das conversações e a decisão em torno da
prazer.
dívida externa. Dai por que me permito tam·
O Sr. Antônio Luiz Maya- Nobre Sena·
bém apelar, neste instante, aproveitando o
dor Oziel Carneiro, V. Ex• está fazendo refleaparte ao discurso de V. Ex•, no sentido de
xões em cima de uma posição a ser tomada
que haja manifestação do Senado Federal.
pelo Senado Federal no que concerne exataNão tem mais sentido o Senado eximir-sedesmente à dívida extenia. Hoje, ficamos, ·de
sa responsabilidade. que é imensa e lhe foi
algum modo, surpresos com a notícia, 9ada
deferida pelo texto da Constituição Federal
pelo jornal Correio Braziliense, que o Goem vigor,

8556 Terça-feira 18

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

verno Federal não estaria abSolutamente
querendo a participação do Senado Fed~ral
na decis_ão <ia dívida externa, quer dizer, a
sua participação na mesa de decisão. A meu
ver, o Senado Federal é um dos poderes da
República e, portanto, deve particiPar de to·
das as grandes decisões nacionais. E evidente
que há maneira e _maneira de participação.
Talvez essa a que V. Ex" esteja fazendo alusão
não seja a melhor de o Senado Federal participar, porém esta Casa deve tomar conheci-

mento da situação, deve dar sua contribuição.
e colaboração, porque a co-responsabilidade
administrativa é indispensável nesta hora, em
face de estar em jogo o interesse da própria
Nação brasileira, razão ~ela qual, nobre Se~
nado r, comungo com V. Ex~ no sentidQ. de
trazer à reflexão este assunto. EsperO que
o Senado Federal não fuja à sua_ responsabilidade; pelo contrário, procure, de alguma
maneira, ajudar o Governo Federal ou com
ele colabo.re e contribua para que haja uma
solução plausível, sem dificuldades para a Nação, e que, de algum modo, traga a abertura
de esperanças de melhores dias ao povo brasilei_ro.
O SR. OZIEL CARNEIRO - Agradeço
a V. Ex•, nobre Senador António Luiz Maya.
Em nenhum momento - parece-me que
também não foi essa a declaração de V. Ex•
-soliciteiaó Senado Federal fugisse à sua
responsabilidade. Quando declarei que ·a resolução era política e que esta é úma Casa
política, sendo portanto necessário o seu
apoiamento para que pudéSsemos ter ·uma
negociação mais favorável ao nosso· Brasil,
apenas disse que o Senado Federal deve pro~
nunciar-se sobre a matéHa. É até importante
seu pronunciamento, para fortalecer a posição dos nossos negociadores, mas considero
inconveniente e antipatriótico tomarmos uma
decisão final e esta levar-nos a um impasse,
prejudicando os interesses nacionais.

Ex~ preocupa-se, e com-muita razão, com o
fato de que algum aspecto desse projeto de
resolução possa vir a prejudicar os entendimentos em torno da renegociação da dívida
externa. Estou de acor.do com V. Er pelo
meno~ em um ponto: na verdade, a nossa
dívida externa, no mom_ento, é o iló górdio
da grave problemática económica brasileira,
porque, se realmente os recursos_ que provieram dos seus contratos foram, em alguns casos, benéfü.'Os ao desenvolvimento nacional,
_no momento esse impasse a que estamos submetidos no mercado financeiro internacional,
representa um sén~O ·ponto muito grave de
menta. Surpreende-me, nobre Senador, que
nesse instante ainda tenhamos dúvida quanto
à aprovação dessa matéria. Participei da reunião da Comissão de Assuntos Económicos
gue_aprovou o substitutivo do Senador Jorge
Bornhausen, produto de negociação com o
Senador Fernando Henrique Cardoso. Posteriormente houve algumas objeções- se não
me engano do Senador Roberto Campos-;
e o Governo, volto_u a manter entendimentos,
através de sua Liderança, com as demais Lideranças no Senado, já então, incluindo o
Embaixador Jório Dauster, encarregado da
renegociação da dívida extl;lli1Q.
Portanto, o projeto de ~esolução que aí
está-roi"proauto de um consensç. A mim me
caüsa espécie que, a esta altura, se queira,
mais uma vez, recuar de entendimentos feitos
à luz do _dia, no Congresso NacionaL Fica
mUito mal para nós, como procedimento político e parlamentar. Poder-se-á tentar, se for
o caso ;_ e aí o nobre Líder Ronan Tito
está envolvido mais de perto no problema
e poderá dizer a V. Ex' - voltar a de'bater
o ponto que talvez :;eja o mais nevrálgico
de toda essa questão, a qual envolve o pagamento de parte dos juros atrasados.

O SR. OZIEL CARNEIRO- Nobre SenadOr Humberto Lucena, agradeço a V. Ex",
inclusive corrigindo um equívoco que cometi,
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V.
porque o assunto realmente foi debatido na
Ex' um aparte? ___ _
ComiSs-ãO -de Assuntos Económicos, e flão
na de Constituição, Justiça e Cidadania. EnOSR. OZIELCARNEIRO-Ouçooapar·
tretanto, em nenhum momento estou solicite do nobre Senador Humbt!rto Lucena.
tando ou ponderando ao Senado deixe de
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador se pronunciar sobre a matéria, que abra mão
Oziel Carneiro, ouço com muita atenção O de sua atribuição constitucional. Apenas endiscurso de V. Ex", que versa matéria da tendo que todos a_gueles Senadores que estavarri ncrComissão de Assuntos Económicos,
maior relevância, qual seja, a renegociação
quando aceitaram a tese apresentada pelos
da nossa dívida externa brasileira, que·se vem
arrastando, há tantos anos. .
__
Senadores Fernando Henrique Cardoso e
Não nos podemos demitir do que foi esta- Jorge Bornhausen, partiam do princlpio de
que estávamos colaborando com o Poder
belecido na nova Constituição. Até 1988, o
Senado não tinha participação nos emprésExecutivo para que ele conseguisse condições
timos externos contraídos pela União, nem_ mais favoráveis à solução do problem~ da
tampouco, portanto, na renegociação de sua dívida externa.
Chegou-se à conclusão- eu, Pessoalmendívida. Entretanto, a partir da nova Carta,
te, não sei se os demais Senadores -, com
recebt!mos nova atribuição, e o projeto de
resolução que está em curso na Casa, pen- o decorrer do tempo, que o negociador da
dente de votação em plt!nário - produto, .dívida externa nos tinha trazido uns parâmealiás. de entendimentos comeilSuais -dentro
tros e umas condições que nãc ~ram acabados
e fora do Congres~o - é nada mai::. nada
na proposta do Governo, tanto é que ele me:."menos do que Õdisciplinamento. através de
mo, em recente viagem aos Estado:. Unido:.
ou no mesmo dia em que aprovávamos a resouma lei interna no~::.a. do <.JUC c~tJ <.'onsub:.·
lução na comissão, declarava que o Bra~il
tanciado na nova norma con!>titucional. V.
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iria -pagar juros antes do término do presente
exercício.
Então, o que houve, como disse, rOi uma
inabilidade política do Embaixador Jório
Dauster e um excesso de boa-fé de_nossa parte no que ele estava nos propondo. Hoje,
coloco-me exatamente nessa situação de solicitar ao Senado que não abdique do seu direito constitucional de interferir no problema
da dívida externa, mas que tenha sabedoria
política de não aprovar a resolução ou rejeitá-Ia apenas em razão de_ alguns entenderem
que o Poder Executivo não a conduziu .corre-_
tamente no relacionamento com ~ste Poder
Legislativo, porque isto poderá levar a um
impasse ou a um enfraquecimento da nossa
posição, o que não eo desejo -tenho certeza
absoluta - de nenhum dos nobres componentes desta_ Casa.
O Sr. Ronan Tito.:....:: Permite-me V. E~
um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO- Com mu_ito
prazer ouço o nobre Colega.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Oziel
Carneiro, eu gostaria de fazer um breve rela~
to dos entendimentos que tivemos a respeito
da negociação--da nossa dívida externa. Iniciahnente houv!;!' uma proposta, partindo do
Poder Executivo. que foi submetida ao Sena·
do. Foi bom que isso acontecesse para que
não se deparasse, no futuro, com uma negociação acertada entre, digamos, o Executí\io
brasileiro, a banca internacional e o Senado
Federal, a quem cabe aprovar ou não a negociação e tal negociação pudesse ser rejeitada.
Para evitar que isso acontecess_e, entramos
em entendimento com a área económica e
vieram aqui a Ministra da Economía, FaZenda e Planejamemo, o Embaixador Jório
Dauster e demais componentes do grupo que
dirige a negoci~ção da dívida. A proposta
que eles fizeram no dia, apoiámo-la inteiramente. No entanto, sugeri, naquele mesmo
dia, que f6ssemos marchando nas conversações, para que não se- observassem dicotomias nos entendimentos entre o Executivo
e o Legislativo. Houve, no passado, nobfe
Senador, alguns problemas da maior serie"
dade. Tínhamos, por exemplo, o Min-istro
Dílson Funaro negociando a nossa dívida externa _e, ao mesmo tempo, o Congresso Naciorial, principalmente, o Senado se dividia,
metade querendo a moratória, metade não.
E a_ banca internacional, muitas vezes, exibia
jornais brasileiros para o Ministro D!lson Funaro- mais tarde, para o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira tãmbém - mostrando
que aqui havia uma fissura. Nossa maior
preocupação, neste instante, diante Qa_banca
internacional, é a de não apresentarmos nenhuma, nenhuma fi~sura, qUer seja dei lado
do Governo, quer seja do _lado do. Legislativo.
Tanto isto é verdade que, sabe V, Ex:. tenho
a honra e o privilégio de liderar a Bancada
do PMDB, de Oposição ao Presidente CoUor, aqui dentro e, no entanto, quando também me coube uma honra. maior ainda, de
saudar o Presidente Bush em nome do Sena-
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do Federal, fiz questão de nomear que o Congresso Nacional estava apoiando integralmente a proposta do Presidente Fernando
Co_Uor de Mello. Por que fiz questão de citar,
inclusive, o nome do Presidente_ da República? Para mostrar _ao Presidente dos Estados Unidos que não há aqui nenhuma fissura.
Àquele arroubo inicial da negociação veio
depois uma certa conseqüência com a visita
do Ministro Jório Dauster a Nova Iorque e
depois a Washington. Voltamos e tive_mos
um novo entendimento. Ele- acreditava que
pelo art. 2° vedava-se qualquer adiantamento, o famoso toren payment- qualquer pagamenta de boa vontade- antes que se f1zesse
a negociação total. Isso poderia obstaculizar
de alguma maneira a negoCiação. Cham~mos
o Ministro e, informalmente, no Gabmete
da Liderança, com os líderes do Governo,
pedimos-veja V. Ex•-a S. Ex• que redigisse aquele artigo, motivo de desentendimento, o qual tenho guardado na minha sala.
Como se facilita a negociação, para V. E~•?
Disse muito bem o nobre Senador Humberto
Lucena, que não podemos abdicar ~esse_ ~-o~
so mandato constitucional.~E S. Ex•, o ~ms
tro Dauster disse que, ao invés da prOibição
do Senado, ele colocava tão~somcnte_ uma
consulta dos negociadores ao Senado FederaL Aventamos, inclusive, naquele momento, a possibilidade de socorr~-1': nas féria~
parlamentares, quando a Com.1.ssao que aqm
fica presente durante o recesso poderá opinar;consultadas as Lideranças, claro.~ asSLm
foi feito;de comJltn acordo com as Bancad?-S
de Oposição, com_as Bancadas do Govern?
e com o Ministro negociador. Agora, substituímos-para consulta. O Ministro Jório Dauster levou os telefones daqui. Se S. Ex• estiver
em Washington, poderá ligar para cá e pedir
uma consulta. Mais do que isto, Senador
Oziel Carneiro, não podemos fazet, porque
seria abrir mão, como disse muito bem o Se-_
nadar Humberto Lucena. das prerrogativas
constitucionais do Senado Fed!_!ral. Hoje isso
está muito abrandado; são apenas consultas
e delas nós não· podemos abrir mão. Flco
pensando, Senador, se fosse o in~erso, se_
acontecesse o fato de osE!>tad05 Umdos esta-.
rem negociando caril o Bra.<>il, se o Senadq
Federal permitiria apenas cOnsultas. Penso.
que não. Tive oportunidade de es~ar agora.
nos Estados Uniões e_ ouvir o debate que
eles faziam, lá, em to_rno do orçamento. f)_
-Senado_ Federal e a Câ~ar:r não abrem mão
das suas -_não podem nem Qcvem -:-::: prerrogativas. ~ isso que estamos tentan.do. Solicitamos ao nobre Senador a colabor_ação para
que também nÓS, eriJ. C<?munl: ciCordO _çarit a
área negociadora, possamos dotar o Senado
Federal de uma resolução que o coloque em
paz com as suas atribuições constitucionais
e com a. sociedade bra.sileira.

da negociação, mas apenas no sentido de su·
bordiná-lo a uma consulta ao Senado Federal, talvez possa atender o meu objetivo, qu~
não é nem de rejeitar nem de aprovar a med1~
da, mas encontrar o camiO.ho mais adequado
Para qUe o Brasil se beneficie efetivame~te
nessa renegociação da dívida externa e evttese, no futuro, que o País continue com o
Seu desenvolvimento emperrado e a sua po~
pulação sem poder gozar os beneflcios do
bem-estar a que todos os povos têm direito.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(M_tiito bem!)
- - --O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa concede a palavra a V. Ex" e
pede que use os 5 mínutos da Liderança, porque há outros oradores inscritos, como Líderes, para breves comunicações.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RI. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso:
Sem_ revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ouvi atentamente as palavras
do Senador Oziel Carneiro, a quem ~edico
especial estima e os apartes que lhe foram
concedidos no seu pronunciamento.
Há necessidade de qiie_ alguns pontos sejam
colocaQos muito claramente em relação à negociação dá dívida externã_.
Primeiro, a imprensa teceu loas às declarações da Ministra e do nosso negociador, Jório
Dauster, de que o País não pagaria nenhum
juro, não pagaria nada antes _que fosse concretizado o acordo sobre o príncipal da dívida.
Sr. Presídente, todos os Senadores se re-cordam de que a Ministra esteve aqui junto
com o negociador Jório Dauster e que os
dois declararam, em -~lto ~- b_9m ~~_!tl, qu~
o País não pagaria juros atrasados enquanto
não fechasse o acordo sobre a dív~da externa
a longo prazo.
Posteriormente, eu, como Membro da Co~
missão de Assuntos Econômicos, vi aquela
comisslÍo aProvar, por unanimidade, o projeto de resolução do S<;:nador F~~~ftn~o Jienrigue ·cardoso, com uma emenda do Senador
Jorge Bornhausen. Vou ler o que dizia o parágrafo único do art. 6":
"É vedada a efetivação de qualquer
pagamento aos bancos privados. antes
da aprovação dos contratos pelo Senado
Federal, exceto quanto à dívida de cwto
prazo, de caráter comercial e interbancário."
Sr. Presidentc,._as.câmeras 4e tel_evisão
foram jogadas em cima dos Membrps_da Comissão, e colocou-se como uma vitória da
Comissão de Assuntos Econômicos a aprovação daquela resolução.
Os SenadoreS Fernando Henrique Cardoso
O SR. OZIEL CARNEIRQ- Nobre Sena-dor Ronan Tito, sou agradecido a V. Ex• pela e Joige Bornhausen declararani que esse -ãrtl-intervenção. Eu. em momento algum, desejo go havia sido feito pelo Ministro J-ório Dausque o Senado abdique de suas prerrogativas ter, negociador da dívida~ que estáv.amos
co.nstitucíonais. Entendo que se realmente a aprovando esse dispositivo após entendimenresolução passa a: ter um item não impeditivo to com o Executivo; e que estávamos, na
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realidade, aceitando uma colocação feita pelo
negociador Jório Dauster, Todos os Membros da Comissão se lembram desse fato. Alguns até fiZeram a1gUITiãS POStUlaçoe~ divergentes, mas acabaram, por unanimidade,
aprovando o projeto de resolução.
Aí, Sr. Presidente, como deV-e oco:rer
quando há urgência urge_p.tíssima, o prOJeto
veio a plenário. E o que aconteceu? Chegou
dos Estados Unidos o Senador Roberto Campos e aqui fez um disc':lrs~ em q~e. colocou,
até muito mal, a negocmçao da divida exter~
na, dizendO que o negociador tirtha sido s~u
auxiliar e que não entendia nada de negociação da dívida externa, que só ele, S. Exa o
ex-Mfuistro Roberto Campos tinha experiência sobre o assunto, porque havia negociado
a dívida externa brasL!eira três vezes. Digõ
que negociou rrial, pOrque cada vez devemos
mais e temos o-spreã:d mais caro no Mundo.
Esta é urna realidade._
_
O que aconteceu, Sr. Presidente? E?tou
fazendo tal colocação, porque sei que há uma
manobra no sentido de que não se vote mais
_
essa matéria neste ano,
Chegando aqui, o ex-Ministro SeÍlador Roberto Campos entendeu-se com Lideranç:,ts
e a matéria. foi retirada por um ptazo determinado, que já se expirou. E-stava na Presidência da Mesa o Senador Pompeu de Sousa,
quando _indaguei a clata do término do prazo
da retirada daquele projeto de resolução da
Ordem do Qja. O projeto fora n_ovamente
incluído, porque havia terminado o prazo.
Agora, sumiram com o projeto.
. _ -.
Após a chegada a·o Brasil do Pres1dente
do Citibank ou Citicorp, David Rockfeller
- e diz aqui no jornal que ele não aceita,
em absoluto, a proposta do nosso País o Brasil declara em alto e bom som, através
de seu negociador, que está propondo 1 bilhão e 200 milhões de atrasados e que talvez
os bancos credores aceitem proposta.

·s~~ Oziel Carneiro- Per~ite-ffie V.
um aparte?

o

ex·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-(fazendo soar a campainha.) -Comunico
a V. Ex~ que, na sessão extraordinária, o horário do Expediente é de apenas 30 minutos.
ConCedi a palavra a V. Ex~. para uma breve
comunicação. V. Ex• não deve aceitar apartes
e deve, assim que possível, concluir seu pronunciamento.
o-sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente,
díallte disso iilfelizmente não posso conceder
apartes. M;s quero ~izer que hoj~, no jornal
O GlobQ1 vimos a seguinte maténa:
"Governo tira o Senado do acq_rdo da
dívida."
Mais uma vez estamos aqui para chancelar, pa~a 'carimb~r, pois a COnstituição declara em alto e bom tom que cabe ao Senado
discutir problemas relacionados com o endividamento externo.
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Sr. Presidente, a mesma matéria foi publi-

cada no Correio Braziliense:
"Governo Quer -õ Senado fora das negociações da dívida."
O projeto já vem para cá diferente. O prOjeto, que tinha aquela cláusula, vem diferente:
"É vedada a efetivação de qualquer
pagamento de atrasados aos bancos privados, sem prévia consulta ao Senado
Federal ou, durante o recesso parlamentar, ã Comissão RepreSentativa."
Sr. Presidente, temos que encarar com seriedade esse problema. Fui Membro da Comissão da Dívida Externa e tenho visto as
marchas e contramarchas que vêm ocorrendo, desde que assumi o Senado, relacionadas
com a dívida externa brasileira. Quero deixar
bem Claro que esta Casa_deve honrar as suas
tiâdições, votando essa matéria, quem quiser
votar. Tem que ser votada pelo Plenário. Se
Se retirar ou rejeitar a matéiía, tUdo muito
bem. O projeto está em urgência urgentísM
sima. Através de uma negociação das Lidew
rânças ele foi retiradõ durante um prazo, voltou à Ordem do Dia e saiu novamente.
Sr. Presidente, peço a V. Ex', como Presidente da Casa, me informe se essa matéria
vai voltar à Ordem do Dia. Não podemos
encerrar a presente Sessão Legislativa sem
ter votado essa matéria, pOrque é flagranteM
mente inconstitucional o ato que está sendo
feito.
- -Para encerrar, -sr. Presidente, peço a V.
Er - e aí já é uma questão de ordem informe ao Plenário" se esta matéria entrará
na Ordem do Dia de uma das sessões.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece a V. Ex• e ao Plenário
que todas as matérias _que estiverem em condições serão apreciadãs nesta sessão, desde
que haja número no plenário. Estão presentes 39 senhores Senadores e todas as questões, todos os projetas em curso serãiYapreciados. O Plenário votará a favor ou contra,
livremente. A Mesa até hoje não pediu e
espera até o fim do seu mandato não pedir
nenhum voto a nenhum senador. Nem insi·
nuou'. A Mesa tem compromisso senão com
o pensamento da maioria do Senado Federal.
Com a _palavra o nobre Senador MauríCio
Corrêa, como Líder.

O SR. MAURÍCiO CORRÊA (PDT- DF.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, náo fosse essa pletora de projetas oriundos da Câmara que têm que merecer a revisão desta Casa, conforme surpreendidos com a emissão de várias medidas pnwisórias neste final de ano. Com isso temos
meditado muito acerca da maneira·pÇ!\a qual,
açodadamente, somos compelidos a votar as
lJD.atériaS oiigináfías da Câmara dos Deputalias. Parece-nos extremamente injusto e até_
irresponsável que nós, sem meditarmos, sem
refletirmos, sem examinarmos, sejamos abri-

gados a votar para atender ao clamor, até
à pres..<;ão de vários segmentos da sociedade
sobre esse ou aquele projeto de lei.
Como dizíamos, Sr. Presidente, não fosse
essa grande quantidade. de projetas que temos a examinar, ainda tomamos conhecimento de que, dentre as várias medidas provisórias, o Presidente da República encaminhou
uma, relativa· ao aumento do funcionalismo
público e dos militares. É extremamente curioso que o Presidente determine um aumento, proponha um aumento, fora aquele abono, de 91% dado aos militares e de apenas
81%, aos civis. Há uma diferença de 10%
entre uma categoria e outra.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
Constituiçâo é clara, ao determinar, no art.
37, inciso X, que "a revisão geral da rem uneM
ração dos servidores públicos, sem distiii.ção
de índices entre servidores públicos civis ou
militares, far-sç-á sempre na mesma data".
Parece-me, portanto, que é uma irregularídade patente. Não sou contra a que um almirante, a que um general ganhe mais,_ acho
que têm que ser bem remunerados, os soldos
estão defasados, são até ridícul05 dadã"a res~
ponsabilidade dos cargos que exercem; o que
ocoiie é que_ quando se propõe um aumento,
também Os civis não podem ser esquecidos,
abandonados. Na medida em que se propõe
um aumento a mais para os militares e a menos para os civi~, ~tá-se estabel.ecendo Uma
-diferenciação nítida entre o cidadão civil e
o militar, o que a Constituição veda taxativamente..
Portanto, não poderia deixar de manifestar
o meu protesto. A medida provisória será
examinada, ·mas não posso concordar, não
desejo que o índice relativo aos militares se] a
reduzido. de jeito nenhum; o que quero é
que se encontre um patamar de igualdade
de condições para os civis, que são amparados
pela Constituição com os mesmos direitos
que os militares.
-- Fei_tas estas considerações breves, Sr. Presidente, _quero dizer que a nossa responsabilidade é muito grande para examinar es~a
medida provisória e peço 'a V. Ex~ que faça
uma triagem dessas matérias que estão sendo
incluídas para votação. Não temos condições
de votar esses projetas densos que vêm da
Câma_ra dos Deputados. Nós, os partidos minoritários, não tomamos conhecimento dos
entendimentos que foram feitos para a votaçãO dessas matérias que estão sendo colocadas na Ordem do Dia, e a este respeito, Sr.
Presidente, gostaria de deixar claro aqui que
a minha posição, no que tange à taxa rodoviária, que ontem mereceu um espaço muito
grande,é a seguinte: acho que o projeto deve~
ria coriter um dispositivo que permitisse aos
estados e :nunicípios também receberem uma
parte dessa taxa que está sendo cobrada.
Ontem, requeremos a verificação de votação, hoje, não vamos mais fazê-lo, pelo menos da minha parte, Sr. Presidente. Não vou
mais requerer verificação para a votação.
Entendo que as rodovias estão em péssililas
concijções, que o_9overno precisa ter um instruilleiito para concretrizar esses recapea~
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mentos. Fiquei extremamente -convencido
após a bela colocação feita pelo eminente
Senador Almir Gabriel que, de forma inequívoca, de forma clara, de forma nítida, colocou que o Governo, se quisesse, teria condições, através de outro recurso, de promover
esse conserto.
Mas não vou, absolutamente, criar nenhum obstáculo a _que se vote hoje a taxa
rodoviária.
Espero, Sr. Presidente, que o mesmo tratamento do Governo seja dispensado numa matéria que conheço, que é a relativa ao MinisM
tério Público. Aqui, o projeto que está che~
gando determina, por emenda sugerida pelo
nobre Deputado José Bonifácio de Andrada,
que o Ministério Público de Brasília, tenha
que ter a audiência do Presidente da República.
Por outro lado, a própria emenda consagra, Sr. Presidente, que é a Càmara Legis·
lativa de Brasília, o órgão legislativo que terá
que opinar sobre a destituição do Ministério
Público, quer dizer, do Procurador- Geral.
Ora, o art. 12S da Constituição diz que o
Ministério Público da União se comporá: do
Federal, do MUitar, do Trabalho e do Distrito
Federal e dos territórios.
Ora, como é que podemos aceitar um projeto que vem com esse erro patente? Quer
dizer. o Distrito Federal, os estados e os territórios são_ unidadts anómalas, 'sg(generis,
dentro do contexto republicano. Quem terá
que opinar sobre a destituição do Procurador-Geral, que é também; dOs territórios, é
o Senado Federal ou, no máximo o Congres-_
so. M?s, nunca, a Câmara Legislativa e, mui"to menos terá que se proceder a audiência
-do Governador do Distrito Federal para a
nomeação de um procurador, cuja jurisdição
atinge os territórios brasileiros. E, nós estamos criando mais três territórios: o do Alto
Solimões, o Território do Rio Negro e o Território do Araguaia. No momento não temos
territórios porque os dois que eram territórios
se transformaram em estados.
Fica aqui, portanto Sr. Presidente, já claro
que essas matérias extremamente polémicas,
que contêm muitoS: artigoS e que envolvem
uma grande transformação na vida da comunidade, essas matérias não podem. não deve
ser votadas açodadamente, como infelizmente estamos fazendo em alguns casos. Espero
examinar essa questão profundamente e ver
se encontro um mecanismo capaz de proibir
que todo final de ano sejamos compelidos
a promover votações, ·aqui, irr8.cionais, coin
as quais não podemos concordar se fizermos
um exame sério e amadurecido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarece ao nobre Senador Maurício Corrêa, que esse projeto do Ministério
Público não chegou ao SenadO "Federal até
agora e, se chegar, não será objeto de exame,
porque se compõe de quase 300 artigos e seria
uma violência apreciá-lo em poucas horas.
Se houver prorrogação da Sessão Legislativa
ou nova convocação, af, então, a matéria: po-
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derá ser objeto de: ex.a~ne. No momento, não
é objeto de exame n~m será.

O Sr. Ney Maranhão peço -a palavra como líder.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
- Conce_do a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente,

Srs. S~ni4_ores, dois assuntos me trazem hoje
à tribuna, através dos quais, desejo me congratular com o Ministro Ozires Silva quando
S. Ex• peta privatizãÇãó da Cobrapi do grupo
Siderbrás, a primeifa empresa estatal a :::.er
privatizada pelo Governo Collor. E ainda
mais, Sr. Presidente: essa empresa, na determinação do MinistériO em privatizá-la, S. Ex~
fez a transferéncia das suas aç6es para os
seus empregados, e Q resultado foi a rapidez
do processo de privatização das empresas vinculadas a este ministério, dentro da política
do Governo federal de reduzir a interferência
do Estado na vida do cid~diío.
Cangratulo~me

dades que o Presidente Policaro vem tendo,
pãra atender a demanda de recurso:
"Conversando Coffi i.s lideranças ru- raifpara evitar eventualmente radicalismo, lembrando-lhes que existe uma hie·
rarquia a ser observada: o banco tem
gerentes, super-intendentes, diretor de
crédito rural, presidente e, além destes,
ministros da economia e agricultura ...
Recentemente, alguns rurícolas fêcha~
ram a seção externa do Banco do Brasil
• el:!l E~cfides da Cunha_Paulista (SP)."
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to Policaro, com_r_eferência ao financiamento
ag!ícota nes_tt: Pãrs.
__
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NEY MARANHÃO EM SEU
DISCURSO'
CRÉDITO RURAL- Recursos
--pata Cusúii"O da safra 90/91

Em 15-8-90, ao anunciar as novas diretrizes
para a Política agrícola, o Exm9 Sr. Presidente
da República informou à Nação que o SisteEstou faze~do um apélo, Para que isso não
ma Nacional de Crédito Rural contaria, nó
aconteça nos Municípios de Rio Verde, Mi- segundo semestre de 1990, para o financia·
neiros e Jataí, para que essas lideranças pro- menta da safra de verão, com recursos da
curem o Presidente do Banco do Brasil para ordem de Cr$ 309.640 milhões.
entrar em entendimento, afim de que não
Na Qportunidade, a participação do Banco
se repita o que aconteçeu no Estado de São_ do Brasil foi estimada em Cr$ 204 bilhões
Paulo.
- e, até 30-11-90, o banco já havia aplicado
_A~sim sendo, Sr. Presidente, peço que
no setor agrícola cerca Cr$ 323 bilhões, con~
transcreva esse trab;dho do Presidente Alber- forme segue:

Origem

Programado

o St'.

Ministro e peço a
transcrição desta matéria, aqui, no Se.na_do
Federal.
O segundo asSun~to ~iefere-se a u:ina portaria
que o Sr. Ministro assinou_ crlàrido o Grupo
Técnico Operacional da região Norte.
Nesta portaria S. Ex§ levou em consideração as dificuldades características dO sistema elétriço "isolado da região Norte, que nã'o
lhe permite usufruír das Vantagens da interligação dos sistemas eletra-energéticos.
O Ministro considerou:

"A necessidaçle_de__assegurar aos consumidores o fornecimento de energia
elétrica. em_co_ndiçõe_s adequadas de se~
gurança e qualidade'~, bem como aS dificuldades econômico·-f'ip.anceiras que o
País vem atravessando, que ''tem impedido que os sistemas elétriços nwncio:nados, atinjam as condições necessár~as
para o atendimento_ adequado ao cresciento de sua carga."
Peço também a transcrição dessa medida
do Ministro da Irifra-Estrutura.
E, por último, quero me congratular cóm
o Senhor Prestdente da RepúbHca quando
Sua Exceleência:
"Informou à Nação que o Sistema Nacional de. Crédito Rural contaria, no segundo semestre de 1990, para o finanCíamento da safra de v~rão, com recursos
da ordem de Cr$ 309.640 bilhões.
Na oportunidade, a participação do
Banco do Brasil foi estimada em Cr$ 204
bilhões e, até 30-11-90, o, Banco já havia
aplicado no setor agrícola cerca de Cr$ ~
323 bilhões, conforme segue anexo-."
Congratulo-me com o Presidente do Banco
do Brasil pela ajuda decisiva do Banco do
Brasil, para com a nossa agricultura. Ao mes·
mo tempo quero transcrever- aqui as dificul-

APlicado até
.

.

.

30-11-90

Tesouro Naç1onal
MCR 6-2 <'Ir MCR 6-3

as

46

Poupança-Ouro ..... .

112

FCO . . . . • - . - - - - - -- - -

1
10

Lei 8.023/90 .•.....

6o

48
215 (*)

204
Na forma prevista pelo Governo, o banco
aplicaria Cr$ 112 bilhões corri base nos retornos da Poupança-Ouro, mas as composições
e os créditos inadimplidos atingiram Cr$ 130
Dilhões.
Mesnio assim; o banco injetou no segmen·
to rural Cr$ 193 bilhões de "dinheiro novo"
(Cr$ 60+48+8Sbilhões),_rrtontante bem
próximo dos Cr$ 204 bilhões programados.
ReS!ial_te-:;e que a parcela de CrS 85 bilhões,
acima re_ferida, poderia estar aplicada em ou·
trOs setores da atividade econômica, de maior
r~ntabilidade e menor ~~coque a ag!iculiura,

:Coma_ Se observa,_ para cumprir a programação estabelecida pelo Governo, o Sr. Pre·
sidente do banco, que seinpre se identificou
como hcimem do campo, não hesitou em mais
uma vez apoiar o setor agrícola.
Ante as dificuldades para atender toda a
demanda de r~cursos, o Presidenre Policaro
vem conversando com as lideranças rurais pa·
ra evitar eventual .radicalismo, lembrandolhes que existe um<~. hierarquia a ser obser·
vada: o banco tem ·gerentes, ·superintende o~
tes, diretor de crédito rural, presidente e,
aJém destes, ministros da economia e agricult_ur-a. góverriadores e presidente da República, todos ãbertos ao diálogo e engajados no

esforço governajneOtaT de um maior apoio
à agricultura.
Recentemente,· <!_l_guns rurícolas fecharam
.a seção externa deste banco em Euclides da
Cunha Pau{ísta (SP). Não podendo conviver
manifestações desse tipo o banco decidiu até para in(bir agreSsões de espécie - encer~
rar suas atividades naquela localidade.
NOTAS

O Ministro da Infra-estrutura., Ozires Silva, _assinou portaria criando o Grup-o Técnico
Operacional da- re-gião Norte (GTON), que
vai atuar no âmbito dos sistemaS elétricos
isolados da região Norte e de regiões yizi·
ti.has·, "com finalidade de apoiar as.atividades
relativas à operação e manutenção do"s siste~
mas de geração, transmissão e distribuição,
bem como de utilização e comercialização de
energia elétrica, !Xlffi vistas a m~lhorar as condições de suprimento e reduzir o custo de
geração nesses s_istemas elétricos, propiciando melhor atendimento a seus consumido·
res".
(•) Composiçôe~ (CrS 36 bilh6e~). trédito~ inadim·
plido~ (CrS 94 bilhõe~) e "dinheiro novo" CrS 85
bilhôe~.
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O GTON será coordenado pela Eletrobrás
e será composto pelo Departamento Nacional de Àguas e Energia: Elétrica (DNAEE)
e pelas concessionárias de energia elétrica da
região Norte (Eletronorte, Companhia Energética do Amazonas, Centrais Eletricas de

Rondônia, Companhia Energética de Roraima, Companhia de Eletricidade do Acre,
Companhia de Etetiiddãde do Amapá, Centrais Elétricas do Pará e Centrais Elétricas
Meato-grossenses). A cri_tério dessas empre-

sas, poderão integrar o GTON outras empresas concessionárias de energia elétrica possuidoras de sistemas isolados a na área abran-

gida pelo grupo.
Para assinar a portaria, o Ministro Ozires
Silva levou em consideração "as dificuldades
características dos sistemas elétricos isolaR
dos" da região Norte, "que não lhes permitir
usufruir das vantagens da interligação de sis~
temas elétro-energéticos". Ao mesmo tempo, o ministro considerou a necessidade de
assegurar aos consumidores o fornecimento
de energia elétric_a em condições adequadas
de segurança e qualidade", bem como as difiR
culdades económico-finanCeiras que o País
vem atravessando, que __ "tem impedido que
os sistemas elétricos mencíoilados atinjani ·as
condições necessárias para o atendimento
adequado ao crescimento de sua carga".
Para o Ministro Ozires Silva, é importante
não só dar continuidade ao que já foi realizado, mas também" intensificador as ações
no sentido de ampliar e modernizar as infraestruturas existentes, o que é imprescindível
para o ate-ndimento adequado aos consumidores".
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. NEY Mé!RANHÃO EM SEU
DISCURSO:

NOTA
A Companltia Brasileira de Projetas
Industriais (COBRAPI), do grupo Siderbrás, é a primeira empresa estatal a
ser privatizada no Governo Collor. Em
Assembléia Extraordinária, foi aprovada a transferência, para os empregados,
do total de açóes da empresa e pertecente ã Siderbrás. A transferência da Cobrapi para seus empregados custará Cr$
15 milhões, que serão pagos em três parcelas: um terço à vista, um terço ein trinÚl dias e o restante em 60 dias.
Essa tr.ansferénci"ã de ações da Cobra~
pi pira seus empregados é o re_s_ullado
da determinação do Ministro da lnfra~
Estrutura', Oziies Silva-, de que fOsse acelerado o processo de privatização das
empresas vinculadaS ao ministéríó, dentro da política do G_oy_e_rno Federal de
reduzir a iiltel:fefênda do Estado na vida
do cidadão.
Na Assembléia Extraordinária -foia.rn
aprovados os demonstrativos fínanceiiõS
da empresa até 30 de outubro e a transferência, para os empregados, de
4.147.655 ações da companhia, 'que pertenciam â Siderbrás. Cada ação será ven-

dida pelo valor nominal definido no balanço de 31 de dezembro do ano passado,
ísto é, Cr$15 milhões. Com essa transferência, os empregados da empresa pasSam a ter 91% das suã ações, uma vez
__ que- a Siderbrás ·aetiriha 80% enquanto
os empregados já possuíam 11%. Orestante das .ações ficará com a Companhia
Siderúrgica Nacional (8%) e com a Cosipa e Usiminas (1%).
Agora, os empregados deverão convocar uma aSSembléia para fazer reestruturação-da empresa, inclusive a nível de
diretoria, já como empresa privada. Dos
720 empregados que a companhia tem,
-apena-s 606 estão participando da privatização.
A Cobrapi foi criada em 28 de janeiro
de 1963, vinculada à Companhia Síderúrgica Nacional, como subsidiária, com
o-objetivo de dotar o País de uma enge- nharia nacional competente, capaz de
dar suporte ã entrada do Brasil na era
industrial e da Siderurgia de grande por-- --~A partir de 1982, passou a fazer parte
do Grupo siderbrás, com unidades regionais distribuídas pelo Rio de janeiro,
Volta Redonda, Vitória, Belo Horizonte
e São Paulo. Em 1989, ela teve um fatu·
ramento de US$ 60 milhões
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Esgotado esse prazo sem a interposição de
recurso, a matéria será remetida à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está esgotado o período destinado ao Ex·
pediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

SUBSTITUTIVO DA CÃMARA AO
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 47, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do art. 169 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Substitutivo ao Projeto de Decreto Legislativo
n" 47, de 1989 (n' 174/90, na Câmara
dos Deputados). que dispõe.sobre aremuneração do Presidente da RepúbHca
e do vice-Presidente da República (dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos).

Solicito ao nobre Sr. Senador Pompeu de
Sousa o parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB - .
DF. Para emitir parecer. Sem revisão do oraO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dor.)----:- Sr. Presidente e Srs. Senadores, o
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo parecer não poderia deixar de ser favorável
Sr. ·t" Secretário.
à aprovação do projeto, de vez que se trata
de adequar os proventos do Presidente e do
É tido o seguinte:
vice~presidnete da República aos seus respectivos encargos e, acima de tudo, conferir-lhes
SECRETARIA LEGISLATIVA
realidade para que eles deixem de ser, como
SUBSECRETARIA DE COMISSÓES
tem sido até a data presente uma espécie de
~COMISSÃO DE CQNSTITUlÇÀO,
fixação para o qual se procuraram soluções
JUSTIÇA E CIDADANIA
altc;:_rgªtivªs nem sempre condizentes com a
cor;reçao da vida pública do Pais.
Of. n" 104/90 CO ~
E necessário que a vida públlca do País
Brasilia, 13 de dezembro de 1990
seja realmente pública, notória e absoluta·
Exm" Sr.
me_[lte inatacável. De forma que os_ valores
Senador Nelson Carneiro
fixados parecem absolutamente corretos e o
DO. Presidente do Senado Federal
seu critério de fixação e de r-evisão condiSenhor Presidente:
zentes com os critérios para õ serviço público
Nos term_os regimentai::., comunico a V. Ex'
em geraL
que esta comissão aprovou o Projeto de Lei
Afinal de contas, o Presidente da Repúdo Senado n'·' 89, de 1990, que ''determina
blica e o Vice-Presidente da República são
a seleção objetiva de pessoas submetidas a
servidores públicos.
fiscalização de tributos federais e equipara
É o parecer, Sr. Presidente.
ao crime de prevaricação a interferência conO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
trária por autoridades políticas e administra-O parecer conclui pela aprovação do protivas", com Emendasn·• 1 e 2-CCJ, na reunião
jetO.
realizada nesta data.
Esclareço aos que não têm em mãos o proNa oportunidade renova V. Ex• meus projeto:
testos de elevada estima e consideração. "Que se fixa para o Presidente da ReSenadorCid Sabóia de Carvalho, Presidente.
pública, a remuneração mensalde 700
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mil cruzeiros e para o Vice-Presidente
- Com referência ao expediente que acaba
da República _soo milcruzeiros."
de_ser lido, a Presidência Comunica ao PlenáO
Sr._ Man.sueto de Lavor- Pela ordem,
n-oque, nos termos do art. 91, §§ 3" a 6"
Sr. Presidente.
do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
cinco" dias para interposição de recurso, por
um décimo da composição da Casa, para que · -Tem V. Ex~ a palavra.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDBo Projeto de Lei do Senado n'' 89, de 1990,
seja apreciado pelo Plenário.
PE. Pela ~~dem.) -Sr. Presidente, o avulso
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seguinte <iá a remuneração de Ministro de
Estado em 950 mil cruzeiros. Esse avulso
também vai ser votado?

O SR. PRESIDENT!k (Nelson Carneiro)

-É o item seguinte. Não posso discutir o
outro antes de decidir este.
Estamos votando o Projeto clfd5ecreio Legislativo n9 47, de 1989, __depois iremOs ao
exame do Projeto de Decreto Legislativo n~
48.
O SR. MANSUETO DE: LAVOR -Sr. Pre·
sidente, estou perguntando se estamos Votan-

do uma remuneração para o Presidente de
República menor do que a de ministro _de
Estado.
·----·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não posso concluir, porque, primeiro, não
votamos ainda a de ministro. Se já tivéssemos
votado a de ministro, responderia a V. Ex~
no momento, estamos votando a do presidente. Se o Senado n·ão aprovar a do ministro
de _Estado? Evidentemente que é diferente.
Estamos examinando apenas a do presidente
e a do vice-presidente.
A pergunta de V~ Ex• será procedente no
exame do item seguinte.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Pre·
sidente_, a minha conclusiio é fácil de esclarecer, porque os avulsos chegam na hora e não
temos tempo de estudar as matérias. Tudo
isso parece-me estranho. Em to4o cas~. IJTI·
tendi.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Informa a Mesa que a remuneração dOS
ministros é f~ta para à próxima se<:isão legislativa, enquanto a do presidente é feita anul!lmente, a cada exercício.
De modo que estamos votando matéria re~
ferente ao art. 49, inciso VIII, da Conscituição.
Em discussão o substitutivo. (Pausa,)
Não havendo quem peça·a-palavra, enc_erro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
À provado. A matéria vai à promulgação.
I:. o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS
DEI'UTADOS AO PROi~TO DE
DECRETO LEGISLATIVO
N" 47. DE 1989
(N" 174190. naquela Casa)
Dispõe sobre a remuneração do presidente_ ô.a República e do vice-prcsidente
da República.
Substitua-se o projeto pelo seguinte:
Dispõe sobre a remuneração do Presidente da República e do Vicc·Prcsidente
da República.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo Ficam estabelecidos como remuneração mensal, para o presente exercício,
os seguintes valores:
_
_
I - para o Presidente da República: CrS
700.000,00 (setecentos mil cruzeiros);

'

U- para o vice-presidente da República:
500.000,00 (qutnhetos mil cruzeiros).
Parágrafo único. Para os efeitos deste decreto legisl::itivo, considera-se remuneração
mensal a soma dos valores percebidos em
espécie, a qualquer título, excetuadas as diáiiãs e ajudas de custo em razão de mudança
·d_e sede.
Art. 2~ Os valotes fixado~ no artigo anterior sérão -reajustados nas mesmas datas, observados os mesmos índices adotados para
os servidores da Uni~o;
Art. 3~ As despesas decorrentes da exe~
cução deste decreto legislativo correrão à
conta de dotfições consignadas no Orçamento
G~ral-~da Uillão.
Art. 4~ Este decreto legislativo enira em
vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Revogam-se as disposições em
contrário.
Cr~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 2:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 147. DE 1990
(InclUído erri Ordem do" Dia
nos termos do art. 169 do
Regimento Interno)
Discussão, em hii'no único, do Projeto
de Decféto legislativo n" 147, de 1990
(n' 32379U, na Câmara-dos Deputados),
que dispõe sobre a remuneração do Pre~
sidente da República, do Vice-Presiden-~a .República e dos Ministros de Estado para o próximo exercício financeiro.
_(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos J:.~onômicos.)
Con<::edo a palavra ao nobre Senador Pom~
peu de Sousa, para emitir parecer.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -
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3. Como se vê, a proposição em tela vem
ao encontro de requisitos jurídicos e técnicos,
de vez_que é imperioso estabelecer parâme~
tros remunerat6rios adequados a cargos tão
relevantes, atualizando-os, conforme prevê
o próprio texto do projeto, segundo os "mesmos índices atribUÍdos aos servidores civis da
União, a partir de janeiro de 1991".

Do exposto, conclui-se, que a proposição
em exame nenhum vício apresenta sob os as·
pectos da constitucionalidade, juridicidade
regimentatidade. No mérito, cumpre ressai·
tar que o valor estabelecido para a remune·
ração de ministro de Estado e a sua forma
de reajuste é compatível com a natureza do
cargo e com os pressupostos inscritos no artigo 37 da Constituição Federa!.
Em conseqüência, somos pela aprovação,

sem reparos, do Projeto de Decreto Legislativo 0°147, de 1990, mantendo-se, destarte,
o texto -já aprovado na Câmara dos Deputados.
Acrescento que, com relaÇãO-- ao ministro
de Estado, a preocupação foi manter amesma veracidade, a mesma nitidez e a mesma
coerência com que foi justificada a do Senhor
Presidente e Více-Presidente da República,
no que diz respeito ao decreto anterior.

É. o parecer, Sr. Presidente_.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em disCussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis<.:ussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto· vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovad?:

N~ Pàia emitir_ pareCer.)- Sr. Presidente,

Srs. Senadores:
- 1. Consoante o disposto no art. 49, inciso
Vlll. da ·constituição Federal, compete exclusivamente ao Congresso Nacional~
"Fixar para cada exercício financeiro
a remuneração do Presidente e do V ice~
Presidente da República e dos Ministros
d_e Estaçlo, observado o que dispõem os
am. 150. II, 153. II!. e !53.§ 2".1."
Btes""citados dispositivos se referem a aspectos tributários relacionados com a isonomia de tratamemo; que deve ser· respeitada
na fixação de vencimentos.
- ..2. Reconhecida, portanto, a competência
do Congresso Nacional para di!:ipor sobre a
rriatéria. convém ressaltar que os vencimentos relatlvos a cargos que o projeto alude
foram reajustados, anteriormente, pela Lei
n" 7.923, de 12 de dezembro de 1989. Ressal·te-se. também, que sOmente -através di Mediôa·Provis6rfa ·no 247, de 17 de outubro de
1990, que_d_eu origemà {..ei n'' R.091, de 14
de novembro de 1990, foi concedida antecipação de reajuste salarial a servidores pú·
blicos.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 147. DE 1990
(N" 323/90, na Cãmara dos Deputados)
Dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente
da República e dos ministros de Estado
para o próximo exercido financeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l' A remuneração do Ministro de
Estado em janeiro de 1991 é de Cr$
950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil cruzeiros), e será reajustada nas mesmas bases
e datas concedidas a partir de 1·' de_ fevereiro
de 1991 aos servidores públicos da União.
Art. 2" A remuneração do Presidente e
Vice-Prcsidente da República terá como base
a vigente em dezembro de 1990, reajustada
pelos mesmos índices atribuídos aqs servidores civis da União, a partir de janeiro de
de 1991.
Art. 3'' Este decreto legislativo
entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4·'
contrário,

Revogam-se as disposições em
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneifo)
-Uem3:

PROJETO-DE DECRETO
LEGISLATIVO Ne 148, DE I990
(Incluído em Ordem do Di-a
nos termos do art. 169 do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n°148, de 1990
(no 324/90, na Câmara dos Deputados),

que dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional para
a legislatura de 1991 a 1995. (Dependendo de parecer da Comissão de Assur:ttos Econômicos.)
--Concedo a palavra ao nobre Senad~_!' Pompeu de Sousa, para emitir pãrecer: -

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -

DF. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
1. Conforme dispõe o art. 49, inciso VIl,
da Constituição Federal, é. da competéocia
exclusiva do Congresso Nacional:
"Fixar idêntica remuneração para os
deputados federais e os Se-nadores, em
cada legislatura, para a subseqüente, observado o que dispõem os arts. 150, II.
153, III, e 153, § 2', 1."
Como se depre-ende do texto ora citado,
o projeto sob exame decorre de prerrogativa
expressa na Constituição Federal. Além disso, ob~erva, plenamente, os requisitos de natureza tributária a que se referem os dispositivos citados no bojo do art. 49, anteriormente aludido.
2. De outra parte. a proposição em tela
fixa O subsídio e a representaçã"o do.s parlamentares para a próxima legislatura, pelos
valores vigentes em deZembro de 1990, e adota, ainda, como critério de reajuste uniforme,
para ambas as Casas, a mesma data e o mesmo percentual fixado para os servidores da
União.
3. Destarte, a proposição sob exame não
apresenta vícios quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, No mérito, o projeto não fere pressupostos de ordem
ética ou conjútl.tural, o que se evidencia pelo
comedimento de seus termos.
4. Do exposto, concluímos pela a~rova
ção, do Projeto _de Decreto Legislativo n"
148/90 sem ãlterações, haja vista os argumentos anteriormente expendidos.
Sr. Presidente, há uma pequena emenda
de redação, que verifiquei posteriormente,
com a finalidade de preservar a boa Língua,
algo que devemos cuidar.
O texto do projeto começa com a seguinte
redaçáo:
"Art. I" A remuneração_ mensal dos
membros do Congresso Nacional, a viger
na legislatura e iniciar-se a ln de fevereiro
de 1991, constituir-se-á de:
I - subsídio, que é a retribuição devida mensalmente ao Deputado Federal
e ao Senador, a partir da posse pelo exercício do mandato parlamentar;

II - representação. devida mensalmente ao parlamentar e destina-se a
_compensar as despesas pessoais."
Evidentemente que, ao invés da expressão
"e destina-se", deve-se usar "destinada".
Desta forma, a frase ftCarici da seguinte maneira:
«JI - representação, devida mensalmente ao Parlamentar destinada a compensar as despesas pessoais."
Sr. Presidente, só posso atribuir a erro datilográfico.
_
E o parecer, Sr. Presidente.
c

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O parecer é favorável, com emenda de
redação.
Em discussão o projeto.

_O_Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex~.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDBPI. Para discutir. Sem revísãci dO orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, não todos,
m.as alguns jOrnalistas -têm criticado a remuneração paga aos Srs. Congressistas.
- Então, gostaríamos de chamar a aten.ção
de to_do_s_os Srs. Senadores para esse projeto
de decreto legislativo ora em discussáo, que
em breve seiá aprovado.
Em primeiro lugar, quero dizer que estamos cumprindo, como disse o nobre Relator,
preCéttO Cõ-iistituciona1.
É a Constituição que diz no art. 49:
"É da competência exclusiva do Congresso Naiconal:
VII- fixar idêntica remuneração pa-

ra os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a subseqüente, observado o -que dispõem os
arts. 150, Il,153, III e 153, § 2", !."
Portanto, Sr. Presidente, estamos cumprindo uma obrigação constitucional.
Vamos, agora, ao mérito da proposição.
É preciso que se tenha presente, e de modo
nítido~ que não estamos aumentando os subsídioS~ nem estamos aumentando a representação. Vale dizer, a representação que está
sendo fixada para a próxima Jegislclrura, de
um modo geral, que compreende subsídio e
representação, é a mesma em vigor no dia
de hoje.
DiZ o art. I":
"A remuneração mensal dos membros
do Congresso Nacional, a vi_ger na Legislatura a iniciar-se a 1" de fevereiro, constituir-se-á de subsídio e representação."

E no art.

z~;

"O subsídio e a representação· são fixados pelos valores vigente em dezembro
de 1990."
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Portanto, nós não estamos concédendo nenhum aumento. Agora, vêm os reajustes:
"Essa remuneração será reajustada"
-quando e como "quando houver reajuste para o funcionalismo."
Não_ é para o funcionalismo do Congres::;o,
porque isso poderia depender de nós, rnas,
quando houver reajuste do funcionalismo em
geral, vale dizer, para os servidores públicos
da União, como está previsto no art. 7".
Finalmente, Sr. Presidente quero também
deixar bem claro que es.te Projeto de Decreto
Legislatívo estabelece que o Imposto sobre
a Renda incide sobre ambas as parcelas, não
só sobre a parcela constituída pelo subsídio,
como também pela representação.
E assim procedemos, Sr. Presidente, porque no momento em que os servidores civis
e os trabalhadores não estão obtendo os aumentos que deveriam lhe ser concedidos, no
momento em que os serVidores públicos estão
recebendo reajustes muito abaiXo, quero deixar bem claro que nós iremos continuar nas
mesmas condições, sujeitos aos mesmos critérios. Não haverá privilégios nem para os funcion-ários do Senado e muito menos para deputados e senadores.
Era, o que gostaria de deixar bem claro,
Sr. Presidente, no momento em que estou
no exercício da Liderança da Bancada do
PSDB. -

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.

OSR.RONANTITO(PMDB-MG. Para
discutir. Sem revisão do orado!.) -Sr. Presidente, o que me provocou vir à tribuna foi
o início do discurso do Senador Chagas Rodrigues, quando S. Ex' disse: "Alguns jornalistas ... " Agora, estou remendando: - a imprensa nacional como um todo ...
Outro dia assistia, parece-me que _às seis
e meia - essa mania minha de acordar de
amanhã- a um locutor, não me lembro se
Rede Globo, dizendo "que ganharemos um
milhão e quatrocentos ... " Eles fizeram afirmações, que antecipatam para mim alguns
conhecimentos.
Essas declarações da imprenSa têm-me trazido algum aborrecimento em casa, Sr. Presidente. Sabe _por q~ê? A minha mulhe~ tem
o hábito- de ler jornal! E a imprensa noticia
que estou ganhando não sei quanto! Chega
o fim do mês e recebo, às vezes, menos da
metade do que foi divulgado, e a.minha mulher quer saber o que fiz com o resto do dinheiro. Então, quero dizer que há um inconveniente gravíssimo nisso daquí.
Como já disSe nesta tribuna. a imprensa
pode esquecer-me que não me traz nenhum
prejuízo, porque não pretendo candidatarme mais. Apenas ressalvei e contiriuareí ressalvando: não falem da minha honra nem da
minha moral, porque elevo essas acusações
a sério e vamos aos Tribunais. Podem falar
do Senador Ronan Ti\o o que quiserem. Não
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pretendo mais me candidatar, de maneira que
não vou ficar correndo atrás doj. jornalistas.

Agora, quero dizer uma coisa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os salários dos

mulher que não tinhu trazido aquela mala

_com tanto dinheiro, porque não estava dando
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tribui durante 8 anos no pecúlio tem o direito
à restituição do pecúlio.

para pagar as contas do mês, foi um exercício
Agora. também, vou lançar uma coisa aqui
terrível.
deputados e senadores, no meu entendimen~ara e~tar que esse casamento, graças a _ para todo o mundo ouvir: quem depositar
todo mês 31 mH e quinhentos cruzeiros duranto, são salários que, se formos verificar, na Deus mUI to bem -sucedido, de 30 anos se
te 8 anos-no BRADESCO, no ITAÚ, ou
realidade, pela importância do cargo, são pe- dissolva, é que peço aos membros da imp;enem qualquer banco particular, vai receber
qu~nos; agora, se formos fazer um compasa-;- membros da imprensa honesta - que
muito tnais de pecúlio do que recebe um derativo com o que ganha o salário mínimo, qu1serem saber quanto é que ganha um Senaputado que contribuiu durante 8 anos,
é muito. De maneira que fica difícil para a dor, a qualquer dia do mês p()de ir ao meu
gente estabelecer um julgamento.
gabinete que forneço a cópia.
O Sr. Meira Filho -Eu só pediria que. me
Há poucos dias, como todos sabem, fui Estou fazendo isso, não por generosidade.
fazer uma viagem ao exterior, eu faç-o tão e nem também por glasnost, por transparên- deixassem falar ...
poucas, que quando faço presto até contas, cia, mas, apenas, para ver se preservo um
O SR. RONAN TITO- V. Ex§ já vai [alar.
segundo exige a tradição do Senado. Ao vol- casamento de 30 anos.
O Sr. Marcondes Gadelha -Então, contar, fui hospedar-me com um amigo, lá em
Ouço, com muito agrado, o nobre Senador
gratulo-me com o Senador Ronan Tit(), peço
Míamí, e perguntei-lhe: quanto ganha aqui Marcondes Gadelha.
a S. Ex§ que prossiga nessas comParações,
uma empregada doméstica? Ele me disse: gaque são extremamente úteis, para se ajuizar
O Sr. Mareondes Gadelha -Nobre Sena·
nha 40 dólares por dia, ou seja, l.OOOdólares
o quantC!. de sacrifício um parlamentar passa
por mês. Um mil dólares por mês, hoje, va- dor Ronan Tito, apenas para pedir a V. Ex§
para exercer o seu ofício.
não abrevie a digressão que está fazendo.
lem 170 mil cruzeiros. V. Ex§. anuncia que vai abreviá-la mas eu
Por outro lado, eu gostaria de dizer que
_O ª~· RONAN TITO -Muito obrigado
trabalhei na iniciativà privada muitos ano"s .• acho que não deve abreviar. Eu acho que
e também sei de salários de executivos. Para V. Ex§ deve debulhar, minuciosamente es- a V. Ex§, nobre_Senador.
Quero ou~ir o ·meu querido amigo, nob_t~
falar a verdade, gostaria de um dlrelto de sas comparações e não apenas ficar nos e~tre
~enad?r Me1ra Fitho, meu colega e grande
isonornia, isonomia é uma palavra bonita, eu mos. Não comparara que ganha um Senador,
JOrnalista.
gostaria de ganhar, por exemplo, o que ganha por exemplo, com o que ganha um diretor
o direito da Rede Globo. É claro, porque se da Re_de Globo, porque não hâ termo de comO Sr. Meira tilho -llustre Senador Ronan
o povo me elegeu Senador, e aqui é chamada paração. Tampouco. comparar com o salárioTito, a quem ~prendí a adm[rar nesta Casa,
mínimo,
mas
o
salário
com
de
um
cidadão
Casa mais alta, eu gostaria de ganhar o que
o momento nao pode ser mais feliz do que
ganha um diretor da Globo. É evídente que de classe ro_édia, por exemplo, com o que
este. A Nação inteira precisa saber quanto
ganha
um
gerente
de
banco,
um
gc;:rente
de
eu n~o quero comparar o meu salário ...
ganha um senador da Repúblicá, V. Ex§ disse
supermercado, um corretor de imóveis, um
O Sr. Mai:-condes _Cadelha - Permite-me jÇl_r!lalista de mediana aceitação, e não com que está em embarasos com a sua patroa em
V. Ex~ um aparte?
casa, porque ela quer saber o quanto V. Ex§
o Diretor da Rede Globo, ma~ com o de
O SR. RONAN TlTO- Um momento, um atar ou uma atriz da Rede Globo. A(, recebe. Ruí Barbosa dízía uma coisa muito
importante, que li quando freqUCntei a escoSenador.
V. Ex§ terá números bastante significativos.
É evi~ente que eu não quero comparar o Eu achava, inclusive, nobre Senador, que es- la: "A única coisa que pode corrigir a imprensa é ela mesma." Então, chegou a oportumeu salário com o salário de um jornalista sa é uma oportunidade para se explicitar, c_om
nidade de a ímprensa corrigir essa falha esse
iniciãnte, porque, primeiro, o que se explora toda a clareza, quanto ganha um senador.
erro, essa injustiça. Comenta-toe por aÍ que
de mão-de-obra do jornalista neste País é um Até porque, quando acontece algum diSpasenador ganha rios de dinheiro. Tenho me
absurdo. Um bom jornalista, nos Estados rate pelos estados afora, quando uma assemUnidos, deve estar &anhando alguma coisa bléia legislativa estabelece as suas remune- encontrado com aqueles que me elegeram
e_ que di::em ass.im; ''Meira, você agora ficou
em torno de 8 mil dólares por mês. Não quero raçóes, imf!diatamente a imprensa e a opinião
nco e nao quer saber mais da gente, porque
ganhar o que ganha um jornalista compe- pública são levados a tomar como ponto de
você ganha um salárjo jnvejável, ganha Cr$
tente, lá do exterior, 8,10 mil dólares. Quero referência o que ganha um senador. Entªo,
2.500~000,00'' Chegou o momento de dizer-si!
o que ganha, por. exemplo, o meu amigo par- em geral, se diz que um deputado estadual
ticular,_ o jornalista Joelmir Betting. Eu fica- ganha 213 do que ganha um de_i,utado federal isso, claramente, à Nação brasileira, o quanio
gan.ha um senador. Congratulo-me com o Seria satiSfeito, sou muito modesto. Com õ salá- ou um Senador, e quando aparece na imprensa um:. deputado ganhando cr$ 1.600.000,00, nador Chagas Rodrigues, com todas os ourio dele, eu estaria muito satisfeito.
tros que falaram, com o Senador Marcondes
ou COisa dessa ~atureza, imediatamente se
O Sr. Meira Filho - Gostaria de apar- tira _a ilação de gue um Senador ganha 2 ou Gadelha, porque esse assunto deve ser basteá-lo, se V. Ex~ me permitisse.
._
3 mtlhõt:s de cruzeiros. Eu acho que essa é tante discutido e muíto bem esclarecido, Não
há termo de comparação entre o que ganha
uma oportunidade para se dizer. estabelecer
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador
um diretor daR.ede Globoe um senador e não
quanto
ganha
um
senador,
na
nitidamente
ouvirei o nobre Senador Marcondes Gadelh~
há termo de comparação entre o qUe 'ganha
e er:n seguida, o~virei V. Ex•, que participa hor~ _presente, além de se fazer esta compaum senador e eu, como homenl-dc publíciraçao, O senador gaoha 811 mil cruzeiros,
da tmp.rensa e, ·mclusive, com muita honra
d~de, que posso ganhar, de acordo com a
para m1m, _é meu colega no Senado Federal. somando-se__as duas remunerações como sub- m~nha produçào e atuação, até 5, 6, 15, 20
sídio e representação.
Sr. Prestdente. a digressão é breve. Apemtlhões por mês. Posso ganhar isso. depennas. eu g?stari~ de dfizer que forneço, para
d~ndo apenas da minha dedicação ao meu
O SR. RONAN TITO -Descontando Imqualquer JOrnalista que quiser, o meu conrrat:ab~lho, do rneu esforço. da minha compeposto de Rencla, IPC e descontando tarubém
~equ~ e o que recebo em folha. A qualquer
tencla. Que um senador precisa realmente
o pecúlio do IPC. porque acho que todos
JOmahsta eu forneço, no mês que quiser, e
ganhar bem, precisa. Não se justifica gastar,
os Senadores já observaram que há dois dessabe para quê? P~ra evitar os problemas que
numa campanha, não sei quantos milhõ-es de
contos contra o IPC.
estou tendo n.a nunha casa. A minha esposa
dõiares., para ganhar uma migalha no Senado
sempre acrednou em mim e, ·ultimamente.
Do mês passado guardo bt:m de cabe~:Sa.
da Repúbljca. Essa migalha t\ que faz o ho·ela est~ du~í~ando: o que estou fazendo com
nos descontaram 31 mil e SOO cruzeiros de
mem córru~to, corruptívd e corruptor.
esse ,dmhetrao todo? Houve_ um jornal que pecú~io~ então, aí. a impre'lsa já publica o
pubilcou que ganhávamos 8 milhões. E eu, segumte. um deputado que tem dois manO SR. RONAN TITO- Agradeço o aparte
para chegar em casa e justificar para miriha datos aposeOla-se. Nã('J é verdade, quem condQ n_Q_bre_Senador Meira Filho. Gostaria de
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dizer que, quando citei a Rede Globo, não
foi por implicância, e síffi porque tenho uma
admiração muito grande por essa emissora
de televisão. Inclusive sinto-me, sem nenhu-

ma íronia. muito orgulhoso quando chego na
Alemanha, na França, e vejo as novelas do
Brasil dubladas em alemão, em francês, mercê da competência da Rede Globo. Eu poderia ter mencionado o_diretor do jornalO Estado de S. Paulo,ou o diretor da Rede Manchete, ou o diretor da TV Bandeirantes, ou
qualquer outra TV, ou até aquele diretor da
TV Record, que veio outro dia dizendo que
comprou o atívo pelo passívo e que não ganha
nada. Ficaria satisfeito com.!O% do que S.
S§ não ganha nada, S. S§ ganha. S . .S§ não

é até pastor etc.
No encanto, o que estou precisando no mo·
mento não é de ganhar pouco. O que estou
precisando é de, desta tribuna, esclarecer para a minha mulher que recebi no mês passado,
com o aumento de 3_5%_,_1íquidos, 536 mH
cruzeiros. t preciso esclarecer isso aqui da
tribuna para os Anais. O salário bruto é de
800 mil cruzeiros-. "Com descontos de 25%
de Imposto de Renda, IPC, pecúlio, "soldo
e paralelepípedo", acaba chegando naqueles
500 e poucos mil cruzeiros. Não estou dizendo que é muito nem que é pouco; estou dizendo apenas que é isso o que· ganho. Se algum
outro Senador estiver ganhando mais, gostaria que S. Ex§ me contasse, porque me esforço, trabalho bastante aqui e quero ganhar
exatamente o que os outros estão ganhando.
O Sr. Mansueto de Lavor -Permite-me
V. Ex§ um aparte?

O SR. RONANTITO -Ouço V. Ex§ com
muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Mansueto de Lavor -Nobre Senador, o que V. Ex§ está considerando é da
maior procedência, da maior oportunidade,
no momento em que se discute esse projeto
de alteração ou reajuste da renumeraçâo dos
subsídios de parlamentares federais. Agora,
essa ainda não é a -resolução que se esperava,
porque ainda vai deixar muita margem a explicações outras. Estava conversando, aqui,
com os Senadores Nabor Júnior e José Fogaça, perguntando por que o p-rojeto que altera
ou reajusta os vencimentos de Ministros diz
a importância em números; o que reajusta
a importância de Presidente da República diz
a importância em números ...
O SR. RONAN TITO - Ê verdade.
O Sr. Mansueto de Lavor -Por que não
deputados e senadores também em números?
Porque isso vai dar ensejo a especulações.
Todo o objetivo da fala de V. Ex§ não vai
ser cumprido, sua digníssima esposa vai ainda
continuar duvidando que haja gastos extras
fora do lar, exatamente por causa desse subterfúgio._ Então, essa redação não está boa.
Também não me conformo com essa determinação de que a representação seja considerada salário, vencimento. Isso é uma injustiça
com o parlamentar. Em nenhuma repartição
·e para nenhum servidor representação incide
como vencimento. Aliás, a nossa represen-

tação, se se quisesse fazer uma mudança _que
parece importante, deveria se estender
a todas as despesas de gabinete.

me

O SR. RON AN TITO -Claro,
O Sr. Mansueto de Lavor -Que recebês~
semos urna verba e prestássemos conta dela,
como se deve prestar conta de qualquer dinheiro público, e isso incluísse pessoal de ga~
binete, as despesas de gabinete, aí sim; rece~
bo X números, e não esse negócio assim enig~
mático, que vai dar lugar a versões da imprensa. Agora, a minha verba de representação,
e de todos os senadores, é essa, por ano,
e está aqui a prestação de cOntas. Quem não
prestasse conta dela que caísse nas penas da
lei, para todos aqueles que não prestam contas do dinheiro público. Quer dizer, se viesse
um prOje-to desse; eu o votaria com muito
mais satisfaÇão e alegria, e na certeza, Senador, de que realmente não haveria versões
ou insinuações descabidas e até maliciosas,
corno geralmente surgem. Sempre, quando
algum jornalista me pede os contracheques,
entrego-os com o maior prazer; aliás tenho
sempre um estoque de cópias xerográficas
dos meus contracheques, porque toda vez
que me perguntam eu digo: está aqui, é esse
aqui, agora nunca vT publicado correcamente,
toda vez sai e no outro dia é essa história
de 6, 8, 10 milhões, de 1, 2 milhões, coisa
que ninguém ganha até hoje.
O SR. RONAN TITO -Nobre Senador,
deixe-me dar um depoimento: um colega nosso forneceu há pouco tempo um contracheqtre--;-'ã-quela época, se não me engano, o subsí·
dio estava em corno de duzentos e poucos
mil cruzeiros, eu assiti, numa televisão, o sujeito mostrar o contracheque e dizer: estão
vendo aqui, 1 milhão e 200 mil? Quando tinha
200. Mas foi um lapso, tenho certeza, porque
a imprensa brasileira -não erra nunca. Nós,
Senadores, erramos e confessamos isso. Tenho liderados_ da melhor qualidade, mas que,
eventualmente, erram, são humanos; a imprensa nunca erra. Aquele dia cometeu um
engano. Por que esqueceu de rever o engano?
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girar a nossa dívida interna. Nunca vi nenhum
jornalista comentar isto. Sabem quanto é que
custa o Congresso ~acional todinho, com to·
das as mordomias, com os salários mais altos
dos funcionários? Ê o que está depois da vírgula: 0,85% todos estão preocupados com
o que se gasta depois da vírgula; com os 68%,
ninguém está preocupado!
Quer dizer, os banqueiros têm todo o direito de sugar este País até o infinito. Mas um
parlamentar receber 536_ mil cruzeiros líquidos por mês é um absurdo, segundo_ a imprensa.
Ouço V. Ex', Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor -Queria apenas
adit_:;tr_que não é apenas uma parcela da imprensa que distorce essa situação. Aliás, com
essa r~ dação aqui, pelo visto, vai _continuar
distorcendo.
O SR. RONAN TITO -Vou requerer à
Mesa que coloque ...
O Sr. Mansueto de Lavor- QuerO apenas
dizer que pessoas, talvez com uma responsabilidade bem maior, também lançam essas
acusações - no caso são acusaç6es - iride~
vidas ao Congresso Nacional. O Senhor Presidente Collor, quando candidato, num debate na televisão, todos sabem, I'ançou essa acusação ao Congresso, de que se estava ganhando x e que era uma aberração para o padrão
nacional.

O SR. RONAN"11TO- Sabe que su·a Excelência tinha razão? E por que tinha razão?
Fui colega de Sua Excelência, que foi um
péSsimo parlamentar e o que Sua Excelência
ganhou aqui no Congr_~sso Na~ional foi injusto mesmo, porqu-e não trabalhou. Foi péssi~
mo Parlamentar, ficou quatro anos na Casa
e só apresentou um projeto que beneficiava
à própria famtlia. De modo que tinha- toda
a razão de achar que um Congressista ganha·
va bem demais,

O Se. Mansueto de Lavor - Quero dizer
que é apenas um desses acusadores, um dos
que distorcem, e até hoje não voltou atrás,
porque a informação que levou à opinião pública nacional naquela ocasião era falsa. InfeSabe, Senador ,o medo que tenho -falan·
do agora muito sinceramente com V. Ex§ - lizmente, o seu opositor e deba!~dor daquele
momento nâo teve, talvez, estado de espírito
-é de que nós, verdadeiramente, não estejapara rebater - talvez não soubesse, parlamos. comprometidos com a construção do esmentar que era, qual!_ tO ganhava; mas foi uma
tado democrático e estejamos lançando essas
infonnação falsa, distorcida, jõgada em ca· farpas e essas coisas todas para gerar a dúvida
deia nacional. Agora, sobre a questão-dos
sobre o Parlamento. Não se constrói demogastos do Congresso em comparação, já não
cracia no mundo sem Parlamento e, por isso
falo nem a dívida externa, hoje o pessoal
mesmo, vamos bombardear com essas coisido Banco Central está fazendo uma verdanhas pequenas. Sabem por quê?
deira campanha cc:mtra mim, pOrque, longe
de querer rejeitar o ·o-rçamento do Banco
O Sr. Mansueto de Lavor -Permita-me
Central- na Comissão Mista de Orçamento
V. Ex§ mais um aparte?
fui Relator do Orçamento do Senado - , fíi
apenas algumas comparações para justificãr
O S"R. RONAN TITO- Vou só concluir.
o pleito de que o Senado deveria receber
para o seu orçamento, para funcionar digna~
Querem V. Ex~ saber por que tenho esta
mente, uma importância "x", acima do que
dúviàa? Vou dizer V. Ex~ sabem quanto
o Execucivp queria. E fiz o comparativo: o
é que gastamos do nosso Orçamento para
Executivo faz proposta para o Banco Central,
girar a dívida interna brasileira? Alguém sae escolhi o Banco Central, primeiro, porque
be? Gastamos 68,85% do Orçamento para
é ele quem comanda a política econômico-
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financeira do Governo; segundo, porque ti·
nha um número relativamente igual ao de
funcionários do Senado. Pois bem, a verba
destinada pelo Executivo para o ticket refeição do Banco Central equivale a quase duas
vezes todo o orçamento do Senado da Repúblíca. Isso criou um friss<m, e o pessoal do

Banco Central fez. um abaixo-assinado contra
mim, protestando contra__es~a colocasão.
Ora, não queria absolutainente retirar o.-..
O SR. RONAN TITO - Ele:-. não protcs·
taram contra o ttchet refeição, não?

O Sr. Mansudo de Lavor -_Não,_nã'?·
O SR. RONAN TITO- Foi contta·v:-sx~

O Sr.

Mansu~to

de Lavor- Fiz a campa·

ração. Realmente, não queria me ·colocar
contra o Banco Central. Queria justificar o
que deveria vir para o Senado. Pois bem.
o ticket refeição do Banco Central custa quase duas vez~ todo o orçamento do Senado
para o próximo ·ano. Ainda se; diz que esse
é um Poder gastador. Era -só isso que queria
dizer.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi V. Ex~ uma aparte?

Conce~

de~me

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
peço a V. Ex.' tolerância, por mais um minuto,
para que possamos ouvir o incontida Senado~_
Rachid Saldanha Derzi.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi -:Muito graEx~ A imprensa não disse também
que o _combustível que usamos nos nossos
automóveis é pago por nós. Os consertos dos
carros, a reposição de peças, acumuladores,
bomba d'água, etc. ficam ao encargo de alguns dos senadort!s, por conta dos senadores.

Eu sei que V. Ex• íaz isso com desprendimento, com espftito cívico ...
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- - Mas a
maioria dos senadores vive de subsídios.
O SR. RONAN TITO - ... e pode fazer.
porque tem uma belfssima declaração do ImpostO de Renda. Nós outros. infelizmente,
não podemos.
Mas, Sr. Presidente e prezados colegas,
apena·s pediria ao Sr. Senador Nelson Carneirg atendesse à reivindicação do Senador
Mansueto de Lavor e_ a minha, e mandasse
CQ[ocai na remunC'faÇ:ão -dos senadores os números exatos. Não terri()s nada que esconder.
_Muitos dizem que essa pierrogativa constitucional que nos é dada é_muito ruim; porque
nóS ,tqmos ,que tax~_r os nossos próprios salá~-rios. Eu não ac::ho, Sr. Presidente. Muitos
anos eu mãrquei mees próprios salários. Eu
era empresário e diretor da empresa, quem
marcava os meus Salários era eu e nunc~ tive
pejo-de marcar os meus salários, e ganhava
naquele tempo um pouquinho melhor da que
percebo hoje. Hoje, eu ganho tão bem e trabalho tão pouco que, ao findar deste man~
dato, voU ·abrir Umã. vag~ para um outro mineiro_ que queira trabalhãr pouco e ganhar
mUitO, Vir aqui para o Senado Federal ...
Encerrando as minhas palavras, peço a V.
Ex~.-Sr. Presidente, mande colocar os núme~
ros, porque aí fica verdadeiramente transpa·
rente. Estamos em te~po de glasnost.
Agradecido, _Sr. Presidente,.

to a V.

O SR. PRESIDENTE (Nefson Carneiro)

Ã Mesa esclarece a Y. Ex~ que qualquer
aditamento no texto enviado peh.! Câmara
dete_rminará a remessa do projeto à apreciação daquela Casa, razão por que não pode
atender ao apelo de V. Ex• O texto não pode
O SR. RONAN TITO - Estou entre os
ser emendado, sob pena de voltar ã outra
alguns.
Ca:sa. Acredito, que no próximo ano, essa
O Sr. _Rachid Saldanha Derzi ~Para al- providência possa ser tomada. Na próxima
oportunidade. Neste momento, não.
guns, porque há exceção. Avalie, nobre SeQuanto ao número de envelopes e outras
nador, envdopes, a Mesa nos corta. Recebeprovidênciãs, a Mesa esclarece que é uma
mos um tanto,_IO, 15 ou 20 envelopes, mas
deles dispomos não para nos comunicarmos· regra geral para todos os Srs. Senadores e
com os nossos eleitores- é (!mção precípua --que somente os Membros da Mesa, as Lideranças e a Presidência têm esse número em
do parlamentar contactar-se com as suas ba~
dobro e, evidentemente, isso não constitui
ses, com os seus eieitor:es. Eu gastei cerca
nenhum privilégio pelos encargos que pesam
de dois_m_i]h<.}es_de cruzeiros.na cqmpra de
sobre esses colegas.
envelopes com a suataxação postal, a quota
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, então,
que nos destinaram é também pequenina, inpara que também nãO pareça que queremos
suficiente para, ao (inal do ano, se ter realescamotear os números, peço que coloque
mente conta to com os eleitores e com as bases
como observação, no rodapé da página, dieleítoraís. Isso a imprensa não vê. O que- eu
zendo~ ~·os subsfdios atuaiS .... ", para que
gastei em envelopes e com taxa postal telegrápossamos informar a imprensa, semPre prefica atingiu maí~de três meses de me\ls ordesente, s_empre prestüitOSã e sempre correta,
nados_. Isso a iinprensa não fala.
e ela irií publiCar- o número exato. Isso pa-ra
O SR. RONAN TITO - Nobre Senador
nós é muito bom. Muito obrigado.
Rachid SaldMha De)'zi, v.- Ex• _ainda pode

se dar ao lu:tQ e gastar, mercê da.<> centenas
de milhares de bois que estão sendo pastoreados _lá nas margens do Pantan31. Mas o
Senador Mansueto de Lavor, esse modesto
senador que fala, infelizme:nte, não pode se
dar ao luxo senão faria isso. O Senador Humberto Lucena também está_ reclamando, porque ele também não tem essa possibilidade.

-

O_SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Para atender a V. Ex•, posso envíar uma
comunicação ao Comitê de Imprensa, novalor exato do subsídio.
Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Encerrada a discussão, passa-se à votação
do projet~.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
148, DE 1990
(No/ 324/90, Na Cã'mara dos Dep~tados)
LEG!SLATIVO~N,

Dispõe sobre a remeneração dos membros do.,Congress~.Na<::ional para a legis·
latura de 1991 a 199~~
O Congresso Nacional decreta:
Art. ·lo A remuneração mensal dos membros do Congresso Nacional, a viger na legislatura e iniciar-se a 1~ de fevereiro de 1991,
constituir-se-á de:
I subsídio, que é a retribuiçãqdevida
mensalmente ao deputado federal e ao senador. a partir da posse, peJo exercício do mandato parlamentar;
II representação, devida mensal·
mente ao parlamentar e destina-se a compensar as despesas pessoais.
Art. 2~ O subsídio e a representação são
fixadas pelos valores vigentes em dezembro
de 1990.
Art. 39 É_d_evida ao parlamentar, no início e no final de cada sessão legislativa, ajuda
de custo correspondente ao valor do .subsídio.
Art. 49 O Imposto de Renda incidirá sobre todos os valores previstos neste decreto
legislativo, pagos em espécie na fOrma da lei.
Art. 59 A cada sessão deliberativa ordinária a que faltar injustíficadamente, o pãrlamentar deixará de perceber 1130 (um trinta
avos) do subsfdio e da representação.
Art. 69 O suplente convocado receberá,
a partír -da posse, a ·remuneração a que tiver
direito o parlamentar em exercício.
Parágrafo único O valor correspondente
á ajuda de custo não sei'á devido ao suplente
reconvocado na mesma sessão legislativa.
Art. 79 Os valores da remt.meração dos
deputados federais e senadores serão reajustados, uniformemente, por atas das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fixado para os servidores da União.
Art. s~ As Contribuições devidas ao Instituto de Previdência dos Congressistas pelos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmara dos Deputados serão
calculadas sobre o subsídio.
§ 1? As pensões do InstitutO de Previdência dos Congressistas serão calculadas tomando-se por base o subsídio estabelecido neste
decreto legislativo, observada a legislação em
vigor.
§ 2.9 As Mesas do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados deverão alocar em
seus orçail)entos recursos próprios para aten·
dimento das despesas decorrentes da aplicação deste artigo.
·
Art. 9? Ficam extihtas quaisquer remu~
nerações acessórias, pagas em espécie, não
previstas neste decreto legislativo, exceto a
correspondente ao auxílio-m_oradia, enquanto persistir o deficit de imóveis funcionais.
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leiro de Turismo. O seu parágrafo único de- proposição já acolhida na Câmara dos Deputermina que a Embratur passa a ter sede e _tados.
Ora, Sr.-Presidente, eSsa alteração, m.~.pa
foro na cidade de Brasnia- DF.
O Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
rece, vai exatamente retirar uni dos itens fun~
o·art.
zo
do
projeto
esclarece
que
a
finali~
deixa a cadeira da presidência que é ocudamentais do projeto:
pada pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3" Secre- _ dade da Embratur é formular, coordenar,
A nossa manifestação é no sentido de que
PolítiCa
Nacional
executar
e
fazer
exec'utar
a
tário.
prevaleça a redação do projeto.
de Turismo.
O SR. PRESIDENtE (Pompeu de Sousa)
O parecer é contrário, Sr. Presidente.
Por sua vez, Sr. Presidente, Srs. Senado-Passa-se, agora, à apreciação do Requerires, o art. 3° discrimina a competência da
O SR. PRESIDENTE (Pompeu.!le Sousa)
mento n" 550, de 1990, de urgência, lido no
Embratur.
- O parecer do Relator sobre .a- emenda é
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
A primeira delas é propor ao Governo Fen" 11111990.
deral normas e medidas necessárias à execu- contrário.
Em discussão a matéria.
O requerimento que vai ser votado requer
ção da Política Nacional de Turismo e as deciurgência, nos termos do art. 336, alfnea "b",
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
sões que para esse fim lhe sejam destinadas.
do Regimento Interno, para o PLC n" 111/90,
Há, portanto, o rol, o elenco das atribui· a palavra.
dá nova denominação à Empresa Brasileira
ções agora ampliadas e redimenSíonadas ao
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de Turismo (EMBRATUR), e dá outras proInstituto Nacional de Turismo.
- Concedo a palavra ao nobre autor da
vidências.
·O an. 4~ estabelece que a Embratur será emenda, Senador Jamil Haddad.
Em votação o requerimento.
administrada por um presidente e três diretoOs Sr~. Senadores que o aprovam queiram
OSR.JAMILHADDAD (PDT -RJ. Para
res nomeados, respectivamente, pelo Presi·
permanecer sentados. _(Pausa.)
dente da República, pelo Secretário de De- discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiAprovado.
senvolvimento Regional, e demissíveis ad nu- dente, Srs. Senadores, a Embratur, desde a
Aprovado o requerimento, passa-se ã apre·
sua fundaç_ão, tem sede no Rio de Janeiro.
tUm.
ciação ...
Basicamente, Sr. Presidente, é isso o <Íue O Rio de Janeiro, quer queiram quer não,
propõe o projeto que foi aprovado na Câmara é a porta de entrada do turismo internaCiõflill.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
dos Deputados. Submetido, agora, ao exame Turistas do mundo inteiro entram no nosso
a palavra pela ordem.
do Senado Federal, a nossa manifestação é País pela cidade do Rio de Janeiro.
O SR. PRESJUENJ'_E (Pompeu de Sousa) ·no--sentido de que, a exemplo do que ocorreu
Sr. Presidente, se o atual Governo fala em
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
na outra Casa, também, o Senado aprove contenção de despesa, como vai resolver tal
essa proposição origiiiária do Poder Execu- problema? O Governo vai ter que criar,__y~i
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ter que usar instalações em Brasnia para aqui
tiVo-:·
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiPortanto, Sr. Presidente, o parecer é favo- colocar a sede da Embratur, quanóo ela tem
dente, gostaria de sab~r o que aprovamos
rável ao acolhimento do projeto, já unanime- sede própria no Estado do Rio de Janeiro,
neste instante.
desde a sua fundação.
mente
acolhido na outra Casa do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Os seus funcionários ganham em torno de
O
SR.
PRESIDENTE
(Pompeu
de
Sousa)
- A Presidência acabou de ler ...
setenta, oitenta mil cruzeiros; por isso, não
-Sobre a mesa, emenda que será lida pelo terão condições de vir para Brasília e aqui
O SR. RONAN TITO- Desculpe-me, Sr.
Sr. 1~ Secretário.
pagar aluguel de um imóvel. Esta é uma realiPresidente.
dade.
É lida a seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Que economia é essa que o Governo- quer
-O PLCn" rn~·de ~~~O (n" 5.429190, na
fazer, criando dificuldades para os funcionáCasa de origem), de iniciativa do Presidente
rios desse órgão, que terão que vir para Brasí·
EMENDA N• I - PLEN
da República, que "dá nova denominação
lia? Talvez esteja atrás disso a possibilidade
AO
PLC
111190
à Empresa Brasileira de Turismo, EMBRA·
de nomear aquí funcionários, já que vários
TUR, e dâ outras providências".
Suprima-se o parágrafo único do art. 1"
deles deixarão seus empregos, por não terem
É exatamente isto.
possibilidade de aqui viver.
Justificação:_ Orai - Jamil Haddad
O SR. RONAN TITO- Muito obrigado.
Sr. Presidente, por que trazer a Embratur
Q SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
E, parafraseando Shakespeare, não impor- Solicito o parecer do Relator sobre a . para cá? Para facilitar, junto às autoridades
ta o nome. Porque, "se as rosas não chama~
governamentais, os int~resses da Embratur?
emenda que acaba de s_er (ida.
sem rosas, mesmo assim exalariam os seus
Que venha a presidência db órgão para Brasíperfumel'.". ksto foí dito por Shakespeare.
lia, mas todo o organisxp.o é um contra-senso.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB Então, v~mos dar outro nome à Embratur.
Faço um apelo aos nobres parlamentares
CE. Para emitir parecer. Sem reviSão do orado Nordeste, que aqui têm tido o nosso apoio
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
em todas suas proposições, não coloquem esemenda, de autoria do eminente Senador Ja-Aprovado o requerimento, passa-se à ime- niil Haddad, objetiva suprimir o parágrafo
sa questãO dentro daqtielã: tese de que Hnáo
diata apreciação da matéria.
temos nada com isso, porque não somos do
único do art. 1" do projeto. Por esse paráSolicito- do nobre Senaçlor Mauro Berre- grafo, assegura-se- ã- transferência, rio caso,
Río de Janeiro".
vides o parecer sobre a matéria.
O Rio de Janeiro foi a capital do Império,
da sede da Embratur para o Distrito Federal.
foi o Distrito Federal; o Rio de Janeiro é,
Ao que se sabe, a sede da Empresa Brasileira
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB na realidade, a grande atração turística do
CE. Para proferir parecer. Sem revisão do de Turismo, que passa a ser Instituto Nacionosso País perante o mundo.
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nal de Turísmo, tem lugar, no momento, no
Qual o brasileiro que não quer ir um dia
essa proposição objetiva assegurar nova de- Rio de Janeiro, Agora, pretende o Projeto,
ao Rio de Janeiro? Está dentro dos sonhos
nominação à EmprC:Sá Brasileira de Turismo a_trªvés-desse seu§ 1~, transferir-se a sede
de qualquer brasileiro ir ao Rio de Janeiro.
EMB,RA TUR, estabeleçendo tambémou- para a Capital da República.
Por qu~, Sr. Presidente, trazer a sede da
se viennos a admitir tal emenda,_significa
tras profidências.
__ . . _
Embrã.tur, que funciona no Rio de Janeiro
A matéria foi apreciada na Câmara dos que a Embratur permanecerá sediada no Rio
DePutados e ali obtcY.eJnanifestação cop_sen- de Janeiro. Pretende o Senador Ja,mil Had- desde a sua fundação, para Brasília, criando
fatos graves para o funcionalismo?
.
dad, ao suprimir o parágrafo, ensejar a persual.
Sr. Presidente, faço um apelo aos nobres
No art. 1" processa-se; realmente, a altera- man_ên_c:ia da sede do Instituto no Rio de JaSrs, Senadores. para que, O? realidade, aproção da Embratur, passa a ser Instituto Brasi- neiro e não em Brasília, como pretende a

Art. 10. Este decreto legislativo entra
ém vigor na data de sua publicação.
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vem essa emenda e deixem o projeto voltar
à Câmara dos Deputados para, com tranqüi-

lidade, tã analisarem-na novamente.
Não estou querendo obstruir os trabalhos
desta sessão; estou marcando a minha posição neste caso, a pOsição do Sen-ador Jamil
Haddad, do Estado do_ Rio de Janeiro. Sei
que terei o apoio do Senador Nelson Carneirõ~ que falará após, nesse apelo que faço.
Este assunto implica financeiramente prejuí-

zos enormes ou na p9ssibilidade -~de d_csemprego de grande gama de funcionárioS da Embratur.
- ,_ Espero não se decida esta questão agora'
para querer atender a interesses governamen-

tais. Vamos aprovar a emenda, o projeto volta ã Câmara e, no próximo ~mo, com tranqüilidade, voltaremos a examinar o projeto,_poi5
a matéria não é urgente,_ não há nadi n·o
projeto de extrema urgência _nem relevância
para que eie seja .1provado Conlõ -está _configurado.
O Sr_. Leite Chaves- sr~ Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sou::;a)
-Tem a palavra o nobre Senador Leite Çhaves.
O SR. LEITE CHAVES (PMN- PR. Para
discutir. Sem revisãO do oi'ador.) -Sr. Presidente, ouvi o parecer do Senador Mauro _Benevides e com S. Ex• estOU de acordo, inclusive no que tange ã não.icõlfiíái da emenda.
Há uma razão maior pela qual a Embratur
deve estar sediada em Brasília: a Einbratur
é um órgão nacioi1al. I; nen~um_ órgãO podê
usar a denominação "nacioilal" ou "brasileira" sem que tenha sede em _Brasília.
b: estranho, ínclusíve, que a Embratur não
esteja aqui desde a_sua criação. Hc:>uve _alguns
órgãos que, por conveniência dos seus díretores, permaneceram longamente n_o Río. de
JaneJio. Isso ocorreu com o IBC_- e termmamos extinguindo esse órgão-_
foi tâo
inútíl que ele representava o Río de janeiro
e os seus afa:z~reÇ de fim de semana o que
não é nada, é o_ vazio- e co·m o IAA-_que
também foi extinto pelas mesmas razões.
Alguns _órgãos insistiram em lâ permanecer, como a Petrobrás. A Petrobrás não pode
continuar a ter sede no Rio de Janeiro, mas
eles fazem questão de manter actuelas aparêncüls, é uma ficção;· eles ficam distante do Poder Central. As decisões do Brasil são _em
BraSJ.1ia. Rio, já era! Rio, já foi!
O Banco Nacional da Habitação, também,
alegava razões mais sérias para permanecer
no Rio de Janeiro porque tinham uma sede
faustosa e terminou sendo extinguido porque
ficou fora da realidade adminístratívá do
País·. A Ordem dos Advogados, na época da
ditadura, insistia em permanecer no Rio e
aqui lutamos seriamente para que ela viesse
para Brasília. É uma autarquia corporativa,
representante dos advogados. Ela tem que
estar onde est_ãQ Q Supremo Tribunal Federal
e os Tribunais Superiores. Entretanto, alguns
antigos companheiros nossos do Conselho insistiam em ali permanecer, sob a alegação

porque

de que se viesse para cá eles não teriam urn
campo de liberdade para lutar contra a pró~
pria ditadora que atuava na época. E o Congresso determinou e eles vieram para cá.
Essas argumentações que fundamentam a
emenda- de que o Rio é a entrada do País
para o turismo é ui:n engodo. O Brasil tem
hoje o seu segredo. Cada país tem mais ou
menos- a sua· palavra-chave para o turismo.
Por exemplo, no Egito são as pirâmides, no
Brasil de hoje a Amazónia e o Pantanal,
um pouquinho Foz de Iguaçú. Mas o Rio
de Janeiro! Pelo contrário, até pelos japorteses e an1ericarios é um _lugar afastado para
se viver. Prova disso a inutilidade da Embratur no Rio de Janeiro. Tendo sede tá, todas
as suas vantagens não impediram que o Rio
de Janeiro fosse oro recanto turístico interna~
cionat, cuja recomendação é a de que se afasta de lá_devido a in.§egurança. O japonês hoje
trexné-quando se-fala ern Rio de janeiro, mal
chega e em meia-hora está sendo assaltado .•
como qualquer turista americano e assaltado
_ na praia, dentro do hotel.
O.;.rão, o que o Rio de Janeiro merece é
uma boa agência da Embratur, porqUe a Embratur ni:o tem a finalidad~ de acolher o turis-----ra nó" pr-Í1o -mas sim, estabelecer a Política
turístka nacional que não existe, e só em
~·,.?~.na há essa condição. V. Ex~ sabem que
o Rio de Janeiro, por roais que o amemos,
hoje é um balneário falido, é uma coisa de
razer pena, é um vertical empobrecímento~
até· mesmu a fonte turfstica se esgotou um
pouco. O Rio, que antigamente devia, por
ser Capital da República, ter uma indústria
e uro. turísmo mais ou menos afluentes, hoje
não tem nada disso.
Depois, temos que ter uma política muito
séria para criar condições de sobrevivência
páfa o Rio de Janeiro. Não é a Embratur
qtié vai salvá-lo. Essa decisão de a Embratuç
lá permanecer é de administradc:>res que que~
rem a conveniência do Rio de Janeiro para
ficar fora da fiscalização de Bra_sílía, inclusive, do Congresso, porque eles estão bew,
situados e querem viver na mordomia.
A Petrobrás também terá que vir para cá,
pois mesmo sendo uma organização respeiw
tosa, um tempo desses; houve desvios de valores financeiros, incluSive, na época, era um
general que fOi afastadO, O PaíS conhece ísso.
Porque eles ficam afastados e acham que o
Rio é que é o çampo, quando é apenas ilusão,
a-teãlídade política hoje, no Brasil, é Brasília,
O resto é canversa.
Não podemos ::i.tender a· funcionários insubordinados que querem flCar no Rio de Janei~
ro e, por isso, defendem se suprima o fundamental, que é a sede de uma instituição nacional em BraS11ia.
No mais, Sr. Presidente, penso que o projeto está corretq_t está sendo aprovado em boa
oportunidade, deveria tê-lo sido antes~ É fundamental que a sede seja Brasília, que oferece horizontes e visum et repertus para a realidade brasileira. Aqui estamos equidistantes
de todos -os pofi.tOs do País e raciocin~mos
em função dessa equidistância, e não de uma
praia hoje abandonada, comprometida, ínse-
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gura que vive de saudades passadas que não
se motivam mais.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ,--

RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado
conhece a eloqüênciado nobre Senador Leite
Chaves, mas nunca o tinha ouvido numa dia~
tribe contra um Estado. A divergência de
S. Ex~ tem sido quanto ao projeto. Para defender o ponto de \'ista aprovado Pela Cântara, S. Ex~- não pie"dsaría injuriar o Estado
do Rio de Jane~ro. Aqui temoso apreço por
todos os Estados. Somos a Casa do:;_eutados.
Aqui não distinguimos entre estados gra!~des,
nem pequenos, nem os florescentes, nem os
decadentes.
Por isso estranho, Sr. Presiderlte_, qUe
nobre Senador Leite Chaves - um homem
ilustrado, viajado-, para justificar a stiã pci:
sição favor_;:i;vel à manutenção do projeto tal
como redigido peta Câmara, teri.ha chegado
ao cúmulo de chamar o Rio de Janeiro, que
é o segundo estado potencialmente deste
País, de balneário falido!
Ora, Sr. Presidente, evidenteme_nte, que
só a eloqüência, às vezes, desordenada de
S. Ex' pode chegar a esse exager_o. Evidentemente,_estou certo de que S. Ex~, meditando,
pedirá à Subsecretaria de Taquigrafia !~tire
essas expressões, que são injuriosas, não_aos
que hoje vivem no Estado do Rio d_e Janeiro,
mas a um estado que, durante tantos anos,
foi a Cãpftat da República e--que hoje, na
opinião de S. Ex', é um balneário falido.
Não, o Rio de Janeiro tem as mesmas dívidas que outros estados e há estados que devem mais do que o Rio de Janeiro e nem
por isso se dirá, pOrque deve mais ou menos,
que é estado falido. Só se S. Ex• tem poder
de decretar falências.
Sr. Presidente, feita esta veemente impugnação, irritada- impugnação -ãs- diatribes do
nobre Senador Leite Chave-s,Tmpugn:açã-oes-~
saem defesa do Rio" de Janeiro, que é a terra
de todos os brasileiros, onde todos que ali
chegam são acolhidos como se fossem ho~
mens da própria terra nascidos ali, eu queria~ ..

O Sr. Humberto Lucena Ex' um aparte?

Permite~me

V.

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.

O Sr. Humberto Lucena- Para lembrar
a V. Ex~ que, com exceção dos paulistas, todos nós que aqoi estamos somos cariocas de
coração.,
O SR. NELSON CARNEIRO obrigado a V. E~ (~s.os.)

Muito

O Sr- Chagas Rodrigues - Se V. Ex• permite-, os paulistas também. Principalmente
os de SantQS.
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O Sr. Mário Covas- Nobre Senador, e•J

gostaria de apartear V. Ex• Eu até gostaria
de pedir pela ordem, porque a provoca-ção
foi tão grande que me sinto obrigado a fazer
um aparte a V. Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO - Com mui·
ta honra.
O Sr. Mário Covas- Não sei se a afinD.ação do Senador Humberto Lucena eStá cor·
reta ou não. Sendo paulista, sou sobretudo
santista. E, quanto mais não seja, temos uriia:
relação direta que nos dão as Ondas do mar.
De forma que a idéia de qUe soilios-l:õdos
cariocas, a idéia de que SOD:IOS todos profundamente admiradores do Rio de janeiro vale
para miro tambéi?-, va1e__p~lo Ille~~_p~I!! este
paulista. Creio que vale para todos os paulistas. É uma demasia permitir que isso não
aconteça. Isso vale para todos os brasileiros
que ainda vemos, no Rio de janeiro e nos
seus representantes, figuras de região que por
todos nós é querida. De forma que me exclua,
por favor, desse sentimento, se é que alguma
vez ele exístiu. Não creio que ele exista, mas,
de qUalquer maneira, se ele exls.tisse, eu gos~
taria de ser uma exceção que quero declarar,
neste instante, a V .. EX'
O SR. NELSON CARNEIRO - 6 ilustre
Presidente do PSDB, que acaba de me apartear, poderia aduzir que o Líder da sua bancada, que tem, sem dúvida, pela votação obtida, o apoio de milhões de paulistas·, é do
Rio de Janeiro. Nasceu ali o nobre SenadOr
Fernando Henrique Cardoso.

queira ou não o nobre Senador Leite Chaves,
o Rio de Janeiro é a porta de _entrada do
turismo no BrasiL S. Ex~ conhece o Mundo,
e, em qualquer lugar do Mundo, a porta de
eiltiada do turismo no Brasil é o Rio de Janeiro.

O Sr. Leite_ Chaves um aparte?

Pern;lite-~e V. Ex~

O SR. NELSON CARNE mO - Pois não.
O Sr. Leite Chaves- V. Ex• está tomando
por prinCipal o que é secundário. O que nós
mostramos é que aEmbratur, que é um organismo nacional, que tem a responsabilidade
de definir ã.jJOlfticanacional, não pode estar
sediada no Rio, ela tem que estar aqui, assiro
como todos os organismos nacionais. Fícou
até agora por uma questão de inércia de Esta·
do. V. Ex• sabe que eu me formei no Rio,
vivi no Rio, ninguém quer mais ao Rio do
que eu. Mas eu quis darénfase a esse aspecto,
que as razões levantadas para a permanência
da Embratur no Rio de Janeiro não são mais
justítlcáveiS; porque- a EJÍ1bratur esteve lá durante todo esse tempo, e no que diz respeito
-ao rurismo nacional, sobrett1do o que flui do
Japão e dos Estados Unidos, as instruções
&-oveinamentais desses países é de que evitem
o Rio de Janeiro. A pennanência da Embra·
tur no Rio não foi de molde a tornar a cidade
um centro turístico anterior. O que afirmei
foi uma força de expressão. Não quero ofender o Rio. Quando um balneário é condenado
pelos- centros de turismo mais impOrtci.ntes,
evidentemente ele cai -não digo em f3Iência
- , mas em concordata ou numa capitis diminutio. De acordo com o Regimento da Casa,
se V. Ex~ pede e a Casa retira, não teqho
nada contra, é do costume parlamentar. Não
foi uma ofensa pessoal ao Rio, foi uma defesa
ao turismo nacional. E isso só será definido,
se a Embratur tiver sede aqui.

De modo que essa diferença não existe,
paulistas e cariocas só divergem no futebol,
aí é que existe a disputa. No mais, o Rio
de Janeiro reconhece_, aplaude e até estimula
a projeção económica, política e social do
poderoso Estado de_ São Paulo. Não disputa
com ele primazia; reconhece essa primazia,
e há sempre uma ligação permanente entre
as duas unidades.
O-SR.-NELSoN CARNEmO- Sr. Presi·
Sr. Presidente, estou certo de que a esta
dente, acredito que será mais fácil levar o
altura o nobre Senador Leite Chaves estará
presidente para dirigir os trabalhos da Em·
revendo o seu discurso, para retirar essas e
bratur no Rio de Janeiro, do que trazer todo
outras alegações que ofendem a um Estado : o funcionalismQ,Jo9.a a organização da Emem que S. Ex• até hoje tem sido muito beni
bratur para que possa, aqui, S. s~ exercer
recebido,
ã diréçãQ dessa empresa. Assim, não há ur·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria pegência. Até hoje. esse projeto não existiu.
dir a atenção do Plenário para dois pesos
Em breve, a Câmara se reabre. De modo
e duas medidas. O BNDES, que é um banco
que peço ao Senado que acompanhe a emen~
com grande área deatuação em todo o País,
da do Senador Jamil Haddad e a aprove e
continua no Rio de Janeiro. POrque O atual
a Embratur contint1ará tendo sua sede no Rio
Presidente, Dr. Eduardo Mediano, não quis
de Janeiro, onde deve ser permanentemente.
sair do Rio de Janeiro. Então, o banco continuou lá e não há nenhum projeto para trazêO Sr. :Alfredo Campos- Permite-me V.
lo para Brasilía. E por que se vai trazer a Er um aparte?
Embratur para cá? Exatamente porque foi
nomeado para presidir a Embratur um ilt1stre
O SR. NELSON CARNEIRO - Ouço o
homem de turismo, dono de uma agência de aparte do nobre Senad_or Alfredo Campos.
turismo em Brasilia. Como ele não quer iiO Si-. Alfredo Cã.mpos - Nobre Senador,
para o Rio de Janeiro, traz-se a Embratur
para Brasniã.
- -----ap6io a emenda do Senador Jamil Haddad,
Sr. Presidente, isso já disse eu, aqui, em tão bem defendida por V. E r neste instante.
Se não houvesse nenhum outro motivo, eu
outra oportunidade, esse não é um fUnda·
o-apoiaria peloS qu-ase 1 milhão de mineiros
mento, não é uma razão para se retirar do
Rio de Janeiro a sede da Embratur. Porque, que moram naquela cidade.

/
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O SR. NELSON CARNEIRO obrigado a V. Ex~

Muito

$r. Presidente, concluo, esperando_ que o
Senado Federal aprove a emenda oferecida
pelo Senador Jamil Haddad e neste momento
_subscrita por mim também.
O Sr. M'-uriclo Corrêa - Sr. Presidente,
peç? a pa~avra para discutir.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa. Dá-la-ei, logo em seguida, ao
nobre Sen~dor José Fogaça, de vez que o
Senador Maurício Corrêa a pediu antes.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, sinto-me, de certo modo, constrangido de ter que me posicionar contra o Senador Jamil Haddad, porque,
afinal, as nossas identificações são quase que
perfeitas em termos de pensamento, enfim,
de nossa atuação aqui.
_ Ninguém cOntesta as delícias do Rio de
Janeiro, ninguém contesta a Cidade MaraviR
Jhosa. Afinal de contas, até D. Pedro II,
quando foi proclamada a República e foi obrigado a sair do Brasil, fez aquele belo soneto,
em que conclui -sem citar o soneto- que
l~_yava __um pugilo de terra para colocar num
travesseiro e morrer, tal o amor que tinha
pelo Brasil.
O mesmo aconteceu com D. Pedro I, que
saiu constrangedoramente do Ria de Janeiro,
praticamente-exilado, tendo em-vista os acon~
tecimentos que terminaram o seu exHio involuntário, porque queriam tomar a coroa ·em
Portugal da filha dele, D. Maria li, e passá-la
para D. Miguel IV, que, na verdade, já ocupava o trono. Enfim, poderemos citar Dom
João VI, que foi também compelido a sair
do Rio de Janeiro, e ninguém contesta isso.
Do ponto de vista racional, técnico-administrativo, Sr. Presidente, não há dúvida alguma de que a Capital da República tem de
abrigar a sede da Embratur, por razões mais
do que sentimentais, logísticas e racionais.
Aqui se localiza o centro do Brasil.
Do ponto de vista, iriclusive, das reivindicações, das tratativas pertinentes ao órgão,
é muito mais fácil sair de Belém e vir a Brasília do que sair de Belém e ir ao Rio de
Janeiro, a não ser que essas disputas se transformem, como naquela que foi travada no
Conselho Federal da OAB, quando eu lutava
para que o Conselho Federal viesse para aqui,
se cumprisse o dispositivo, na verdade o que
muitos queriam era sair dos seus estados, das
suas capitais, e gozar um -pouco· das delícias
do Rio de Janeiro: da praia, do teatro, e
das moren_as _bonitas que desfilam naquela
cidade.
Sob estes aspectos ninguém vai contestar.
Peço vênia, não posso concordar com o Presidente, Senador Nelson Carneiro, e em parti·
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Us brasileiros têril que se dirigir a Brasília

É o seguinte o projeto aprovado:

mil Haddad, e me coloco inteiramente solidá- para resolver os seus problemas na parte adrio com_Q parecer. E numa das poucas vezes, - m:ihistrativa e não ao Rio de Janeiro. Vão-se

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• III, DE 1990
(N~ 5.429/90, na Casa de origem)

cular com o meu grande amigo, Senador Ja-

dirigir ao RiO de Janeíro para ver o carnaval,
o futebol, abraçar o Senador Nelson Carneiw
ro, enfim, conviver com aquela delícia, mas
vamos centralizar a adminiStração na Capttãr
Concede-me V. . da Repdblica.

desta vez não fico com o Senador Jamil Haddad, mas fico com o Pres1dente Fernaildo
Collor de Mello.
O Sr. Nelson Carneiro Ex~

um aparte?

"-~-sl<.l\fA"ORitiO CORR~Ã:::" éômo

maior prazer, nobre S.enador Nelson Carneiro"

O Sr. Nelson Carneiro- Essa transferência:, nobre-sen·ããof Mãu-rícioCOtrêa, é inoportuna. Anuncia-se que, e'!l1992, milhares
de cidadãos~ de todo o mundo_ virão ao Brasil
para a Conferência cj.o Meio Ambiente. Por
que retirar a sede da Embratur nesta hor_a

em que o Rio de Janeiro se prepara para
acolher todos esses visitantes, esses turistas?
Por que retirar neste momento a sede da Erilbra_tur do Rio de_ Janeiro? Isso não pode ser
feito, no ponto de vista de V .Ex.•, sem uma
maior preparação, quando houver aqui casas
para abrigar esses funcionários, quando os
funcionários puderem chegar aqui com as
mesmas vantagens com que chegaram os pioneiros da cidade, que tinham vencimentos
em dobro. Um funcionário da Embratur ganha, em média, 60 a 70 mil cruzeiros. Em
, Brasília, V. Ex• c<>nhece melhor do que eu,
não há nem quarto de empregada que possa
abrigar essas fatm1ias. Então, por que é que
vamos criar esse problema social na vésp~ra
de uma conferência interriilcional, que reúne
o mundo inteiro e liderada pela ONU? Não
há pressa para iss-o, é um assunto para se
discutir tranqüilamente em outra oportunidade.
O SR. MAURíCIO CORREA- Sr. Presi·
dente, a transferência da sede da Embratur
para cá não implica na transferência de todos
os serviços que existem na Embratur no Rio
de Janeiro. Aqui vai ficar Localizada a Dii-etO·
ria; evidentemehte e é uma exigência, o cumprimento do próprio programa governamental, administrativo de centralizar na Capital
da República a sede dos grandes órgãos, mes~
mo porque o acesso, enfim, as relações quedevem existír entre os administradores subal~
ternos e os órgãos superiores tudo indica que
será em Brasília.
Acredito que, ao se realizar essa Conferência do Meio Ambiente no Rio de Janeiro~
não haverá risco de que essa conferência seja
diminuída, porque· a Embratur venha a se

transferir para Brasflia.
De modo que, Sr. Presidente, concluindo,
favoravelmente ao parecer do
nobre Relator, no sentido de que a sede da
Embratur, como a sede do Congresso, a sede
da Presidência da República, a sede dos po~
deres da 'República, enfim, que os órgãos públicos estejam aqui. Se o BNDES não veio
ainda para Brasília vamos fazer um projeto
para transferi-lo.
manifesto~me

---Foi isso que norteou Juscelino Kubitschek
·a-firzê"-lã,ãCOOStriii-Ia. E foi assr-mque pensava até o patriarca, quando, nas memórias
e apontamento enviados a Portugal, preconizava a instalação da Capital da República
no Planalto Central.
Q SR. PRESIDEmE (Pompeu de Sousa)
-_:Encerrada a discussão, passa-se ã votação
do Projeto, sem prejuízo da emenda.
Em votação.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Para encaminhar a votação, concedo a paIavra ao nobre Senador, Líder do PMDB,
Ronan Tito.

De_ iniciativa do Senhor- Presidente da
Rep~bli~

Dá nova denominação à Empresa Bi-asileira de Turismo - EMBRATUR, e dá
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l'·' A Empresa Brasileira de TuriSmo- EMBRATUR, autarquia especial, criada nos termos do art. 11 do Decreto-Lei n'·'
55, de 18 de novembro de 1966, passa a denominar-se EMBRATUR- Instituto Brasileiro de Turismo, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presídênda ·-aa
República.
Parágrafo único, A Embratur tem sede e
foro na ~~dade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 2" A EmbraÍur tem por finalidade
formular, coordenar, executar e fa:zer executar _a política nacional de turismo.

OSR.RONANTITO(PMDB-MG.Para
Art. 3• Compete àEmbratur:
encaminhar a votação. Sem revisão do oraI - propor ao Governo Federal normas e
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, por medidas necessárias à execução da politica
razões muito diferentes das apresentadas pe- nacional de turismo e executar as decisões
lo Senador Leite Chaves, acho também que, que. para esse fim, lhe sejam recomendadas;
II -estimular as iniciativas públicas e primais cedo ou mais tarde, devemos ter a direção da Embratur aqui em BraSítfa.
vadas 1 tendentes·a-ae~~volver o turismo ín.
No entanto, também são ponderáveis as ·têfrio e o do exterior para o Brasil;
razões apresentadas pelos Senadores Nelson
III- promover e divulgar o turismo nacioÇaiiieirô e Jamil Haddad. Por que, que nesse
na!, no País e no exteríor, de modo a ampliar ,
momento de contenção de despesas e de difi- o ingressO e a circulação de fluxos turísticos,
culdades, se quer um projeto de última hora
no território brasileiro;
para fazer essa mudança, que eu diria inevitáIV- analisar o mercado turístico e plane~ .
vel? Ela terá que vir, como também deverá
jar o seu desenvolvimento, definindo_ as
ser inevitável a transferência do BNDES para
áreas, empreendimentos e ações priorítãrias
cá.
a serem estimuladas e incentivadas;
Não vejo outra razão, a não sei- para aco~
V- fomentar e financiar, direta ou iridiremoda_r as necessidades ou o conforto do fututamente, as iniciativas, planos, programas e
roPres!dente, para que ela tenha que vir i.me~
projetas que visem ao desenvOlVimento da
diatamente para Brasília.
indústria de turismo, controlando coordePor isso, mesmo, em homenagem aos no~
nando a execução de projetos Considerados
bres Senadores Jamil Haddad e Nelson Car~
como de interesse para a indústria dp turis·
'neiro eu, pessoalmente, encamínhO-a votação
mo;
à emenda do Senador Jamil Haddad pessoalVI- estimulare fomentar aam'pliação, dimente.
versificação, reforma e melhoria da qualidaMinha Bancada fica livre para votar da made da infra-e~:>trutura turística nacional;
nerr·ã·que achar mais conveniente. Sei, e queVII -definir cdtérjos, analisar, aprovar e
ro iCpetir, que será inevitável essa transfeacompanhar os projetas de empreendimen_rência, como também será inevitável a transtos turísticos que sejam financiados ou incenferência do BNDES para Brasília.
tivados pelo Estado;
Brasília é a sede_, é a Capital Federal e
aqui deveremos ter a sede _de todos os orgaVIII - inventaiiai', hierarquizar-e ordenar
nismos públicos federais. Nesse momento é
o uso e a oCupação de áreas e locais de interesSe tUrístico e estimular o aproveitamento
inoportuno e, por isso mesmo, acompanho
o Senador Jamil Haddad na sua emenda.
turístico dos recursos naturais~ cvltur_ais que
integram o património turístico, com vistas
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) à sua preservação, de acordo oom a Lei n"
-Em votação o projeto, sem prejufzo da 6.513, de 20 de_dezembto de 1977;
IX- estimular as iniciativas destin8.dãs a
emenda.
Ós Srs. Senadores que o aprovam queiram preservar o ambiente natural e a fisionomia
·social e cultural dos locais turísticos e das
pennanecer sentados. (Pausa)
populações afetadas pelo seu des"etivolvimenAprovado.
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to, em articulação com os-demais órgãos e
entidades compete_nte~;
X -cadastrar as empresas, classificar os
empreendimentos dedicados às atividades tuw
rísticas e exercer- função fiscalizadora, nos
termos da legislação vigente;
XI -promover, junto às autoridades com-

petentes, os atas e medidas necessários ao
desenvolvimento das atividades turísticas, à
melhoria ou ao aperfeiçoamenliO dos serviços
oferecidos aos turistas e à facilitação do deslo-

camento de pessoas no território nacional,
com finalidade turística;
XII- celebrar contratos, copvénios, acordos e ajustes com organizações e entidades
públicas ou privadas naciomtis, estrangeiras
e internacionais, para a realização dos seus
objetivos;
XIII- realizar serviços de consultaria e
de promoção destinados ao fomento da ativiw
dade turística;
XIV- patrocinar eventos turísticos;
XV·- conceder prêmios e outros incentivos ao turismo;
XVI- participar de entidades nacionais e
ioternacionais de turisrrio.
§ 1~ São transferidos para a Embratur o
acervo documental, as atribuições e competências do extinto Conselho Nado na i de Turismo - CNTur.
§ z~ A liberdade do exercíciO-e a exploração de atividades e serviços turísticos, nos
termos do Decreto-Lei.nn 2.294~ de 21 de
novembro de 1986, não excluem a sua fiscalização nem a obrigatoriedade ae prestar as
informações necessárias à organização docadastro a que se refere o inciso X deste artigo.
§ 3~ Os convênios celebrados com órgãos
da Administração PúbHca poderão dispor sobre a transferência de atribuições para o exercício de atividades relacionadas às firialidades
da Embratur, em especial as funções de fiscalização e arrecadação de suas receitas.
Art. 4o A Embratur será administrada
por um presidente e três diretores, nomeados, respeCtivamente, pelo Pre. ídente da Rew
pública e pelo Secretário do Desenvolvimento Regional e demissíveis ad nutl,)m.
Art. 5a O provimento de cargos ou empregOs do Quadro Permanente do Pessoal
da Embratur será feito mediante concurso
público de provas, ou de provas e títulos,
ressalvad,as as nomea _,.ões para cargos ou funções de confiança, de livre nomeação e exow
neração.
§ l'' O Presidente da República, à vista
de propo-sta do Secretário do Desenvofvimento Regional, p(">~~erá autorizar a contratação de profissionais especializados para
atender necessidade temporária de excepcional interesse para os serVíÇOs da autarquia.
§ 2~ A proposta do Secretário do Desenvolvimento Regional justificará a necessidade da contratação, indicará o número dos
profissionais a serem contratados, os critérios
de escolha, o prazo de duração dos contratos,
que não será superior a doze meses, o montante das despesas e a disponibilidade de recursos.

Art. 6° Constituem recursos da Embraw
tur:
I - dotações que lhe forem consignadas no
Orçamento da União;
l l - receitas de qualquer natureza provenientes do exercício de suas ::~tividades;
III- rendas de bem, patrimoniais ou o
prodUto da sua a_Iíenação na forma da legislação pertinente;
IV
cmpr-éstllriOs, auxílios, subvenções,
contribuições, doações;
V- transferências de outros órgãos da
Administração Pública Federal;
VI- resulta-dos de aplicações financeiras,
na forma da legislação pertinente;
VII - remuneração de serviços provenientes de._financiamentos;
VIII- produto de multas decorrentes do
exercício da fiscalização;
IX...:.._ outras receitas eventuais.

Art. 7~ _São extensivos à Embratur os privilégios processuais da Fazenda Pública, em
especial os relativos à cobrança dos seus créditos, custas, prazos, prescrição e decadên--cia.
§ 1~ As importâncias devidas à Embratur, a qualquer título, inclusive penalidades,
não pagas nos prazos estabelecidos serão
d.tualizadas na data do efetivo pagam;nto de
acordo com o índice da variação do BTN
Fiscal e .cobrados com os seguintes acréscimos:
a) juros de mora, na via administrativa ou
judícial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento, calculado~
na forma da legislação _aplicável aos tributos
federais;
b) multa de mora de vinte por cento. reduzida a dez por cento, se o pagamento for
efetuado até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que deveria ter sido feito;

c) encargo de vinte por cento, substitutivo
da condenação do devedor em honorários de
advogado. calculado sobre o total do débito
inscrito como dívida ativa, que será reduzido
para dez por cento, se o pagamento for efetivado antes do ajuizamento da execução.
§ 2~ Os juros de mora não incidem sobre
O valor da multa de mora.
§ 39 Os débitos com a Embratur, !tem
prejuízo da respectiva liquidez e certeza, poderão ser inscritos em dívida ativa pelo valor
expresso em Bônus do Tesouro Nacional BTN ou BTN Fiscal.
§ 4\' Em casos excepcio-nais, observados
os critérios fíxados na legislação tributária,
poderá o Presidente da Embratur autorizar
o parcelamento de débitos.

Art. go O inciso If do art. 5? da Lei n''
6:505, de 13 de de.zembro de 1977, passa a·
vrgorar com a segurnte redação;
"Art. 5" •••.••••••••••••••..•.•••••..••••.•
II -multa de valor equivalente a até
três mil e oitenta e cinco Bônus do Tesouro Nacional- BTN;

;; ............................

;.~

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

Art. 9" O inciso I do art. -24, d~"! Lei nn
6.513, de 20 de dezembro de i977, pa~sa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 ............................... -~ ....... .
multa de valor equivalente a até s_eis
mil cento e setenta Bônus do Tesouro Naciow
nal-BTN;

r-

Art. 10. O capta do art. 16 do Decreto-Lei D 1.4$9, de 30_ de dezembro de 1975,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"f).rt. 16. O funcionamento e as
operações do Fungetur observarão os seguintes princípios:
6

Art. 11. Os salários dos servidores da
Embratur serão reajustados nas mesmas épocas e condições dos reajustamentos concedidos aos servidores públicos.
Art. 12. Os atuais Presidentes e Diretores da Empresa Brasileira de TurismO -EMBRA TUR ficarão investidos, na data da publicação desta lei, em iguais- cargos da autarquia.
Art. 13. Fica ratificado o Fundo Geral
de Turismo- FUNGETUR, criado pelo Dew
creta-Lei no 1.191, de 27 de outubro de 1971,
nos termos do disposto no art. 36 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 14. O Regimento Interno da Em~
bratur, aprovado pelo Secretário doDesenvolvimento Regional, disporá sobre a organização e o funcionamento da autarquia, bem
como sobre a competência e as atribuições
do presidente e dos díretores e de suas substituições nos casos de vacância, ausências ou
impedimento.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação
Art. 16 Revqgam-se o Decreto-Lei n~
55, de 18 de novembro de 1966, o § z~ do
art. 11 .do Decreto-Lei n? 1.191. de 27 de
outubro de 1971, o § 2~ do art. s~ e o art.
9'.> da Lei O!' 6.505, de 13 de dezembro de
1977, o § 2" do art. 25 da Lei n~ 6.513, de
20 de dezembro de 1977, o parágrafo único
do art. ln do Decreto-Lei no 2.294, de 21 de
novembro de 1986, e demais disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Vamos agora submeter à votação a emenda.
Em votação.
O Sr. JamilHaddad -Sr. Presidente, peço
-a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Tem a palavra o nobre Senador Jamil Hadw
dad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do oraw
dor.)- Sr. Presidente, diante da argumenw
tação que foi feita, inclusive pelo Senador
Ronan Tito agora, ficamos sabendo que não
há urgência para essa transferência. Inclusive, Sr. Presídente, quero deixar bem claro
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que mio estamos sendo consultados, todas
as lideranças deveriam ser consultadas sobre
as matérias que iriam_ entrar na Ordem do
Dia nesse final de ano. Fomos surpreendidos
ao verificar que essa maté!ía havia entrado
na Ordem do Dia.

Qual a urgência, Si. Pies.iCfente? Há uma
sede própria no Rio de Janeiro, os funcio-

O Sr. Leite Cbaves--:- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Tel!l a palavra V, Ex•·

O SR. LEITE CHA VES(PMN- PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão dÇ oranários, desde a fundação da Embratur, Já re-dor.)- Sr. Presíden-te, esse Projeto de Lei,
sidem e não há local para eles residirem aqui
que tem aqui o n" 5.429, é de iniciativa do
em Brasília, Se eles foreni pagar aluguéis com
Presidente da República.
vencimentos médios de 70, 80 mil cruzeiros,
O_ Presidente foi eleito dentro de determi~
não poderão sobreviver em Brasfiia. Eles te- nadas promessas de campanha. E o sentido
rão que renunciar aos seus empregos, abanda transferênda não é só o de dar cumpri~
donando-os.
menta à Constituição, centralizar em Brasília
E o que é piOr, Sr. Presidente, não queria
os órgãos do Governo, as cúpulas decisórias 1
levantar esse fato, porque não tenho provas,
como, também, Sr. Presidente, dar uma nova
e não gosto de levantar fatos sem_provas.
definição turístíca â política do Governo.
Mas o que saiu publicado nã iffipiirisa é de
Tanto é que essa questão funcional não haveque pessoas, ligadas ao presidente da Embrará de impressionar pois muitos desses fundo~
tur, têm uma agência de turismo em Brasília,
nários Óão virão para Brasilia. Não virão poro que facilitaria, na realidade, os seus negóque muitos deles vão aposentar-se, porque
cios aqui.
muitOs dele~ não têm condições de enfrentar
novas despesas nessa fase, mas é bom até
Faço esse apelo ao Plenário, porque não
que assim ocorra, porque eles terminam uma
é urgente, não é relevante a transferência
determinada fase turfstica.
da sede da Embratur para Brasília, o Senador
O próprio projeto estabdece no art. so:
Nelson Carneiro fez uma colocação perfeita,
vai-se realizar no Rio de Janeiro em 1992,
Art. s~ O provimento de cargos ou
o Congresso Mundíai de Ecologia para tratar
empregos do Quadro Permanente do
de problemas do meio ambiente. A sede, pa_Pessoal da EMBRATUR será feito mera esse congresso, é no Rio de Janeiro. E,
dianté coriclii'so piíblicó de- provas, Oli
nesse momento, faz-se essa transição, tira-se
de provas e títulos, ressalvadas as noa Embratur de lá, e novos quadros _de pessoas
meações-para cargos ou funções de convão ter que ser constitufdos, e mediante confiança, de livre nomeação e exoneração.
curso, porque muitos não virão, enfim, Uma
. _§ ~,, O_ Presidente da República, à
série de problemas serão criados.
vista de proposta do Secretário do Desenvolvimento Regíonal, poderá autoríDe modo que faço um apelo, neste momenzar a contratação de profíssionais espeto .• para que a emenda seja feita e volte à
cializados para atender necessidade temCâmara. Seja discutido, com tranqüilidade,
porária de excepcional interesse para os
no princípio do próximo ano e, posteriorserviçoS da autarquia,
mente, o que a ma.ioria decidir é o que deve
§ 29 A proposta do Secretário do
prevalecer dentro do Congresso. · Desenvolvimento Regional justificará a
Era o que queria colocar neste momento,
necessidade da contratação, indicará o
Sr. Presidente.
número ctos profissionaiS a serein contraO Sr. Maurício Corréa- Sr. Presidente,
--tados, os critérios de escolha, o pra_zo
peço a palavra para encaminhar a votação.
.-de duração dos contratos, que não será
superior a doze meses, o montante das
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
_despesas e a disponibilidade de recursos.
-Tem a palavra o nobre senador
Então, Sr. Presidente, quer-se dar uma noO SR. MAURíCIO CORRtA (PDT- DF:
va filosofia, porque o Pa(s é, hoje, objeto
Para encaminhar a. votação. Sem revisão do - da -curiosidade ínternadonal. Se a polftíca é
orador.) - Sr. Presidente, se as lideranças
formulada aqui, não tem sentido- deiXar-se
se entenderem de que estã.Dão -euma-questão
um presidente da Embratur e seus diretores
de urgêncía, estou de pleno ã.cordo em que
p.o Rio, deslocados da nova realídade, inclua matéria seja reexaminada por ilós e, aí,
sive da alçada e da vigilância dos seus superioavalíaríamos m.elttor, pois entendo que não
res. Os j)róprios funcionários da Embratur.
se tr~ta de matéria urgente. Agora, se não
que estão no Rio, V. Ex• sabe o que é que
tiver condições mais
adiar,_ se não-houver
eles fazem? Eles fazem pouca coisa, Sr. Prerenúncia de assinaturas- se houVer- retirada
sidente. NJo porq~,e não tenham disposição,
de assinaturas, pode - mas, se_ não houver,
mas mesmo qUe tivessem, eles não _têm maior
temos que votar ...
qualificação, do que levar um turista,- que
aliás,-nem que-r bs serviço:. dele~-. a Lapa.
O SR. PRESIDENTI;; (Pompeu de Sousa)
ao Cristo Redentor, onde não yão mais de
-Nobre Senador Maurício Corrêa, não- pOuma, ou duas vezes. Então, ele!-! e~t.ão de-:.lode ser retirada, infelizmente não há condição éaôos, eles estão em outnls funções. Aqui,
de se retirar, de vez que a urgência já fot -eã função de cúpula, o-:. funcionário:. de lá
aprovada regimentalmente, e não há como _permanecem na agência, que a Embratur haverá de ter no Rio de Janeiro.
'· retirá-la.

a.e
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Com isso, não se quer penalizar o Rio de
Janeiro. Mas não se quer, por conveniência
funcional, destruir-se o turismo nacional.
Como não se admitir e, também, que a Petrobrás, por conveniência apenas de uma sede,
permaneça no Rio de Janeiro, como a Ordem
quis permanecer, como outros órgãos permaneceram, ficanco inteiramen~e desligados dos
interesses nacionais, e foram-destruídos como
o IBC e o IA A. Eles ficam reduzidos àquela
influência, pensando que o Brasil é aquilo.
Quando o Brasil h9je é a visão que parte
de Brasilia. Então, Sr. Presidente, essaeril.ertM
da seria funesta. Ora, se uma das' fínaHdades
principais é sediá-la aqui, para se dimensionar às. novas finalidades, à nova política do
turismo, como, sorrateiramente, se suprime
uma emenda dessas em manteN;e a Embratur no vicio, que é deslocada dQ seu ponto
fundamental que é a sua sede em Brasnia?
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-A Presidência alerta ao Ptenário que estamos encaminhando votação. Portanto, Çada
orador tem 2 minutos<::: meio e cada. partido,
apenas um orador.

O Sr. Ronan Tito- Peço a palavra, Sr.
Presidente, como Líder, para encaminhar a

votação.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)

-O PMDB não falou ainda.
. Concedo a palavra ao nobre Senador
nan Tito, como Líder.

Ro~

O SR,. RONAN TITO(PMDB--; MG. Co'
mo Líder. Para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estamos travando aqui a famOsa
batalha de Itararé- Embratur.
sf. Presidente, a léi que constitui a Embr~
tur, no seu__art.
§~o reza:

n.

"A sede da Embratur será na Cidade
do Rio de Janelio, Estado da Guana·
bara, até que o Poder Exe·cutivo ã fiXe,
em defini-tivo, em Bras!1ia."

Sr. Presidente, não há necessidade nem de
autorização legislativa. O Presidente daRepública, à hora que quiser, a transfere-para
cá. Estamos travando uma batalha de Itararé.

O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me V.

Ex' um aparte?
O SR. RONAN TITO- Pois não.

O Sr. Maurício Corrêa - AConteC~ G_ue
essa lei revoga a outra. A _outra lei passa
a não existir mais. Então. essa prerrogativa
que tem o Presidente de fixar _a transf~rência,
quando quiser: não vai existir rilãis.
O SR. _TONAN TITO- O aparte Uo Sc:nador Maurício Corréa tem toda pertinência,
S. Ex· tem_raz~_o, porque se e:.~;J. )ei for rcvo·
gada, al.;:i _anterior, a da criação da Emhratur,
for revogada por essa lei.que aprovamos hoje,
então, o ~ 1 ·do art': ·11 não permanece.
,
De maneira que, a partir de~tt: momr.:nttl ...
pa-:.so a votar com o Relator Mauro, Berrevide~.
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O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)

Estou tomando como compromisso, emi-

-Vamos, então, passar à votação da emen-

nente Senador Jamil Haddad, a aprovação
ou a retificação do acordo que fizemos anteriormente, ou seja, o da aprovação da taxa

da.

O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra a V,_ Ex•. O partido
de V. Ex~ não falou ainda. De forma que
V. Ex~ tem dois minutos e meio.-·

rodoviária, dos crédi_tos. Enfim, todo o acer-

vo que se encontra para ser votado subseqüentemente.
De maneira que deixo a questão em aberto,
Para a Bancada do Governo considerar como
entender melhor.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre senador.
O SR. JAMIL HADDAD(PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero deixar bem claro que nós, que
obstruímos aquela matéria no sábado, o fize1JlOS porque queríamos marcar a nossa posição, mas estamos aqui, hoje, prontos a continuar a marcar posição, mas não para pedir
verificação. Já- dissemos isso aqui, inclusive,
no caso em tela da taxação sobre os combustíveis, e podemos ir ao Judiciário argüir a
inconstitucionalidade da matéria. Não obstruirerD.o_s_ a-q_U.i, mas não posso admitir, como
t~m_bém o Senador pelo Rio de Janeiro, Nelson Carneiro, que sej? discutida u_ma pauta
em que entre um assunto de grande interesse
para o Rio de Janeiro e não sejamos ouvidos.
Na realidade, causa-nos constrangimento.

O SR. JOSÉ iGNÁCIO FERREIRA(PST
- ES. P~la ordem. _Sem_revisáo do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, oUvi alguns
pronunciamentos com atenção e, infelizmente, não estava presente a alguns outros por
força das minhas atividades.
O pronunciamentO do -e-minente Senador
Maurício Corrêa pareCe-me o Iíüi.ÍS acettãdo.
Realmente é para cá mesmo que d_e_ve vi}'
a Embratur. Tenho a impresSão de que, com
isso, concordam até os que estão hoje nesta
sessão, se posicionado, eventualmente, contra, porque acham que é apenas uma questão
de tempcstividade o deslocamento da Embra·
tur para cá. Mas todos concordam, _que de
modo definitivo, no futuio, ela deva vil--para
cá.
Com essas ponderações do eminente Senãdor Ronan Tito, realmente a própria lei que
criou coloca claramente isso: a sede da Embratur será no Rici de _Janeiro até que O Poder
Executivo a fixe·em Oefimtivo em BrasJlia.
Sr, Presidente, estamos diante de um problema que acho que é muito pequeno. Todo
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
o restante do texto vai sendo pacificame!lte -A Presidência congratula-se com o_ espírito
J)úbHco do nobre Senador Jamil Haddad.
aprovado, pela Casa.
Procurei o Senador Jamil Haddad e ele
sustenta, com intransigência, o seu ponto de
O SR. JÓSÉ IGNÂCÍO FERREIRA- Sr.
vista. Estou_ obtendo do Senador Jamil HadPresidente, peço a palavra pela ordem.
dada compreensão para comas-demais m~té·
O SR.. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
rias do Governo, porque, inClusive, essa ma- - Coci.cedo a palavra a V. Ex•
téria se incluí, num contexto mais amplo, no
exame que fizemos-o Senador Ronan Tito,
-O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA(PST
eu, 0 Senador Marco Maciel e 0 Senador ·- ES:Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Fernando Henrique Cardoso.
-----:-·Sr, Presidente, há- uma ponderação dos
Alude, aqui, 0 Senador Jamil Haddad que emine-ntes-Senadores B,onan Tito e Jamil
os senadores do Rio de Janeiro náo foram
Haddad que perfilho, no sentido de que, se
há base regimental, é conveniente uma ligeira
ouvidos. Considero essa questão a qu_e alude
sUspensãO da se~ão, para nos entendermos
0 eminente Senador Jamil Haddad. Os senadores do Rio de Janeiro não foram ouvidos. quanto a esse aspecto. Resolveremos a quesRealmente, em Brasilia anda-se, anda-se e
tão e a superare~os, se Deus-quiser.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
nunca se chega na praia. Reconheço que é
complicado. Deseja-se, pelo menos tempo~-~- -Desde que ligeirfssima, uma vez que temos
trés sessões extraordinárias e o Congresso
riamente, que a sede da .Embratur fique rio
Rio de Janeiro.
----- - - --NaciOnal está convocado para as 14 horas.
Sr. Presidente, quero de público, aqui dar
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRAconta de que me entendi com os eminentes
Senadores Jamil Haddad, Alfredo Campos, Muito obrigado a V. Ex•
e, presumo, até, com o eminente Senador
O Sr. -José Fogaça- Sr. Presidente, peço
José Paulo Bisol. Porque havia uma intransi- a palavra pela ordem.
géncia, ontem, com relação à questão d~ taxa
0 SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
rodoviária. Considero da mãior importáncia
essa questão.
-':'":"Concedo a palavra a V. EX'
No Parlamento, também se transige. Não
OSR. JOSÉ FOGAÇA(PMDB- RS. Pela
posso querer tudo. Tenho _que admitir essa
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presitransigência.
dente, peço a V. Ex• que leia o texto da emenColoco, portanto, esta questão. D~i;t~ -em da do_S.enador Jamil Haddad, porque o que
aberto para os Srs. Seriadores questão da diz a emenda é muito importante, a precisão
votação dessa emenda do Senador Jamil Had- do.s termos é que vai esclarecer muito dos
dad.
votos que vão ser dados neste momento.

a

Dezembro de 1990

O SR. PRESIDENTE( Pompeu de Sousa)
-Diz apenas o seguinte: "Suprima-se o parágrafo único do art. 1""
O SR. JOSE FOGAÇA - Creio que esse
é o problema. Pelo fato de ser a emenda
supressiva não dá alternativas, ou seja, revõ-ga-se o art. 11 do decreto-lei que criou a Em~
bratur, que permitia ou estabdecia ao Presidente da República que haveria de deslocar
a sede da Embratur para Brasi1ía, assim que
isso fosse possível.
O Decreto-lei n" 55, de 18 de novembro
de 1966, que criou a Embratur diz no seu
art. 11, § 2':
·
"A sede da Ernbratur será na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, até que o Poder EXecutivo ·a fi_xe
em definitivo em Brasília."
Dava competência ao Presidente da República.
Como essa lei vai revogar o decreto, sUprimindo-se o que diz o projeto de lei que estamos votando, ficamos sem nenhuma saída,
ou melhor, a própria Câmara dos Deputados
ficaria sem nenhuma saída, a não ser a de
restaurar o texto original. A meu ver, Sua
Excelência não está dando uma solução plausível, que viabilize um acordo. Remete-nos
contra a parede. Ou votamos "sim", ou votamos "não".
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- É exatamente o que acontece; é nessa injunção- que estamos sendo cofocados regimentalmente, nobre Senador José Fogaça.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, p-eço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. JAMIL HADDAD(PSB- RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para que se chegue a um acordo, diante da colocação feita pelo Senador José Foga·
ça, colocar-se~ia na redação final "fica revogado o decreto~lei, ressalvado o § 2~ do art.
11".
O Sr. José Ignácio Ferreira- Emenda de
redação.
O SR. PRESIDENTE(Pompeu de Sousa)
- Parece~me, entretanto, que não é bem
emenda de redação.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON ·CARNEIRO (PMDB RJ. Peta ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, há um problema: esse texto
é pior do que a lei, porque renova o poder
de o Presidente, sozinho, ~em dar satisfações
ao Legislativo, decretar a transferência para
Brasília. Então, é muito mais amplo do que
quer o projeto. No projeto, a transferéncia

Dezembro de 1990
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vairesultardeumalei;nessetextorenovamos
O SR. NELS"ON CARNEIRO- Ouço V.
.o poder de ?rbftrio do Poder Executivo para
Ex~
transferir. E muito mais fácil para o Poder
.
.
Executivo transferir, estando autorizado para
O Sr. Ronan Tito - J7~tá perfetto, Sen~aisso.
_.
_
~ ...<!~o entanto, se permtttrmos a aprovaçao
Peço a atenção do nobre Senador Jamil
da L~t n\' 6.5ll,; revogando t?do o decreto
antenor, o de n- 55, o que vat_ocorn:r é que
Haddad, porque a emenda, ora discutida, é
'pior ainda do que soneto, porque agora n-em
fica sem a fixaçao da sede_: e ~sto_n~~ ~ode
a Câmara precisa ser ouvida.
oc~. Como é que V. Ex- vat permtttr tsso,
sem cnar ...
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador NelO SR. PRESTD.tNTE {Pompeu de Sousã.
son Carneiro, V. Ex' não entendeu.
Fazendo soar a campainha.) -A Presidência
O parágrafo é retirado apenas com a aprocumpre o dever de assinalar que, na verdade,
vação dessa lei, revoga-se o anterior.
essa emenda .que se está apresentando não
O SR. NELSON CARNEIRO -Como se
é bem de redação, nem caberia; aliás, conpode fazer isso em emenda de redação?
sulto a ·comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania Se essa emenda é de redação, porO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
que isso vai para a Câmara dos Deputados,
Fazendo soar a campanhia.)- Continua com
que, amanhã, poderá também nos enviar um
a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
projeto nosso com emenda de redação, alterando- não nos manda mais e, sim, diretaO SR. NELSON CARNEIRO- Esclareço.
Sr. Presidente, que a emenda que ora se suge- mente! Então, é necessário vigiemos, porque, na verdade, se trata de subemenda,
re é pior do que o soneto.
emenda a emenda.
Agora, retirado essê dispositivo, o que fi·
ca? O Presidente da República pode, hoje
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presimesmo, transferir a -Embratur- para Brast1ia dente, ·quero concluir, dizendo o seguinte:
porque não há nenhuma proibição. Fica pre- entre rejeitar a emenda do Senador Jamil
valecendo aquele texto que diz que cabe a Haddad e rejeitar ou aprovar a sugestão ago·
ele transferir a sede da empresa.
ra, é melhor deixara texto porq-ue, ao menos,
Não se diz que "o Congresso", diz-se ape- é o Legisla.tivo que está fixando e não se dá
nas "o Poder Executivo", A qualquer mo- a uri-ül única pessoa, ao Poder Executivo, o
mento, o Presidente da República pode, com direito de, hoje mesmo, determinar que a
apoio no texto anterior, transferir a sede da ~Oe--seja em~ Brasl1ia, porque é o 9-ue vai
Embratur para cá. Chamaria a atenção dos acontec~r; va1 permanecer o texto antJgo que
que querem manter ...
diz que o Poder Executivo fixará a sede; enO Sr. Huriiberto Lucena- Permite· me V. tão, ele fixa hoje.
EX" um aparte, nobre Senador Nelson Cai-neiro?
O SR. NELSON CARNEIRO - P~~ náo.
O Sr. HUõliJEirto Lucena- veja bem, se
for aprovada a emenda do nobre Senador
Hamit Haddad, sem a emenda de redação
proposta a Embratur fica sem sede: nem em
Brasília nem no Rio de Janeiro.
O Sr. PRESIDENTE (Pompeu de s·ousa)
- A Presidência adverte-qUe o orador está
falando pela ordem. Não pode haver aparte.
O SR. NELSON CARNEIRO- Ao menos
se se dissess_e ·•até que o Poder Legislativo"
ou ~~que uma lei fixe" muito bem. Mas está
se-dando â pessoa do Presidente da República
o direito de_ fixar a sede da empresa e, desta
maneira, ele sozinho pode fazer essa fixação,
não precisa mais ouvir o Legis-latívo.
É melhor, então, deixar a-emenda que já
está feita. Ao inVés de ser uma -decisão do
Executivo, f_ica logo uma decisão do Congresso.
Quero acentuar que hoje estamos dizendo
que terá ou não sede em qualquer lugar. O
texto que se pretende é pior, porque não é
o Legislativo que está fixando .a sede da Empresa. mas somente a pessoa do presidente.
Hoje mesmo. Sua Excelência- pode bàixar decreto fixando a sede.em Brastlia.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me um apãr·
te, nobre Senador?

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
EStá se configurando que não é ·emenda
de redação e que, port<Jnto, estamos discutindo uma nova emenda e, discuti-la, realmente tumultua os trabalho:. ..

-

O Sr. Leite Chaves - Permite-me V. Ex"
um aparte?

OSR. NELsoN CARNEIRO _:_Não. posso
conc~der

apartes, porque não serei eu, que
tenho o dever de cumprir, que Vou afrontar
o Regimento.
_
Etn s4ltese, Sr. Presidente, o que quero
deixar claro é que, entre ser uma decisão
do Congresso a fixação d<1 sede da Embratur
e s.er .uma.decisão unipessoal do Presidente.
é melhor que seja uma decisão do Congresso.
Então, os que pensam assim devem rejeitar
a emenda; agora, aprová~Ja e renovar ao Poder Executivo o poder de fixar essa sede ...
Ele fixa hoje, já podia até ter fixado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu _de Sousa)
-Já que não houve nenhum entendimento,

passa-sé-à votação da emenda.
O "Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
não é emenda, mas destaque. Vap1os votar
um destaque supressivo.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, que~
ro deixar bem claro que a argumentação apresentada pelo Senador Nelson Carneiro me
alertou para que eu não incorresse num erro
que seria capital, pois, se acaso permanecer_
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o texto, se não for revogado o dispositivo,
o Presidente da República, por de_creto, define a sede aqui.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-V. Ex~. retiraria a emenda.
O Sr. Jamil Haddad- Eu passaria recibo
disso, estou reconhecendo. E estaria l!lqui fazendo o papel de apresentar emenda pensando que seria uma vitória excepCiõOãl e estava,
na realidad_e, fazendo um jogo do Governo.
O SR. PRESIDENTE (PomPeu de Sousa)
-Nobre Senador Jamil Haddad, V. Ex•, autor da emenda, neste caso a retira?
O Sr. Jamil Haddad- Não, não a retiro.
Vou tentar aprovar a emenda.
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. LEITE CHAVES (PMN- PR. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente; estamos discuindo
o assunto, mas ninguém atentou para a principal razão pela qual o Presidente mandou
esse projeto ao Congresso Nacional- aliás,
já está' há tempo na Câmara dos Dêputados.
É que a Embratur é uma empresa pública;
quer dizer, são capitais por ínteresse? Não.
Ela é empresa j:rública. E esse projeto a transforma em autarquia. Isso não precisava nem
de explicitação, mas aqui está colocado, no
art. 12:
"Os atuais presidentes e diretores da
Empresa Brasileira de Turismo-- EMBRATUR, ficarão investidos, na data
da publicação, em iguais cargos da autarquia."
Então, ela passa a ser autarquia.
Ainda que não houvesse definição de sede
e foro, eles seriaffi no Rio de JaneiTo. Esta~
mos, então, d.iséutindO o- Q_ue é despiciendo.
Mesmo que houvesse omissão, ela teria sede
em Brast1ia.
O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a pãlavra para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra a V. Ex•, pardais minutos~ meio, porque o PFL ainda não se manifestou.
O SR. MARCONDES GADELHÁ (PFLPB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero trazer à Casa a informação de que, na
verdade, a transferência da Embratur para
Brastlia já aconteceu, através do Decreto no
99.673, de 7 de novembro de 1990.
Já foram transferidos para BraSt1ia a Presidência e seus· órgãos subordinados a Diretoria
_de Administração e Finanças e está t;:m-processo de transferência a Diretoria de Marketing e a Diretoria de Economia e de Fomento.
Penso que estamos navegando contra a maré e não tem sentido o Congresso tomar uma
atitude neste_ momento, que contraria a ordem natural das coisas. A Embratur~ Sr. Presidente, é uma autarquia com abrangência
enorme'; o seu alcance é bem maior do qu_e
o de um ministério, e com o tempo só tende
a aumentar.
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Se V.

E~

observar um país como a Espa-

nha, verá que o setor de turismo, d_entro da
economia, é o mais importante hoje; e isso
é verdade para o tm.lndo todo e irá acontecer
no Brasil também. A importância do turismo
só tende a crescer, só tende a formar um

compartimento autónomo e extremamente
importante no conjunto da economia. Ora,
se o turismo tem essa relevância e se vai cres-

:er ainda mais, dentro da formação do Produto Interno Bruto do }?ais, é natural que essa
transferência para BrasHiã ocon:~. a fim de
estar junto dos outros centros de decisão do
País, como foi o propósito de Juscelino Kubitschek e dos que fiiei'am a ConstituiÇão
de 1891_ e ainda, Sr. Presidente, com todos
aqueles que sonharam com _a transferência
da Capital e dos poderes efetivos da República para ocupar o Planalto Central.
Ora, turismo será um poder fundamental
dentro da vida económica ·deste País.
Sr. Presidente, faço esta ponderação no
sentido de que se atente para esse _detalhe.
Além de ser esta uma tendência inevitável,
pelo crescimento da importância do turiSmo,
o fato já aconteceu e o Congresso não deve
reverter a situação. Por isso, Sr. Presidente,
votamos pela manutenção do texto integrai,
que vai "referendar uma situação já criada por
decreto.
O SR.

PRESIDENT~

(Pompeu de Sousa)_

-O tempo do PFL já está esgotado.

Com a palavra o nobre Senador Mário Covas. O PSDB não se manifestou ainda.
O SR. MÁRIO COVAS (PSD B - SP, Como Líder, para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
_ _
Só tenho umã dó~idã!-Quer~me parecerque esse projeto objetiva modificar a pers:o;
nalidade juridica da empresa chamada _Embratur, personalidade jurídica essa que estava
firmada pelo Decreto-Lei n! 55, que diz:
"É criada a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, vinculada ao
Ministério d"a Indústria e do Comércio,
com a natureza de empresa públiCã e
a finã.lidade de incrementar o desenvolvimento da indústria de turismo, e executar, no âmbito nacional, as diietrizes
que lhe forem traçadas pelo Governo.
§ 1~ A Embratur terá personalidade
jurídica de dire_ito púbfico, património
próprio e autonomia administrativa e financeira.
§ 2~ A sede da Embratur será na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, até que o Poder Executivo a fixe
em definitiVO em Brasília."

Isso quer dizer que, quando se fez o decreto, se definiu a personalidade jurídica da Empresa e, entre outraçcoisas, se fixou a sede
e sob uma personalidade jurídica; agora, este,
projeto altera a personalidade jurídica, eJa
deixa de_ser empresa, passa a denominar-se
Instituto Nacional de Turismo, vinculado __à
Secretaria do Desenvolvimento Regional da
Presidência da RepUblica, na qualidade de

autarquia pública. E como se redefiniu a personalidade jurídica, é preciso redefini-la em
todos os seus termos, inclusive indicando a
sedo::", se~ o que, a partir da aprovação desse
dispositivo, ninguém saberá aonde se dirigir
para-descobrir a Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, autarquia especial.
Ora, a emenda apresentada pelo ilustre Senad<?r yisa extin~gtiir o parágrafo único.
Ein primeiro lugar, a menos que isso fosse
e~plicitãdo aqui, ao transformarmos a Embratur de empresa para autarquia, ela não
herda todas as qualidades que_tinha, a menos
que isso esteja explicitado- repito--, inclusive a sua sede, E é por isso que se inc1uiu
o parágrafo dizendo que a sede e o foro são
-na- cidade de Brasília, Distríto Federal. A
partir de agora, elimina-se todo o anterior,
deixa de existir a empresa Embratur, com
sede no Rio de Janeiro, com potencialidade
de transferência para Brasnia, quando o Go- vento quis_er fazê-loJ Por outro lado, passa
a existir a autarquia Embratur, cuja sede tem
que ser definida, ou então ela está com perso~
nalidade jurldica completa.
Portanto, a emenda não pode excluir o parágrafo; se o fíiei', não haverá definição quanto à personalidade jurídica integral da Em~
bratur. O que se pode fazer é a emenda:
qonde se lê cidade de Brasília, Distrito Federal", leia~se "Rio de Janeiro". E, aí, a opção
é entre fixar a sede em Brasfiia ou no Rio
de: Janeiro. Mas não velo _como se estabelecer
liína novã- fOriíiulação, uma nova equação
quanto _à personalidade jurídica e não se fazer
isso integralmente.
Parece-me que a opção, a rigor, que se
terá que fazer, não é _eliminar o lugar onde
fica a sede, mas optar - parece-me que é
a intenção dos dois Senadores do Rio de J a-neiro -pelo Rio de Janeiro e não por Brasília. É. penso que se resolveria o problema,
com uma emenda dizendo: esclarecendo, ou
fica em Brasfiia ou fica no Rio de Janeiro.
Com isso, teríamos a personalidade nova fixada na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em votação a emenda supressiva.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
petmanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de~Sousa)
- Co_ncedo a palavra ao nobre Senador.
. O SR. JAMJL HADDAD (PSB- RJ. Pela
órdem: ·sem revisãO do onid<jr.) -Sr. Presidente, quero que fique bem claro que não
houve- cumprimento do acordo de Plenário
neste momento.
O Senador Mário Covas ·colocou com per·
feição; o decreto-lei não dizia nada, já estava
modificado porque foi criada nova personalidade, que é a autarquia,
,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa.
Fazendo soar a campainha.)- Nobre Senador JamilHaddad, é matéria_vencida.

Dezembro de 1990

O SR. JAMIL HADDAD- A partir deste
momento, vou pensar como agir nesta Casa,
vou ver como vou agir daqui para a frente,
porque as palavras não têm sido cumpridas.
Nós não fomos ouvidos. Quatro Lideranças nesta Casa decidiram a Ordem do Dia ..
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-- É matéria vencida, nobre Senador Jamil
Haddad, lamentavelmente. Vamos conthiuar
a Ordem do Dia.
O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. !'I!ESÚJENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o Regimento Interno
do S-enado. no art. 288, Subseção I da Seçáo
VI, onde trata do quorum, diz;
"As deliberações do Senado serão tomadas por maioria de votos, presente
a maioria absoluta dos seus membros
(Const., art. 47), salvo nos seguintes casos., em que serão: ...
Portanto, a regra geral, quanto a quorum,
é a da maioria simples, com presença da
maioria absoluta.
Exceções:
à I..:.._ por- vOto fa-vorável de dois terços
da composição da Casa .. .'';
I I - por voto favorável de três quintos
da composição da Casa, proposta de
emenda à Constituição (Const., art. 60,
§ 2•);
III- por voto favorável da maioria
absoluta da composição da Casa:
a) projeto de lei complementar (Const.,
art. 69);

... ;e,
IV -por voto favorável de dois quintos da composição da Casa, aprovação
da rião-renõvação da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens (Const., art,
223, § 2~);"
E, finalmente:
"V- por maioria de votos, presentes
um- décimo dos Senadores, nos requerimentos compreendidos no inciso lU do
art. 215."

· Portanto, quanto ao quorum da votação,
a regra geral é: presença de maioria absoluta,
votação por maioria relativa; todos os demais
casos sãb de. quorum especial. Em seguida,
diz o art. 289:
"A votação poderá ser ostensiva ou
secreta."
E o art. 290:
"Sera ostensiva a votação das proposições em geral."
O art. 292 diz que ela- será ostensiva- de
duas forma_s: simbólica ou nominal.
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O art. 294 diz o seguinte:
"0 processo nominal, que se utilizará
nos casos em que seja exigido quorum
especial de votação ou por deliberação
do Plenário, a requerimento de qualquer,
Senador ... "
Sr. Presidente, na sexta-feira, havia na Ordem do Dia seis projetas· de lei complemen-

tar, dos quais dois _foram aprovados por votação simbólica. Não pude estar aqui no sábado
à tarde, mas soube que, naquele dia, foram

aprovados outros dois projetas de Iei complementar, ainda por votação simbólica.
Portanto, a questão de ordem que levanto
a V. Ex• é a seguinte: está correta a minha
afirmação de que, pelos arts. 294 e 288 do
Regimento Interno, qualquer projeto, qualquer proposição de quorum especial necessariamente exige a votação nominal?
O art. 69 da Constituição Federal diz: "As
Ieís complementares serão aprovadas por
maioria absoluta.''
Mais do que i!isO, o art. 60 da Coristituição
Federal diz que "a Constituiçáo po-derá ser
emendada ... ·~ e a_ votação feita com três quintos.
Se aceitarmos que a lei complementar, que
temquorum especial taxativo na Constituição
Federal e no Regimento Interno, pode ser
votada de forma simbólica, amanhã aceitaremos por igua( razão- não há nenhum lugar
na Constituição em que se diga que a emenda
constitucional t~m que ser votada nominalmente, mas, sim, c()m oquorumde 3(5 -amanhã - repito - poderemos também votar
simbolicamente emenda à Constituição; basta que o pedido seja feito por líderes que
representem 3/5 do Plenário.
Portanto; gostaria de deixar bem claro,
gostaria de ser esclarecido a respeito, pois,
se .a decisão for outra, farei recurso ã.õ Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nobre Senador Mário Covas, V. Ex• tem
plena razão em toda a sua interpretação; entretanto, se tem adotado essa prática costumeiramente, há muitoS anos- aliás, em contradição com a posição pessoal do Senador
que ora preside os trabalhos; mas é algo que
tem acontecido_nesta Casa, infelizmente. Entretanto, o assunto anterior é matéria vencida, a emenda foi rejeiiã.da.
O Sr. JamUHaddad-Sr. Presidente, peço
verificação. Eu já havia falado.
O Sr. José Jgnácio Ferreira- S. Ex• pediu
verificaÇão e a Liderapça do Governo concorda com esse pedido de verificação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não foi feito pedidO de vr;rificação.

O Sr. Ronan Tito- Na hora em que V.
EX" determinou fosse feita a votação, pedimos verificação.
O SR. PRESIDENTE _(pompeu de Sousa)
-Então, vamos proceder à verificação, porque,. na verdade, não havia sido feita, pelo
menos a Presidência não ouviu. Então; foi
rejeitada?

· O Sr. Mário Covas- Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- C_oncedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de saber de V. Ex•- nem
vou discutir pedido ou não de verificação,
tanto não foi feito que-v. EX:• me deu· a palavra em questão de ordem, se estivésse~os
em processo de votação, V. Ex• não a teria
dado- eu gostaria de saber qual a resposta
da Mesa a respeito da questão de ordem que
levantei porque, se a resposta for contrária
ao que levantei, quero formular um recurso
para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente:, peço

a palavra para uma questão de ordem.
o··sR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo. a palavra a V. Ex~
O SR: LEITE CHAVES(PMN- PR. Para
questão de ordem.) -Sr. Presidente, gostaria de saber quem fez o pedido de verificação
e se para ele houve apoiamento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O Plenário declara que foi pedido; não
o ouvi, mas foi feito o--pedido.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os Srs.._Senadores já podem votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM"'NÁO"" OS SRS. SENA[) ORES:

-O Presidente já disse que concorda plena-

Àlmir Gabriel
Antonio Maya
Carlos Lira
Chag_as Rodrigues
Gerson Camata
Humberto Lucena
José Fogaça
José lgnácio
Leite. Chaves
Marcondes Gadelha
Mário Covas
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Mauro Borges
Ney Maranhão
Ronan Tito
-

mente.. V. Ex• tem toda razão; daqui por diante, a Misa a dotará o procedimento de votar
nominalménte todas as vezes que vier projeto
de lei complementar.

-cr SR. MÁRIO COVAS - Projeto de lei
complementar ou qualquer dos projet,os cita·
dos aqui como exigindoquorum especial?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Exatamente.
· O SR. MÁRIO COVAS- Portanto, a Mesa fixa que, a partir de agora, qualquer projeto que exijaquorum privilegiado, necessariamente, a votação é nominal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Perfeitamente.

Ó SR. MÁRIO COVAS- Obrigado.
O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente~ peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra, ao nobre Sen_ador.
O SR. MARCODES CADELHA (PFL PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, não ouvi o pedido de verificação, e V. Ex~ passou a outro assunto, na medida em que-concedeu a palavra ao Senador
Mário Covas. Então, a votação estava encerrada. Entretanto, não quero criar objeção,
não quero criar maior problema. Mas, em
sã consciência, digo a V. Ex' que não ouvi
o pedido de verificação, mas o aceito, com
ele_ concordo.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Vamos fazer a verificação.
--OS Srs. Senadores, por obséquio. ocupem
seus lugares, para a verificação doquorum.
A votação será nominal.
O- voto "sim-c. aprova a emenda do nobre
Sen.ã.dor Jamil Haddad; o voto "não" a rejeitã.
Apelo para os Srs. Senadores ocupem os
SeuS lugares, porque vamos realizar a votação
iinediatamente.
Se aprovada a Emendã. Jamil Haddad, fica
sdfiiimido o parágrafo único. Então, o "sim"
retira o pãrágfãfo, e o "não.. o mantém.
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VOTAM "SIM'" OS SRS. SENADORES:.
Afonso Sancho
Áureo Mello
Carlos P::t.trocínio
. J amil Hãddad
João Calmon
Nelson CarneirO
Oziel Carneiro
José Paulo BíSol
ABSTÉM-SE [)E VOTAR O SR. SENA·
POR:
tourival Baptista
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Votaram SIM 8 Srs. senadores; e NÁO,
!6.
Houve 1 abstenção.
Total: 25 votos.
Não houve quorum.
A Presidência vai suspender ' .-.~:.âo por
10 minutos, acionando as campainhas para
a chamada dos Srs. Senadores <a plenáriO.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 13 horas e 50 minutos,
a sessão é reaberta às 14 horas.)
Q_SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está. reaberta_ a sessão.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação de liderança.

O SR. PRESIDENTE (PompeU: de Sousa)
-Concedo a palavra a V. Ex• -
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O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Como Líder, para comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não nos podemos esquecer de que a
maioria do Congresso NaciOnal pode aprovar
e modificar o Regimento e 3/5 modifica até
a Constituição.
O que se propõe, o que nós estamos propondo durante esse tempo todo- ainda pedi
durante o processo de votação - é que se
suspendesse a sessão para· entendimentos.
Ora, se há entendimento de todas as lideranças, pressupõe-se o entendimento de toda a
bancada. J::" evidente que com algumas coisas
que foram ditas aqui eu não concordo. Não
concordo, por exemplo, que se modifique artigos constitucionais atrayés_ do yoto de liderança, porque é expresso no Regimento que
essa votação se fará pelo processo n-ominal.
Mas, deixando isso de lado, Sr. Presidente,
nós temos algumas coisas p<lra votar.
Eu gostaria de comunicar à Casa que hou~
ve, na Câmara dos Deputados, acordo com
a Presidência da Bancada do PT, quanto ao
Orçamento. e estão prontos para votar. Nós
aqui estamos tentando um acordo, e no final
tivemos esse acordO, para- votações -de algu~
mas matérias menos importantes dos que es~
ta.
Por outro lado, o que está neste momento
em jogo é se entramos em recesso ou· não.
Temos matérias -da maior relevância, por
exe01plo, as normas para negociação da dívida externa, sobre a qual já se falou muito
aqui- e nós vamos voltar a falar- o Senado
Federal não pode se demitir da sua função
maior, que é a fiscalização financeira do País.
Se ele tem a obrigação de fiscalizar as questões entre estados, munic(pios, muito maiS
o tell1 quanto à dívida externa. Então, neste
momento, nós não temos nenhuma norma,
a não ser o preceito constitucionaL
Por isso mesmo, entramos em acordo aqui
com as lideranças quanto à questão da votação da Embratur, porque, na verdade, nós
estávamos travando outra Batalha de Itararé.
De -acordo com o Decreto no 55, no seu art.
s~. § 2°, o Presidente da República pode, a
qualquer momento, sem consultar o Congres~
so Nacional, mudar a sede da Embratur.
Chegado a esse acordo final,_peço a V.
E~--:-comecemos a votação o mais rápido possível, principalmente comecemos pelo mais im~
portante, que é a questão da votação da taxa
rodoviária. Em seguida, votaríamos a ques~
tão da dívida ex.terna.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Na verdade, é o que esta presidência gostaria de fazer. Entretanto, houve ausência de
número na votação da matéria anterior. A
não ser que se retire a ve-rificação de quorum.
O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra a V. Ex'
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)

-Sr. Presidente,__\'. Ex~ está agindo avisadamente, muito bem avi!-.adam.ente, quando sugere a retirada do pedido de verificação de
votação.
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A Mesa encerra os trabalhos da presente
sessão e convoca outra, a realizar~se, hoje,
às 14 horas e 10 minutos.

0- Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presidente,_faço um apelo para que V. Ex• inclua
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a taxa rodoviária.
-Não sugiro, apenas digo que esta seria
O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
a coOdição paTa que se pudesse continuar.
-A Mesa_es_clarece aos Srs. Senadores que
O SR . .MARCONDES GADELHA - En·
os partidos chegaram a um acordo quanto
terldO-, Sr._ Presidente.
à proposta orçamentária e_i.lgumas_medidas-- ----~--
Queria só secundar as palavras de V. Ex•
provisórias. Ao sairmos daqui iremos para
para dizer que esse pedido de verificaçãO é
a sessão do Congresso. Depois, voltaremos
inteiramente inconsistente. Estamos trabapara o encerramento da Sessão Legislativa
lhando em cima de uma matéria üueíramente
no Senado Federal.
ociosa, Sr. Presidente.
Insisto num ponto: a Eritbratur foi criada
O SR. PRESÜ.iENTE (Nelson Carneiro)
em 1966; e no próprio decreto da sua criação
--A presidência recebeu oficio do Presidente
estabeleceu-se que_ a sede seria no Rio .de
da Câmara dos Deputados, solicitando retifiJaneiro, provisoriamente, até que o Poder
cação nos autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara n~ 124, de 1990, a fim de substlrutr,
Executivo a fixas~e definitiV:ª-.mente em Brasília.
no art. 26 da proposição, a expressão "a coSr. Presidente, já transcOrreram 24 anQS.-----miSsaomísta do Congresso Nacional", por
Foram 24 anos de provisoried_ade c~--perím:lo -=---"COriiiSSãõ- mista do Congresso Nacional".
em que os funcionários lá no Rio de Janeiro
A retifícaçãó já foi objetode discussão pelo
tiveram tempo para se adaptar a essa possibi: plenário quando da apreciação do projeto.
!idade de mudança da sede para Brasiliã.A presidência, portanto, tomará as providênEfetivamente, est~ sede já mudou para
cias neee·ssárias à retificação dos autógrafos-que serão enviados à sanção do Presidente
Brasília, já se transferiu, está funcionando
no Setor Norte, no prédio do antigo IBC.
da República.
Já está (unci~nand? lá, com a su~ presid~ncia,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
com· a sua dtretona
. o prazo preVIsto
·
·
- de- marketmg.
f
· á · Alem do
- Esgotou-se hOJe
no ar t .
=ma1s, Sr. Pre-stdente, os uncwn nos que es~
'§ 3• 6• d R · 1 ~
~ 15? d 1988
12
R" d 1 ·
ma boa part 1·á
, ::! · e , a eso uçao n
, e
,
tao no 10 ~ ~neiro, u
, e:
do Senado Federal sem ue tenha sido interfox:_am eles red~str~_buídos par.a o~t.ros orgaos,
posto recurso no s;ntidoqde que as redaçõe~
pe~ofmenos ~~qu~nt; fu~ciO~anos~_ 0 que finais das seguintes matérias sejam apreciava1 I~r no to e . a~:tw apenas uma
das pelo Plenário:
gerêncta com duas dlVlsoes, cerca de quap . t d L · d DF ., 51 d 1990
renta funcionários.
-:-. ! 0 J.e 0 e et 0
n . •.e
•
Em nome do bom senso, a lógica pede que
de tmcmtlva.do Govema.dor do. Du:tnto Fede~
·
· d.
d"d d
.-,
- É ral, que estima a Receita e flxa a Despesa
seJa rettra o esse pe 1 o e ven11caçao.
d 0. · F d 1
• · r·
· d fazer porque esta
o tstnto e era para o exerctcto man~
esse ape I.o qu: gos tana ~ e
•.
ceiro de 1991;
é uma Situaçao que nao há mais como re-Projeto de Lei do Senado n~ 155, de
verter.
1990, de iniciativa do Governador do Estado
O Sr. Pompeu de Sousa, 3~ Secretário,
do Amapá, que estima a Receita e -fixa· a
deixa a cadeira da pre.çidência que é ocu- Despesa do Estado do Amapá para o exer- pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presidencício financeiro de 1991; e
te.
-Projeto de Lei do Senado n~ 169, de
1990, de iniciatiVa do Governador do Estado
de Roraima, que estímã. a. Receita e fixii ãO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
DespeSa do Estado de Roraima para o exer- Já foi constatato que não houve número
cícío financeíro de 1991.
para esta sessão. __ _
As matérias serão remetidas à sanção dos
Apenas para o cumprimento do Regimenrespectivos governadores.
to, peço aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares, par? constatarmos...
_
O SR. PRESIDENTE (Ne)son C~rneiro)
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, já foi
-Vou encerrar a presente sessão, conyocando uma extraordinária a realizar-se hoje,
verificado que não houve quorum, porque
há obgr_u_ção. No entanto, também pela palaàs 14 horas e 10 minutos, com a seguinte
vra da Mesa, há quorum na Casa. Há uma
ORDEM DO DIA
diferença muito grande em obstrução e falta
-lde quorum.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
N• 122, DE 1990
--A Mesa vai fazer sessão imedidata, motivo
(Em regime de urgência,
pelo qual na segunda sessão pode haver quonos tennos do art. 336, "b",
rum. A votação da emenda fica adiada.
dO Regimento Interno)
Por falta de quorum, fica prejudicado o
Votação, em turno único, do. Projeto de
Requerimento no 551, de 1990, de urgência
Lei da Câmara n<> 122, de 1990 (n" 5.976/9_0,
para o Decreto Legislativo n~ 142, de 1990,
na Casa de origem), de iniciativa do Presilido no Expediente da presente sessão.
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dente da Repúblíca, que institui a taxa de
conservação rodoviária e dá Outras providências, tendo
--

PARECER FAVORÁVEL, pro ferido em
Plenário, da Comissão
-de Assuntos Econômicos.

Ata da

222~

-2Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 76, de 1990, de autoria do Senador Ronan Tito e outros Senhores Senadores,

que estabt:lece condições para a renegoci<lção
da dívida externa brasileira. (dependendo de
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parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.)
O .SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas t! 8
minutos.)

Sessão, em 17 de dezembro de 1990

4• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Nelson Carneiro

ÀS 14 HORAS E WMZNUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADOREs:
Nabor Júnior --Áureo Mello - Odacir
Soares - João Menezes - Almir Gabriel
-Oziel Carneiro- Moisés Abrão- Carlos
Patrocínio - Antonio LUiz Maya - João
Castelo- Alexandre Costa- Chagas Rodri·
gues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
-Mauro Benevldes -José Agripino Marcondes Gadelha- Humberto LucenaRaimundo Lira - Ney Maranhão - Man~
sueto de Lavor - Carlos Lyra -Francisco
Rotlemberg- Lourival Baptista- José lg·
nácio Ferreira - Gerson Camata -JoãO
Calmo o - J amil Haddad- Nelson Carneiro
-Alfredo Campos - Ronan Tito - Mau·
rício Corrêa -Severo Gomes -Mário Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva -- Antônio Alves - Pompeu de Sousa - Meira
Filho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio
Lacerda- Mendes Canale - Rachíd Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chaves
- Affonso Camargo - Márcio Berezoski
-José Paulo Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o compareci~
menta de 49 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossoS
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. 1"' Secretário.

É lido o-seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 254, DE 1990-COMPLEMENTAR

Institui a Região Administrativa do
Planalto, para os ereitos que dispõe o artigo 43 da Constituição Federal.
O Congresso N acioiiil decieüi:
Art. !P Para efeitos administrativos, de
acordo com o art. 40 da Constituição federal,
fica institU(da a Região :Administrativa do

Planalto compreendida pelos municipios dos
EstãdOS de Goiás e Minas Gerais, localizados
na região do -entorno do Õistrito Federal,
bem corno as cidades satélites de Brasília,
visando ao planejamento e execução de for~
ma integrada dos serviços de interesses co~
muns.
Art. 2~ Considerarn~se de interesse comum os seguintes serviços:
I - sarieamento básico, notadamente
abastecimento de água e rede de esgoto e
serviços de limpeza pública;
- II - uso do solo urbano e rural;
III -transportes, sistema viário, comunicação_e.irunecimento de energia elétrica;
IV- indústria comérciõ; V - agricultura e abastecimento;
VI - educação;
VII- saúde;
VIII- segurança pública; e
IX -aproveitamento dos recursos hídricos
e controle da poluição ambiental.
Art. 3" Haverá na Região Administrativa
do Planalto um Conselho Deliberativo e um
Conselho Consultivo.
§ 1o O-Conselho Deliberativo constituir~
se~á de 5 (cinco) membros, de reconhecida
capacidade técnica e administrativa, nomeados pelo Presidente da República, sendo:
I - um representante de cada unidade fe~
derada- Goiás, Minas Gerais e Distrito Fe~
dei'al-, indicados pelos respectivos govema·
dçm~s; e
II - dois representantes da União.
§ 29 O Presidente do Conselho Delibe~
rativO será nomeado pelo Presidente da Re·
públiC-a dentre seus membros.
§ 3v O Conselho Consultivo compor-~e-á
de um representante de cada cidade satélite
do Distrito Federal e de cada município inte·
grantes }la Região Administrativa do Planalto, sob a direção do presidente do Conselho
Deliberativo.
§ 4o Incumbe ao Governo F: ederal, aos
.EStã.-dos de Goiás e Minas Gerais e ao Distrito
Federal prover, às suas expensas, as despesas
de- inanutenção dos consel.Q_o::. de que trata
este artigo.

e

Art. 4~ Compete ao _Conselho Deliberativo;
I - promove a ela-boração de Planos de
Desenvolvimento da Região Administrativa·
do Planalto e a programação dos serviços comuns;
II - coordenar a execução de programas
e projetas governamentais na Região Administrativa do Planalto, objetivando a unificação dos serviço-s de ínteresses comuns.
Parágrafo único. A unificação da execu·
ção dos serviços de interesses comuns efe~
tuar-se~á quer pela concessão de serviço a
órgãos ou entidades estaduais, quer pela instituição de organismo federal, quer ~ediante
convênios com os municípios ou associaÇão
de classe que os representem.
__
Art. 5? Compete ao Conselho Consulti~

w:

.

I - opinar, por solicitação do Conselho
Deliberativo, sobre questões de interesse da
Região Administrativa do Planalto;
I I - sugerir ao Conselho Deliberativo ela·
boração _de planos e programas de desenvolvimento económico social e adoção de providências relativas ã ex.ecução de projetos e
serviços de interesses comuns.
Art. 6" Às unidades federadas e respectivos municípios e cidades satélites que integram a Região Administrativa do Planalto,
participantes da execução do planejamento
integrado dos serviços comuns, será assegu·
rada preferência na obtenção dos recursos
federais e estaduais sob a forma de financia~
mentos, bem como de garantia para emprés·
timos.
Parágrafo ú.tlico. Ê- faCultado ao Poder
Executivo Federal incluir a Região Administrativa do Planalto, ao que se refere o § 29 ,
do artigo 43, da Constituição.
Art. 79 Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 8 9 Revogam -se as disposições em
contrário .

Justificação
O presente projeto de lei visa a cobrir tt"•:·
lacuna administrativa, de 'ff'"&ponsabt!J- ·
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estatal, na região do entorno de Brasília, on~ camente não têm uma definição completa de
de cresce em proporções geométricas nume~ responsabilidade. Realmente, a maior parte
rosas aglomerados urQanos, envolvendo in- é do Estado de Goiás, mas não foi o Estado
clusive as sedes de_municípios fronteiriços ao
de Goiâs- Que provoCou as dificuldades em
Distrito Fed~ral, na sua quase totalidade no
qUe vive o entorno; foi exatamente o Distrito
território de GoiáS.- Federal.
É evidente que esta atração populacioriai
Nii verdade, o bom senso manda que os
é exercida por ~ras11ia, resultando que o Esproblemas do entorno sejam resolvidos pelo
tado de Goiás se omite na execução ou parti- Distrito Federal, por Goiás e por Minas Ge~
cipação da solução dos problemas sociais des- rais. No momento é terra de ninguém; ninguém quer resolvê~los.
sa região e o G_Q_:verno do 'Distrito Federal
não assume por estar alérn dç: su;:tS fronteiias,
Goiás-entende que os problemas são do
gerando assim uma terra d~ nin.gu_ém, um · Distrito Fedei-3.1, que foi quem os provocou.
conglomerado populacional dormitório de- - O DiSffltoFederal entende que os problemas
Brasília.
estã.o em..territóriõ gOíario ou mineiro e não
É dever do Governo Federal, do Distrito
lhe cabe r_~_olvê-los.
Federal, de Goiás, de Minas Gerais e dos
-i'fõ-_eittânto; há uma SOlução para isso. Já
Municípios somarem _esforços para propor- há nluito tempo, quando iniciei o meu man~
cionar o mínimo de serviços públicos indis- dato de senador, encaminhei um projeto
pensáveis à qualidade de vida dessa popu- criando a região metropolitana de Brasília.
lação.
Com o advento da nova Constituição, houTemos que instituir um organismo adminis- Vê Uiilà mOdificação nesse conceito. Ao invés
trativo flexível e dinâmico de planejamento de "região nietfópolitani" passou a ser chamada de "região administrativa".
e coordenação que envolva recursos da
União, dos estados, dos municípios e do DisConsiderando essa oportunidade de o
trito Federal, visando otimizar os esfor_ços grandematutino,CorreioBraziliense, tertrada administração pública e mesmo da. tnicia~ taão- do assunto, e estando eu com o projeto
tiva privada, planejando e coordenando as
Pionto',- resolvi apresentá~lo como meu últiações e estabelecendo prioridades.
mo projeto no Senado da República, já _que
A instituição da Região Administrativa do
fui eleito deputado federaL
Encaminhei à Mesa esse projeto que, me
Planalto, proposta neste projeto de lei~ _acreparece, apresenta a solução adequada, quer
ditamos seja o ponto de partida para a solução desse impasse administrativo. Os de.ta 7 dizer. o problema do entorno será resolvido
lhes de__fu_ncion?-_mento dos órgãos aqui pro- pelo Distrito Federal, por Minas Gerais e
postos e de outros de execução a níVel1ederal por Goiás, numa ação conjunta, combinada.
ou estadual serão estabelecidos por leis cciNa verdade-, muito semelhante à idéia de re~
muns ou decretos.
gião metropolitana.
Aprovando es.ta propÔsição, OCOngresso
Portanto, subffieto à consideração do SenaNacional estará evitando que a região do en- do, e depois, naturalmente, à consideração
torno se consolide como _um amont?ado_ d~ da Câmara dos Deputados, uma proposição
gente e de construções, amorfo, confuso, inque me parece Será ·o início do caminho para
seguro o totalm_ent~ inóspita.
a solução do momentoso problema do entorno de Brasília.Conclamo, portanto, meus oobr~s pares à
aprovação urgente do presente projeto de lei
Era o que .tinha a justificar, Sr. Presidente.
complementar,
_
Sala das Sess_ões, 17 d~ dezembro _çle fsfgQ,
·O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_Senador Mauro Borges.
-O projeto lido será publicado e remetido
à comissão competente.
(À Comissão de Constituição, Justira
Sobre a mesa, requerimento que será lido
e Cidadania),
pelo Sr. 1? Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges, p;.)r cinco minutos, para aduzir
outras considerações à justificativa _do prOjeto.
O SR. MAI!RO BORGES (PDC - GO.
Para justificar. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, li hoje, coffi
grata surpresa, um ed_itorial do Correio B_!:_a:d~
liense, sob o título "A ve~ do entorno"._ O
entorno, como todos sabem, _é e~sa _região
imediatamente justaposta aos limites externos do Distrito FederaL .
O editorial, realmente, repete aq.uilÕ que
todos que vivem nessa [egião já sabem, ou
seja,'que se en_coutram em uma situação horrível essas cidades que estão justapostas a
Brasília, a chamada Região do Entorno. São
cidades, feRião de ninguém, terras que prati~

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 552, DE 1990
R~quere:mos urgência, nos termos do an:
33_6,__ alínea b, do Regimento lriterno, para
o Projeto de Lei da Câmara n? 116, de 1990,
que reajusta pensão especial cOnCedida pela
4i n~ 3.792, de 2 de agosto de 1960, a Car~
mem Rocha Nunes, viúva do ex-Deputado
Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito - Severo Gomes - Mauro
BeneviQeS- Qd_açir Soares- Ney Maranhão
- Nabor Júnior- Ãlmir Gabriel- Fernando H. Cardoso- Marcondês Gadelha- Meira Filho - Marco Maciel - Afonso Camargo
- João Calmon - José Paulo Bisol - Oziel
Ca:rneiro - José Ignácio Ferreira - Aureo
Mello - Lourival Batista - Mendes Canale
Chagas Rodrigues - Humberto Lucena
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- Márcio Berezoski - João Nascimento Carlos Patrocínio- Alexandre Costa - Luiz
Viana Neto- Jutaby Magalhães- Ruy_Bace~
lar - Wilson Martins - Francisco Rollemberg - Jamil Haddad - Mauro Borges João Menezes - Pompeu de Sousa - --Amir
Lando - Carlos Alberto - Maurício Corrêa
- Louremberg Nunes Rocha- Antônio Luiz
Maya- Nelson Wedekin- Mário CovasMansueto de Lavor- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O requerimento lido será votado após a
Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
-

O SR. MARCO MAC!EL (PFL - PE. Proo seguirite discurso.)- Sr. Presidente,_ Srs. Senadores; nos últimos dias da presente sessão legislativa, vários Parlamentãres, cujos mandatos agora se encerrani, fize~
ram, através de discurso, suas despedidas.
Foram peças que enriqueceram os nossos
Anais: trouxeram reflexões sobre o quadro
político, o papel legislativo, soluções para a
questão económica e ofereceram depqiinentos sobre a vida pública brasileira.
O Senador Jorge Bornhauseri, a quem me
ligam estreitos laços de amizade. optou por
fazê-lo de forma diferente, origínãl. Fê-lo
através de artigo na Folha de S. Paulo.
Na última sexta-feira, 14 de dezembro, o
referido jornal publicou o artigo ''U niã experiência no Senado.", no qual o Senador Jorge
Bornhausen, num admirável exercício de
concisão e de síntese, regis_trou suas -impressões so!Jre sua atuação nesta Casa.
Tenho pelo Senador Jorge Bornhausen que esta Casa em boa hora elegeu para o
Conselho da República -um profundo respeito_, alicerçado na convivência partidária e
no cotidiano contato parlamentar. Pude, nes.~
ses anos, privar da companhia de alguém que,
colocando sempre em destaque os mais elevados interesses nacionais~ pautando sua ·atuação por ínatacáveis princípios. éticos, constituiu-se num dos mais expressivos nomes desta
legislatura.
A atuação do Senador Jorge Bornhausen,
tanto no trabalho parlamentar quanto no
campo político, foi caracte"ristiáfmerite assinalada pela lealdade e pela firmeZa ri"a defesa
de princípios. Os mesmos ãSpectos que identificaram sua passagem pelo Poder Executivo
em seu Estado, como vice-governaQ.or e como governador, manifestaram-se integralmente no Senado e quando de sua gestão
à frent~ do Ministério da Educaçã_o, onde
sucedeu.
Na qualidade de Lídir do Partido da Ffente
Liberal, sinto-me no dever de destacar os
gran_des serviços prestados pelo Senador Bornhausen à causa partidária que é, em- Ultima
análise, a defesa do moderno liberali_smo que
professamos: a plenitude do regime democrático embasado na justiça social. Inscrevendo-se entre os fundadores do PFL, tornou-se
um de seus._maiores lideres, tend,o desempenhado extraordinário papel no processo Qe
nu~cia
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criação e de consolidação do partido. Num
momento particularmente difícil da conjun·
tu r a brasileira, assumiu a presidência da agre~
miação,_ conduzindo-a com brilhantismo e segurança.
Ao Senador Jorge Bornhausen, nós, seus
colegas, amigos e admiradores, manifesta·
mos nosso reconhecimento pelo exercício de
um mandato que honrou Santa Catarina e
dignificou o Parlamento. O desempenho político e parlamentar do Senador Bornhausen
é lição para ser aprendida e exemplo a ser
seguido.
Ao ler, aqui, seu artigo publicado na Folha
de S. Paulo, registro, nesta Casa, a visão-sere·
na do Senador em relação a sua experiência
parlamentar e a convicção quanto à impor·
tância do Senado Federal "como cámara le·
gislativa revisora, mas sobretudo como casa
que permite o equilíbrio entre o "Pode! Executivo e o Legislativo". Eis, a seguir, a íntegra
do texto:

"Uma Experiência no Senado.
O dia 15 de dezembro marca o encerramento da atual sessão legislativa e, se não
houver qualquer convocação extraordinária
, encerro minhas atividades no Senado após
representar Santa Cãtãrina por oito anos.
Esta foi a minha Primeira experiência no
Legihlativo, que pude enfrentá-la tendo sido_
vice-governador e governador do meu estado. Devo dizer que o período para mim foi
valioso e gratificlince. Pude conhect:r bem o
dia-a-dia do Parlamento, sentir seus momentos mais tensos e, ainda, viver a experiência
de participar da Assembléia Constituinte.
Encerro este períóôo convencido da importância do Senado, como câmara legislativa
revisora, mas sobretudo como casa que permite o equilíbrio entre o Poder Executivo
e Legislativo. E funciona normalmente comO
instrumento de moderação indispensável ao
equilíbrio dos poderes. Se antes tinha dú\lidas
quanto à va1idade e _à eficiência do bicameralismo, boje tenho a consciência de que ele
é um instrumento indispensável à estabitida·
de democrática do país. Por outro lado, a
nova Constituição, que trouxe a· nós,-liberais,
tantas angúsüas, com seu texto fina1 poucO
sintético e estatizante, deixou-nos a porta
aberta, sabidamente, para uma obrigatória
revisão em 1993, qiie nos permite sonhar
para breve com uma Ca-rta líbenll e moderna
que traga também o parlamentarismo, tão
necessário ao nosso aprimoramento democrático.
Se posso apreciar muitos trabalhos desen·
volvidos no Cc:mgresso, se lá tiver oportunidaçle de amealhar tantas amizades e até
mesmo de merecer de meus pares a eleição
recente para o Conselho da República, não
posso deixar de registar duas frustrações. A
de não ter conseguido na Câmara, ainda este
ano, a aprovação do projeto que apresentei
no Senad_o dando nova regulamentação ao
salário-educação; e a de não- ter conseguido
aprovar na Comissão de Educação do Senado
o meu projeto dispondo sobre os objetivos
e a organização do ensino superior.

o-
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escrito sessão extraordinária, eram os que
Quanto ao projeto sobre salário-educação,
iriam ser votados na sessão subseqüente.
poderá ser ainda aprovado no próximo ano,
Agora já recebo outro avulso que corresmas o atraso na sua votação deixou de trazer
ponde a este projeto, cuja urgência ainda não
o aperfeiçoamento necessário ao funcionatinha sido aprovada.
mento do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para se ter uma
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
idéia, os municípios que hoje só recebem
-Não, este já tinha sido aprovada a urgência
obrigatoriamente 8,34% do total recolhido
em sessão anterior. Na sessão de ontem foi
passariam a ter uma fatia justa de 30% do
aprovada a urgência e se_chegou até a votar,
bolo. Aos estados (60%) e municípios (30% ),
só não houve númei-o, em virtude de pedido
principaís beneficiários dos recursos, ficaria,
de verificação.
ainda, assegurado legalmente o repasse das
O SR. MÁRIO COVAS- Então, está enquantias arrecadadas no prazo máximo de
trando agora, porque anteriormente estava
30 dias, minimizando-se a corrosão inflacioprogramado para entrar. Essa sessão é uma
nária-.
sessão voltada apenas para votar essa maQuanto ao projeto sobre o ensino superior,
téria?
não posso negar que a minha frustação é
maior, porque vítima de uma ação protelaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tória do corporativismo nefasto. Vi, após sua
-Não, para vários projetas: os Ofícios S-56,..
--áprovaçáo unânime na Comissão de Educa73 e 74/90, a Mensagem n~ 238 e o Projeto
ção, o Seu retorno por recurso à mesma code Resolução n~ 76.
missão; dela só saindo nesta última semana.
Passa-se à votação do projeto, ern turno
A organizaçãO racional que pretendíamos dar
único.
à-s universida-des brasileims, que concluímos
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a pã:rtir dos 19 meses de experiência no Minisa palavra para encaminhar a votação.
tério da Educação e com a expressiva colaboração doS professores Edson Machado e AnO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tônio Octávio Cintra~ -fica postergada e talvez
-Peço a colaboração de V, Ex•
vá aguardar a votação da nova Lei 9e _Dire- .
O Sr. Ronan Tito- É só para prestar um
trizes e B~es da Educação, que poderá deesclarecimento, já que tivemos alguns votos
morar: muitqs anos a ser aprovada.
contrários.
Se fixo estas duas frustações, não posso
negar que valeu a pena este período que pas·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
sei no Congresso, especialmente por ter parti-Concedo a palavra a V. Ex·
cipado _intensamente da pacífica- e vitoriosa
tr<!llsição democrática do País."
OSR.RONANTITO (PMDB-MG. Para
Muito obrigado.
encaminhar a votação. Sem revi~ã_Q do orador.) --Vou ser breve, Sr. Presidente.
Q SR:-. PRESIDENTE (Nelson Car_neirQ)
A taxa rodoviária já vem numa luta desde
--Termimido o período destinado ao Expe- o tempo da Constituinte, quando colocamo~
diente,
em votação e houve uma diferença de 9 voto~
J?stão presentes na Casa 49 Srs. Senadores.
ou seja, incluir-se a taxa nos combustíveis.
Passa-se à
que é a maneira simples de fazer a contraprestação do serviço das estradas.
Nos países desenvolvidos. normalmente
ORDEM DO DIA
existe o pedágio. No entanto, a in~tituiçãn
Item 1:
do pedágio aqui, dada a velocidade da infla·
ção, fica inviabilizada, e cada vez que_ se moVotação, em turno único, do Projeto
difica cria um trauma muito grande. Nós tivede Lei da Câmara n" 122, de 1990, de
mos as experiências de São Paulo, que maniniciativa do Senhor Presidente da Repútém o s_erviço de pedágio e muitas vezes tudo
blica, que institui .a Taxa de Conservação
que se arrecada não dá para pagar os funcioRodoviária e dá outras providências.
nários do pedágio, dada a velocidade da inflaTendo parecer proferido em plenário da
ção, repito,
Comissão de Assuntos Econõrnicos.
Então, a melhor medida, a medida mais
A discussão da matéria foi encerrada em
adequada, que a prática legislativa bra5ileira
sessão ext!aordtnária do dia 15 do corrente.
consagra, porque há mais de 30 anos funcionou, é justamente no costa do petróleo, da
O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
gasolina. Depois que não vimos consagrado
na Constituição a qu_estão da taxa dos comO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
bustíveis, criaram a taxa rodoviária com
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
selinho. Foi inviável. E as discussões, durante
OSR. MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pela
muito tempo, passaram a dizer que não deveordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiria colocar nem na prática, porque aquilo era
dente, no instante em que V. Ex• encerrou
fonte de corrupção com a polícia rodo\liária,
a sessão anterior e convocou uma nova ses"etc. A prática tem-nos ensinado, e_, durante
são, o objetivo da minha questão de ordem
30anos, funcionou no Brasil a taxa rodoviária
era saber qual a Ordem do Dia para esta
incidindo sobre os combustíveis. Por isso, penova sessão. Até porque, há pouco, recebi
ço a minha bancada que vote pela aprovação,
um corijunto de avulsos que suous. estava
porque que o estado da~ rodovias do Brasil
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é precário. trazendo enormes prejuízos finan~
ceiros e grandes desastres com perdas de vidas humanas. Por isso, encaminho pela aprovação.
O Sr. JamiiHaddad-Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador. _
OSR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, serei rápido. Só para dizer que votarei
contra, não farei obstrução, e o partido está
estudando a possibilidade de argUição de inconstitucionalidade do projeto.

I.

o COmbustível utilizado e o rendimento médio

do veículo.
§ 1o As quotas da Taxa serão pagas no
momento da aquisição de combustível para
utilização em vefculo rodoviário.
§ 29 A aquisição de combustíveis não
destinada ao abastecimento para circulação
rodoviária, excluída do pagamento da taxa,
deverá ser realizada diretamente em empre-

sas distribuidoras ou em outras fontes de
!ibastecimento que vieram a ser autorizadas
pelo Departamento Nacional de Combustíveís-DNC.
§ 39 Sem prejuízo do reajuste previsto no
parágrafo único do art. 2~ desta lei, os valores

das quotas não sofreTão qualquer alteração
em decorrência do aumento ou da redução
dos preços dos combustíveis.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o projeto.
. __
Art. 5P É de exclusiva responsabilidade
da empresa distribuidora de combustível o
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
recolhimento da taxa.
permanecer sentados. (Pap.sa.)
Paiágrafo úriicCi. A taxa prevista nesta lei
Aprovado, com os votos contrários dos SeM
nadares Chagas Rodrigues, Jamil Haddad.~ ;. será recolhida pelo responsável, à conta e
Alfredo Campos, Mário Cov-as, Almir Ga.:' . ·-.ordem do Tesouro Nacionã.l, na forma e prabriel e Pompeu de Sousa.
· · ' zo que forem estabelecidos.
A matéria vai a sanç-ão.
Art. 6~ Ficam isentos da taxa os transpOrtes coletivos Urbanos, desde que abastecidos na forma do § 2~ do artigo 4~' observadas
É o seguinte o projeto aprovado:
as normas regulamentares.
Art. 79 Aplica-se à atualização monetá.. PROJETQDELEI_OACÂMARA
ria e às multas_ e juros de mora devidos pela
N• 122, DE 1990
falta de recolhimento da taxa o disposto- nos
(N~ 5.976/90, na Cârilllra dos Deputados)
Capítulos VI e X da Lei n9 7.799, de 10_de
(de Iniciativa do Senhor
julho de 1989.
Presidente da República)
Parágrafo único. Nq procedimento fiscal
Institui a Taxa de Conservação Rodo- de exigência da taxa em decorrência da falta
de seu recolhimento, a autoridade aplicará
viária e dá outras providências:
a pena pecuniária de cínqüenta por cento do
valor devido e não _recolhido, atpatizado moO Congresso Nacional decret~:
netariamente.
Art. 1o É instituída a Taxa de ConserArt. 89 Cabe ao Departamento da Rec_eivação Rodoviária, devida pela utilização, efetiva ou potencial, do serviço pUblico de con- ta Federal a administração taxa de que trata
servação das rodovias federais, seus acessos esta lei.
Parágrafo único. O processo administrae interseçõ_es com as vias terrestres sob qualtivo -de determinação _e exigência da taxa obquer jurisdição.
Art. 29 A taxa corresponderá ao valor re- servará as normas expedidas com base no
sultante do rateio do custo anual de conser~ art. 29 do Decreto-Le~ n~ 822, de 5 de setemvação das -vias de que trata o artigo ãnteriõf; bro de 1969.
Art. 9o O produto da arrecadação da ta_:calculado proporcionalmente ao desgaste e
uso de capacidade médios r~lativos à circula- xa destina-se a atender, exclusivamente, aos
ção dos veículos das categorias _relacionadas gastos de conservação das rodovias federais,
no anexo e à quilometragem média anual per~ seus acessos e ínterseções com outras vias
públicas terrestres.
corrida.
§ 1~ Para efeito do disposto nesta lei, enParágrafo único. O cUsto anual de conservação, previsto na correspondente Lei de tende-se como ga:stos de conservação de roDiretrizes Orçamentárias e atualizado para dovias os de caráter rotineiro e preventivo,
o início do respectivo exercício financeíro, os -de restauração das vias e os de gerencia~
será reajustado trimestralmente no decorrer menta de pavimentos, de engenharia de trádo mesmo exercício, de acordo com a Varia• fego e operação das vias, inclusive controle
ção ponderada dos índices de custos de _obra~ de pesagem de veículos.
rodoviárias, cujos parâmetros devem guardar· ·-- § z~ O Valor das dotações destinadas a
correlação com os montantes estimaQos pa_ra acessos às rodovias federais e a interseções
os gastos específicos de conservação (art. 8?). -destas com outras vias públicas terrestres não
Art. 3~ Para os efeitos desta lei, contri- . poderá exceder, anualmente, a 10% (dez por
buinte da taxa é todo c_ondutor de veículo cento) do produto da arrecadação da taxa.
--Art. 10. O Poder Executivo fixará os
automotor rodoviário.
Art. 4" Para, facilitar o pagatttentO da ta- - prazos de repaSse dos recursos arrecadados
xa,.p seu valor ~nual, apurado de acord_o com pira o órgão executor responsável pela cono art. 2", será parcelado em quotas, conforme -servação rodoviária.
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Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias a contar da data de sua publicação, para
fins de quantificar os valores iníciaís das quo·
tas, os procedimentos de reajustes posteriores e demais providências administrativas.
Art. 12. No exercício de 1991, o custo
anual de conservação d<lS rodovias federais
será de Cr$ 51.945.750.000,00 (cinqüenta e
~ bilhões, novecentos e quarenta e cinco
rndhões e setecentos ~ cinqüenta mil cruzeiros), a preços de maio de 1990, sujeito à atualização prevista na correspondente Lei Orçamentária.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, produzindo efeitos a partir
de 19 de março de 1991.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
-Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 76, de autoria.do nobre
Senador Ronan Tito e outros senadOres,
que estabelece condiçõe~ para renegociação da dívida externa brasileira. (Dependendo de parecer da Com,issão de
- Assüntos Econômicos) ..
A matéria foi inchifda na Ordem do Dia
nos termos do art. 169, parágrafo único, do
Regimento.
Solicito do nobre Senador -José- Fogaça o
parecer da C01nissão de As_suntos Econômicos.
' ..
O SR. JOSÉ FOGAÇA(PMDB- RS. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. senadores, esta matéria
foi objeto de longo e criterioso debate na
,Comissão de Assuntos Econômicos.
Aqui ·estiveram presentes a S~. Ministra
da Economia. Fazenda e Planejamento, o Sr.
Secretário-Geral de Política Económica e
também o Embaixador Jório Dauster, que
é o encarregado das negociações da dívida
externa.
Como resultado dessas negociações, como
resultado deste amplo, profundo e an_alítico
processo-de discussão, resUltou este projeto
de resolução.
Basicamente, o projeto de resolução pretende adequar as negociações em curso, em
torno da qívida externa brasileira, às novas
exigências da Constituição de 1988. Em outras palavras, significa dizer que o Sena_dO
está presente, o Senado é u_m nqvo con:tponente nesse cenário, o Senado fala em nome
do povo brasileiro, fala em nome dos estados
e em nome da Nação, representa os interesses
do País, no momentp em Gue parcelas consideráveis da nossa soberania estão em jogo,
porque toda vez que uma nação assume empréstimos, se endivida no exterior, ela compromete também parcelas correspondentes
da sua soberania.
Cabe, portanto, ao Senado, neste momento, em nome do País, julgar, acompanhar
e decidir sobre os contratos e as operações
que serão realizados, que, serão decididos e
· negociados pelo Governo· brasileiro.
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O projeto, quanto à sua tecnicalidade e
juridicidade, é perfeito, e quanto ao mérito,
recebeu a aprovação unânime dos Srs. membros da Comissão de_ Assuntos Económicos.
O Senador Leite Chaves acaba de mechamar a atenção, aliás, com a erudição que é
própria de S. Ex~, mas com inteira precisão
neste momento, que há apenas um verbo malempregado, um problema de redação no art.
4°, inciso II, quando fala em despesas incorridas pelos credores.
O verbo incorrer é o vúbo--regido pela
preposição em, de m6do qu_e não -pode ser
escrito, não -pode ser adotado nesta forma
passiva. Necessariamente, há de ser um verbo
transitivo direto, como o verbo realizar, despesas realizadas, ou despesas efetuadas; e
não o verbo incorrer, que é totalmente impróprio neste caso; a observação é procedente~
O parecer, portanto, é favorável, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)O parecer é favorável. Em discussão o-pi-ojeto.
Se nenhum dos Srs. senadores desejar fazer
uso da palavra, vou encerrar a discussão.

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para çiiscutir.

o-sR. PR.ESIDENTE{Nt:iSOI-i-Carneiio)Concedo a palavra ao nobre senador.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
discutir. Sem revisão dO orãdor.) -Sr. PreSidente, Srs. Senadores. A Comissão de Assup.tos Económicos, por seus membros, aprovou,
por unanimidade, não o projeto que ora está
em dicussão. Foi aprovado o projeto do Senador Fernando Henrique Cardoso, com uma
emenda do Senador Jorge Bornhausen, que
o parágrafo único dõ aii~ -6" dizia:
"É vedada a efetivação de qualquer
pagamento aos bancos privados, antes
da efetivação, pelo Senado Federal, exceto quanto à dívida de curto prazo, de
caráter comercial ou interbancário."
O atual, s!. Presidente, diz o seguinte:

"é vedada a efetivação de qualquer p-agamento de atrasados aos bancos
privados, sem prévia consulta ao Senado
Federal ou, durante o recesso parlamentar, à comissão repreSeritatíva.'' --- Sr. Presidente, é óbvio que o Governo já
recuou do seu posiciOnamento inicial, porque
quando aqui estiveram a Ministra da Economia e o negociador da diVída, declararam que
s6 pagariam os atrasados a partir do momento
em que fechassem o acordo relacionado com
a dNida.
No entanto, Sr. Presidente, esta redação
que aqui está parece flagrantemente inconstitucional. A comissá:o representativã é mista
- Srs. Senadores, prestem atenção a esse
detalhe - ; é composta de 16 deputados e
7 Senadores. E' a Constítúição-é inuíto Clara:
quem delibera sobre o problema da dívida
externa é o Senado. Como uma comissão_ em
que os Senadores são minoritários vai decidir

~
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sobre o problema- da divida externa. brasiO SR. PRESIDENTE(Nelson Carnei~o)_--:
leira? É flagrantemente inconstitucional.
Estou dando a respostll ao Senador Jamil
Formei-me- acredito- em Direito, pela
Haddad. Depois darei a palavra a V. Ex~
Faculdade Nacional de Medicina da UniverO Sr. Ronan Tito- Perdoe-me, Sr. Presisidade do Brasil, mas o bom senso na interdente.
pretação do texto constitucional mostra que
é flagrantemente iiicoriStittiCional.
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu queria saber como.o reparece-me que - os jurista:; da Casa aqui
lator pode acolher esse fato, pois com isso
estão_~ é flagrantemente incons.titucionaL
Cabe ao Senado Federal apreciar a dívida
o Senado .abre mão de suas prerrogativas e
-as entrega â Câmara dos Deputados, que é
e_xterna brasileira. A comissão representativa
majoritária na comissão representativa.
é constituída de 16 deputados e sete senadoOs jornais estão dizendo, hoje, que o Gores. E é_ ela ql!e vai deliberar. Portanto, é
verno qUer que o Senado Se af<iste - tenho
inconstitucional. O Senado abdlca do seu disaqui os recortes - da discussão da dívida.
positivo constitucional de amilisú o probleEstão dizendo a verdade, não estão mentinma da dívida externa brasileira. Vamos entrar
em recesso, a negociação está sendo feita,
do, "Governo quer o Senado fora das negociações da divida," está no Correio Brazi- __ e já vão pagar os juros atra5ados. Eles vão
fechar o acordo, vão mandar para a comissão
liense, e O Globo diz: "Governo tira Senado
que não tem atribuição de analisar a _dí_vida
do acordo da dívida".
externa. Como vai ficar? Vão aludir que a
E as prerrogativas do Senado? E aquele
comissão não pode falar, e vão deixar para
carnaval, quando se dizia que este Governo
que o Senado discuta is_so após o recesso,
iria negociar a dívida de maneira diferente?
já c;:om o acordo fechado, contiãriando, incluO qll:e _aconteceu? Declarações do negociador
sive, o projeto que o Governo remeteu a esta
Jório nauster: "O Governo pode chegar, até,
Casa, num fausto, com a presença da imprena pagar 1 bilhão e 200 milhões de juros do
spread devido". Já mudou o seu posicionasa televisada, com a presença da Ministra da
Economia, Fazenda e Planejamento e do nemento. Aqui eSteve o Sr. Rockfeller, dizendo
gociador da dívida. Mais uma vez, o Senado
que não aceita o não-pagamento do~ atrasados e - informações que tenho - que os
está sendo .ilaqueado na sua boa-fi, e lhe
credores internacionais não aceitarão, a não
estão sendo retiradas atribuições constitucionais claras, definidas, que não podem deixar
ser que sejam pagos 2 bilhões e meio de dólares, atrasados, para que possam contin.uar
de ser cumpridas. Era o que eu queria dizer.
negociando a dívida.
O Sr. José FOgaça- Peço a palavra pela
Sr. Presidente, para que fique bem claro,
~rdem, Sr. Presidente.
a negociação da dívida externa é idêntica a
todas as outras negociações anteriores. E esse
O SR. PRESIDENTE(Nelson Cam_eiro)projeto tinha entrado na Ordem do Dia em
Tem a palavra, o nobre Senador Jo:;é Fogaça.
regiine de urgência urgentíssima, quando o
O SR. JOSÉ FOGAÇA(PMDB- RS. Pela
nobre Senador- respeito-o, porque é coeordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presirente nas posições relacionadas com a dívida
dente, parece-me óbvio que o Senador Jamil
externa - Roberto Campos, chegou aqui e
Haddad tem inteira razão. De fato não pode
conseguíu ret1rar esse projeto da pauta. Naser a comiSsão representativa aquela que vequele ,momento, disse que o Sr. Jório Dauster
-nha a deliberar sobre a competência que lhe
não tinha capacidade para negociar a dívida,
é estabelecida pelo§ 1o do art. 5". Essa delibeque S. s~ havia sido seu auxiliar e que era
ração é competência exclusiva do senado Fea única pessoa que sabia negociar. No entanderal. Portanto, trata-se. ai apenas de uma
to, conseguiu S. Ex~, com- acordo de lidequestão de redação, até para caracterizar meranças desta Casa, mudar o texto que havia
lhor, para expressar mais adequadamente as
sido aprovado por unanimidade na Comissão
verdadeiras. as inequívocas intenções da code Assuntos Económicos.
missão de Assuntos Económicos. O projeto
Pergunto eu a V. Ex•, Sr. Presidente: vão
de resolição, no original, na verdade pretenser colocados em votação os dois textos? Ou
dia não a comissão representativa como em
esse é o substitutivo da comissão? Quero satodo, mas aquela parte da comissão represenber, porque existe o parecer da Comissão,
tativa integrada por senadores. Daí ser verdaaprovado por unanimidade, que não foi esse.
de o que alega o Senador Jamil Haddad, ser
O parecer que está sendo apreciado pelo Pleprocedente. devendo-'i.e acrescentar .. a co~ nário ê diferente do que foi aprovado nacomissão representativa do Senado Federal",
missão. O que será votado, Sr. Presidente?
"os Membros do Senado Federa[ que inteÉ a pergunta que formulo a V. Ex~
gram a comissão representativa". Esta será
unia necessária emenda de redação que,
-O SR. PRESJDENTE(Nelson Carneiro)creio, corrige o pro ti lema alegado nas- arguA Mesa esclarece a V. Ex•: houve o Projeto
mentações do Senador Jami! Haddad.
de Resolução n~ 55 e foi pedida uma diligência
sem prazo fixado. Entrementes. o Senador
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Ronan Tito e outros Srs. senadores apresenNão há necessidade de emenda de redação,
tam o presente ProjetO de ResOlução n·• 76,
porque esse projeto é da competência excluque hoje é objeto de exame.
siva do Senado. Uma emenda de mérito pode
ser examinada pelo Senado sem 3 necessiO Sr. Ronan Tito ~ Sr. Presidente, peço
dade do projeto ter a votação adiada. Contua palavra para uma explicação.
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do é preCiso que essa emenda exh;ta, porque
a alegação do Senador Jamil Haddad é proce~

te com algumas correções de redação, aprovássemos esta resolução.

dente. O texto autoriza o Senado e não a
comissão. Se: houver uma emenda nesse sentido e aprovada pelo Senado, está afa:::.tada a,
inconstitucionalidade, que ê flagrante.

Qsi-__:._M_~iioDdes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

Peço a V. Ex• que encontre uma torrna
de dar prioridade àquela matéria sobre qualquer outra, porque o processo de votação
estava iniciado, a menos que o Senador Jamil
Haddad, desista do seu pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex~

O SR. PRESIOENTE(Nelson Carneiro)Agora não é possível.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente ...
O SR. PRESIDENTE !Nelson Carneiro)
-Senador Ronan Tito, o Senador José Fogaça sugeriu uma emenda para transferir à delegação do Senado na Comissão Representativa a tarefa de ser consultada, em vez de
o próprio Senado.
A Mesa aguardaria, pai!>, a emenda do senador, que deve vir a exame-do Plenário.

O SR. RONAN TITO - Enquanto isso,
vou dar as explicações ao Pl_enário do que
ocorreu na questão da negociação da dívida
externa.
_
Sr. Presidente. todos sabemos da piínieiia
parte das negociações da questão dessa resolução que cria normas para negociação da
dívida externa.
A segunda parte aconteCeu nesse tumulto
de última hora, em que pedimo~ a presença
do negociador da dívida, porque entendeu,
em determinado momento, o Ministro Jório
Dauster, que o Congresso Nacional estava
querendo tumultuar o processo da negociação, quando, na verdade, __o que pretende o
Senado Federal é ter, com o Executivo, uma
posição única de negociação externa.
Podemos debater internamente os problemas do Brasil com a Situação e a Oposição,
tudo o que quisermos. No entanto, quando
se trata de negociar a dívida interna, não podemos mais nos dar ao luxo de apresentar
fissuras para a banca internacional.
Quando começou a questão de pruridos
juridicoS internacionais, pedi ao Governo
que mandasse aqui o seu negociador, o Ministro Jório Dauster~ um homem ilustre, sério,
correto. Foi ele o horoem que desbaratou
a questão do fBC e todos sabemos que S.
Ex• se deparou com algumas dificuldades em
negociação externa contra a j"urisdicidade_ da
primeira resolução, Pedi a presença dele
aqui, negociamos, discutímos, debatemOs
com toda::. as Lideranças, inclusive as do Governo, e o Ministro Jórlo Dauster acàbou por
redigir esta emenda. Se há uma pequena impropriedade no _localizar a Comissão Representativa do Senado, isso é outra coisa. S.
Ex• tem todo o direito d~ enganar-se. porquanto não conhece as filigranas interna~.
Aceito a emenda apresentada pelo Senador José Fogaç-.:1.
Peço apenas aos compariheiros que respeitem urna l_uta enorme de negociação por parte
dos Senadores Ma:rco Macid~ Fernªodo Henrique Cardoso e deste modesta L(der que fala
a V. Ex\ no ~entido Je dotar o País de uma
regra permanente quanto à negociação Oa dívida externa.
&tau simplificando toda a -discussão, iàdo
o debate, todo o entendimento, Sr. Presidente, mas foi penoso chegar onde chegamos.
Por isso mesmo eu pediria que, evidentemen-

O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. Por uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, queria que V.
Ex~ orientasse oiJ informasse à Casa sobre
como-- fica o processo referente ao projeto
anterior da.Embratur, uma vez que não houve q'trorum -e a sessão foi suspensa. PergUnto
a V. Ex• se será incluído na Ordem do Dia
de alguma outra sessão estraordinária.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nobre Senador, não será esse o único caso,
nestes últimos dias, em que um projeto fOi
submetida ao voto do Plenário, não houve
quorum, e a matéria ficou dependendo de
outra sessão.
-O caso de V. Ex• não é o único. Não sei
se haverá outra sessão, Sr. Senador, porque
estamos às 15 horas praticamente, e às 16
horas há a sessão inadiável do Congresso Nacional. Precisamos almoçar e, fazer uma interrupção, pois estamos aqui desde as 10 horas da manhã, portanto, mais do que o tempo
normal. Temos que encerrar a sessão. Depois, se houver possibilidade, voltaremos para discutir, não só essa, mas muitas outras
solicitações que estão aqui, dependendo do
exame do Senado.
A Mesa não tem c;utpa de que todos esses
fatos renham ocorrído nos últimos dias. Por
isso mesmo é que, por minha iniciativa, in·clui-se no texto regimental a possibilidade de
não se examinar projetas vindos da Cª-mara
dos Deputados nos últimos guinze dias, salvo
três casos. Criou-se aqui uma urgência urgentíssima, que se modificou de tal forma que
o--que devia ser em._sessão está se convertendo
na regra geral. E desmoralizou a iniciativa
de se peneirar os processos que deviam ser
do exame do Congresso.
De modo que não posso afirmar a V. Ex"
a que horas será examinado. Se houver possi~
biJidade ...
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, já houve um acúmulo exagerado
de i_rregularidades com -r_dação à votação an~
terior. Foi aColhido um pedido de verificação,·
inclusive com a nossa tolerância, a deste tem·
po, quando já se tinha passado para uma outra matéria.
Não vamos agora, Sr. Presidente, sanar um
erro com outro e colocar urna irregularidade
maior, ailída, que é outra matéria· sem encernir ô prõCé~Só -de votação daquela matéria.
que foi iniciado e não pode ser interrompido,
Já foi feíto um__ pedido de verificação. Agora,
temos que completar a votação daquela matéria, que antecede a qualquer uma outra.
Além do mais, encontrava-se em regime de
urgência corno qualquer outra em tramitação
nesta Casa.

O SR. MARCONDES GADELHA~ A me·
noS i:j_ue ·a Senador Jamil Haddad desista do
seu pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Aquda sessão Já está enCerrada. A questão
de ordem de V. Ex• está resolvida. Não há
somente esses projetas nessa situação; hâ um
outro que te,.ve apreciação anterior mas não
houve quorum,também, e a Mesa até hoje
nãci cntouxe·ao exame do Plenário. Já tenho
atendido a sucessivos apelos para ir adiando.
De modo que a Mesa só colocará na ordem
cronológica.
O SR. MARCONDES GADELHA- Certamente, Sr. Presidente, não voltou à discussão
porqUe não hOuve reclamação, o que não é
o caso com relação a esta matéria.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Não, houve.
O SR. MARCONDES GADELHA- Estou
reclamand_o o retorno da matéria à votação.
Aliás, o prosseguimento do proCesso da votação, que não pode ser interrompido. Quero
crer que, enquanto não se completar o processo de votação daquela matéria, ela permanece como prioridade ab!~oluta na pauta.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Se V. Ex" consultar o L(der José Ignâdo Ferreira, S. Ex~ dirá que hâ outra maté:ria na
mesma situação e que ele tem feito apelos
insistentes para que ela não seja posta em
exa"me, porque dificultaria o andamento dos
trabalhos. Não é o único caso que a M~a
tem. Se V, Ex• quer que sejam votados todos
os casos e·xrstentes eu os farei certamente o
segundo, pela ordem cronolQgica. O caso anterior irá tumultuar a votação. Para outros_..
em urna outra sessao, não houvequorum.E
uma nova Ordem do Dia que terá ou não
quotum,dependendo da apreciação do Plenário. O Senador José FogaÇa apresentou uma
emenda que não chegou ainda à Mesa.
O Sr. Ronan Tito-Sr. Presidente, o Senador José Fogaça vai apresentar a emenda.

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Tem a palavra S. Ex•
O SR. JOSÉ FOGAÇA(PMÚB- RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.}_:- Sr. Presidente, aquilo que tínhamos proposto. portanto, como emenda de redação, passa a ser
uma emenda de mérito.
OS~: PRESIDENTE(Nelson Carneiro)De menta. Só pode ser de mérito.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- E os termos são
aqueles já conhecidos por V. Ex"
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------------------------------------~~~-------O§ 1" do art. Sa _do Projeto de Resolução
n'' 76, de 1990, fica com a seguinte redação:
"É .vedada a efetivação de qualquer
pagamento de atrasados aos bancos privados sem prévia consUlta ao Senado Federal ou, durante o recesso parlamentar,
aos Membros do Senado Fep.eral que in·
tegram a Comissão-RepreSentativa."

O Sr. José lgnáci.o Ferreira- Sr. Presi·
dente ...
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)É sobre o projeto?
O Sr. José lgnácio Ferreira- Ê sobre o
projeto. Houve uma intervenção dn emi.nen·
te Senador José Fogaça que me passou sem
a percepção. Como este é um assunto delicadíssimo, eu pediria ao Senador José Fogaça
que repetisse.

O SR. PRESlDENTE(Nelson Carneiro)Eu direi a V. EX" 08rt. 59,§ 1'', diz o seguinte:
''§ lo É vedada a efetivação aos ban·
cos privados sefll_ prévia consulta ao Se·
nado Federal ou, durante o recesso par~
lamentar. à Comissão Representativa."

Porque deixar só até o Senado? Pode haver
uma proposta- e Deus nos ajude que haja
essa proposta - por exemplo, no dia 10 de
janeiro. Neste caso, convocamos o Senado
Federal -muitos Senadores poderão estar,
ínclusive, no exterior- para que? Para di:z:er
se está bem, se se dá prosseguimento à negociação ou não. Esse assunto foi muito discutido. Penso que o que está impróprio é a
redação. Quem redigiu verdadeiramente não
está afeitO às lides parlamentares.
Com a Emenda José Fogaça o proJeto fica,
no mérit() e na redação, aceitável.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A coinpetência é privativa do Senado federaL
De modo que a Comissão Representativa,
que tem a maioria de Deputados, não pode
falar pelo Senado. Senão, dir-se-íaque a competência é do Congresso.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente,
V. Ex' já leu a emenda do Senador José F'ogaça?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não. Estou respondendo ao Senador José
O riobre Senador Jamil H3.ddad sustentOu -Ignácio Ferreira.
Ou tira-se todo o texto, esse texto final,
a inconstitucíonalidade desse trecho final,-Ou aceita-se a solução Fogaça. O que não
porque a Comissão Representativa é integra-é poss(vel é outorgar à Comissão Represenda por 16 deputados e 7 senadores. Ora, essa
tativa a possibilidade de decidir em nome do
decisão é privativa do Senado. A emenda
Senado, porque a competência é privativa
Fogaça determina que, nesse caso, os 7 semado Senado.
dores que integram a Comissão RepresenA Mesa não tem culpa de o projeto ter
tativa representem o Senado, se, durante o
chegado só agora ao exame do Plenário.
recesso, ocorrer esse fato.
-c::rsrr:-Cli:agas Rodrigues- Sr. Presidente,
O Sr. José lgnádO Ferreira- Sr. Presipeço a palavra pela ordem.
dente, a Comissão Representativa é urri todo
'indivisíveL O Senadõ n1f0 põde ser repreO SR._.PRESID.EN'I'E (Nelson CarneirO)
sentado pelos senadores que integram a Co- Tem a palavra o nobre Senador Chagas
missão Representativa, porque isso não tem
Rodrigues.
nenhuma base constitucional. O Senado é o
Senado. O Congresso é representado, no re. O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB cesso, por uma ComíSsão Representativa O
PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.)qüe nós não podemos é colocar o bisturi no
Sr. Presidente, tem~se.falado muito aqui em
meio, separar senadores e-deputados e dizer
competência privativa. Não Se trata, como
que aqueles tantos senadores que integram
sabeJ!I.os Srs. Senadores. apenas de compea Comissão Representativa, que é um ente
.
tência privã.tiva do Senado.
criado na Constituição. e que existe constituO art. 51 da ConStitu_ição diz:
cional e legalmente, passem a representar o
Senado FederaL Não é poss(veL Os senado':~Çompete privativamente à Câmara
res, individualmente, não representam senão
dos_ Deputados:"
a eles mesmos no recesso.
af vem a comp.etência. O art. 52, que diz:
L

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Entãó, a solução será a seguinte: todos
estão de acordo que este t,.exto é flagrantemente inconstitucional, porque a competência é do Senado Federal. Então, teria que
se tirar, como quer o Senador ...
O Sr. Ronan Tito - Sr, Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero esclarecer, porque estou num
processo de negociação de meses.

"Cornpete privativamente ao Senado
federal:"
E vem o elenco.
Ora, Sr. Presidente, esta Comissão pre·
vista no art. 58, § 4?, da Constituição, diz
que durante o recesso haver~ uma Comissão ·
Representativa do Congresso Nacional. Mas
n6s entendemos que esta Comissão, que fun~
clona apenas- nO recesso, -não pOde invadir,
nem a competência privativa do Senado nem
a competênc'ía privativã: da Câmara, porque_
isso é texto permanente.
De modo, Sr. Presidente, que realmente
não se pode manter o § lo do art. so deste
Projeto de Resolução n~ 76.

Há duas hipóteses.: ou se suprime todo o
lu ou se suprime a parte final deste § 1~
do an. 59. A redação comó está é inconstitucional, porque a competência privativa do
Senado não pod.e ser exercida ou delegada
a uma Comissão Mista de Deputados e Senadores, qlle só funciona no recesso do Congresso.
O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
- .É exatamente a crítica que faz o Senador
Jamil Haddad. Só o Senado como instituição,
a Casa, pode exercer essa competência privativa. Não podemos transferi-la para uma Comissão Mista, salvo se aceitarmos a interpretação do Senador José Fogaça, contra a qual
se insurge o nobie Senad_or José lgnácio Ferreira. Tudo isso resulta do fato de assuntos
dessa natureza serem examinados no último
dia da Sessão Legislativa.
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ç?!lCedo a paJavra ao nobre Senador.
O SR. MAURICIO CORREA (PDT DF. Para discutir. Sem revisão do orador.
} --Sr. Presidente, S~. Senadores: Sabemos
que as competências do Senado estão definidas nitidamente no art. 52.
O§ 4" do art. 58, diz que durante o recesso
haverá uma Comissão, cuja competência será
definida no Regimento Comum, que não foi
votado até agora. Então, para atender a uma
situação dessa natureza, votou-se uma resolução. Trata-se da Resolução n~ 3, de 1990.
O que compete a essa-COmissáo?
Lerei tudo, porque este é assunto que não
foi trazidó- e õ estamOs discutindo sem examinar O COnteúdO exatO da determinação con~
tida no ato.
Diz o art. 7~ da Resolução n~ 3, de 1990:
"Art.

7~ A <;:omissão compete:
1- zelar pelas prerrogativas do Congresso Nacional, de suas Casas e de seus
membros;
II - zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional em face_ da atribuição normativa dos
outros poderes (Const. art. 49, inGiso
IX;)
HI - autorizar o Presidente e o Více·
Presidente da República a se ausentarem
do Pafs (Const. art. 49, inciso H);
IV - deliberar sobre:
a) a sustação de atas normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, desde que se carac~e
rize a neceSsidade da medida cautelar
em caráter urgente .(Const. art. 49, inciso
V);
b) projeto de lei relativo a créditos
adiciqnais solicitados pelo Presidente da
República desde que sobre o mesm<r já
haja manifestaçãp da Comissão Mista
Permanente a que se refere o 1" do art.
166 da Constituição;
c) projeto de lei que tenha por fim
prorrogar prazo de lei, se o término de
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sua vigência deva ocorrer durante o período de recesso ou nos dez dias úteiS
subseqUentes a seu término;
d} tratado, convênio ou acordo internacional, quando o término do prazo,
no qual o Brasil deva sobre ele se _manifestar, ocorrer durante Q período de re-

cesso ou nos dez dias úteis subseq üentes
a seu términq;
V- ressalvadas a competência das
Mesas das duas C~sas e a de seus membros:
··
a) conceder licença a senador e deputado;
b) autorizar senador ou deputado a
aceitar missão do Poder Executivo;
VI -exercer a competência administrativa das Mesas do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados em Caso de
urgência quando ausentes ou impedidos

os respectivos membroS;
VII- fiscalizar e controlar os a tos do
Poder Executivo~ incluídos os da administração indireta;
__
VIU- receber petiçÕes, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atas ou o.q:üssões das
autoridades ou entidades públicas;
IX -convocar Ministro de Estado e
enviar-lhes pedidos escritos de informação, quando houver impedimento das
Mesas de__qualquer das Casas interessadas;
X- representar, por qualquer de
seus membros, o Congresso Nacional em
eventos de interesse nacional e interna-cional;
XI- exercer outr~ atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar
o inlcio do período legislativo seguinte
sem prejuízo para o País ou suas instituições.
A meu ver, aqui estaria um local onde poderia ser c_riada uma Jórmula para conjurar
essa crise.
Vou reler:

Senado nãO -tem respaldo constitucional e a
COmiSSão representativa é mista, composta
de senadores e de depUtados.
Ora, se autorizarmos a Comissão Mista,
~staremos praticando uma inconstitucionalidade - eSSa minuta seria inconstitucional
> sê· reduzirmos para uma Comissão do
Senad_p é inconstitucional porque não houve
delegação para isso.
Por outro lado, o ato normativo que acabei
de ler não autoriza -a que essa Comissão representativa eXeiçã áS finalidades para suprir
o art. 52, que é o que trata exatamente da
função do Senado na aprovação dessas dívidas, de prorrogação etc., tratados que envolvam questões fiiliirió~iras.
D'e-sorte Sr. Presidente, que, no meu modo
de -_ept_ender, é por imperativo· de natureza
fíltransponíver --' que -é á Constituição que não te"mos COmo aprovar a resolução
nos termos em que está proposta se não parar
·ônde o Sen-ador José Fogaça sugere, vale dizer Senã.do Federal. Daí para a frente todo
e qualquer aCréscimo será de violenta atuação
contra o dispositivo constitucio_nal.
Portanto, Sr. Presidente, a opinião que externo nes~e instante é a de que por mais que
nos esforcemos não é possível se votar uma
resoluçãO tal qual está redigída. Há verá que
ser contido o parágrafo exatamente Onde está
a-~xpfessão '"_Senado Federal".
De sorte que, estou de pleno acordo com
as preocupações do Senador Jamíl Haddad
que, emBOra as tenha manifestado do ponto
de vista do exercício da soberania brasileira,
esbarra, na verdade, com um imperativo de
ordem constitucional a impedir que se forme
comissão, seja do Senado ou até mesmo representativa, para tratar dessa queStão. Esta
é atribuição específica do Senado que a norma da Resolução n~ 3 não deu competência
nerrl- à ComisSão de representantes e muüo
inei-ios podemos c?ar aqui, no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarnCiro)
Mesa aguarda as emendas que forem
sugeridas, para encaminhá-las ao Plenário.
~O Sr-:-José Fogaçâ --Sr. Presidente, peço
a palavra como Relator.

-~A

"XI -exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início
do período legislativo segUinte sem prejuízo
para o País ou suas instituições."
O SR. PRESJDENTE {Nelson Carneiro)
Não vou ler o restante_.
-Com a palavra o nobre Senador José FoNão há autorização contida no ato normagaça.
tivo dessa comissão já não__ digo nem a
OSR.JOSÉFOGAÇA(PMDB-RS. Pela
comissão exclusiva do Senado Fed-eial, porordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presique ela não tem_forma_,_ nem juízo. A comisdente, presto um esclarecimento.
são que fala é representativa dq Congresso
Na verdade. não existe a emenda à qual
Na:donal. Não há uma outra que seja represe referiu o Senador Maurlcio Corrêa, que
_
sentativa da Casa::
seria supres!'.iva do texto e que limitaria o
De sorte que-não há outra saída, no meu
§ l'' até a expressão "consulta ao Senado Fe·
modo de ver, senão parar, realmente, na fordera I".
ma da sugestão do Senador José Fogaça, ou
Essa emenda supressiva não existe a não
seja, Senado Federal. Quer dizer, não há conser _que S. Ex•, o Seriado r Maurício Corrê a.
dições de votarmos essa resolução a não ser,
Sr. Presidente, até quando se diz: "é vedada- - a--apresente. Em apresentando a emenda, ela
pa<>sa a eXistfi· e pode ser objeto até de acora efetivação de qualquer pagamento de atrado.
sados aos bancos privados- sem prévia~·coh
Está em discussão aqui não apenas uma
sulta ao Senado_Federal''. Não pode ser colocado "ou à Comissão-do Senado, ou à COmis- questão jurídica, é o confronto de uma juridicidade com a questão política.
são representativa", porque a Comissão do
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Se. ficarmos com a emenda que seria, portanto, assinalada pelo Senador MauríCio Corréa ou outros Senadores, estarfamos retirando o Senado Federal da questão da llegociação da dívida externa durante todo o período
de recesso: Se ma"ntívermos o texto conforme
foi apresentado pela relataria, os Senadores
integrantes da COmissãO representativa é que
exerceriam essa competência.
Portanto, trata-se dessa decisão. A decisão
é, durante o recesso, o Governo pode ou
não efetivar qualquer pagamento de atrasado
sem prévia consulta ao. Senado Federal. Só
poderia fazê-lo com o SenadO 'Federa[ reunido. De modo que ao fazer qualquer tipo de
negociaçãO que venha imp(icar pagamento de
atrasados, o Governo teria que convocar o
Senado Federal para obter a prévia autorização, sem a qual a efetivaçào desse pagame~1to não poderia ser realizada. São essas
duas alternativas: ou fica o senador da comissão representativa com essa competência, ou,
então, o Governo teria que convocar o Senado durante o período do recesso.
q Sr. Leite Chaves -:-_Sr. Presidente; peço
a palavra para uma quéstão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CJJAVES (PMN- PR. Para
questão de ordem. Sem revísão do orãdor.)
-Sr. Presidente, V. Ex• responderá em conjunto, porque é uma questão de ordem exata~
mente sobre este ponto.
A questão de ordem é com base no disposto
no art. 68, l" Nem a Comissão Mista poderia
ter essa atribuição e nem a Comissão de Senadores, porque o artigo é explícito. Diz o seguinte:
"Não serão objeto de delegação os
atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência priyati_va ~a Câmara dos Deputados ou do
Senado f.ederal, a matéria reservada à
lei complementar. nem a legislaçãO- sobre; ... "

...

····························.·~.················

Sr. Presidente, a impossibilidade é essa,
não há possibilidade de delegação nem a Senador, nem à Comissão Mista e nem à Comissão do Senado. De forma que é aceitáve[
o projeto, nos seguintes termos:
"É vedada a efetivação de qualquer
pagamento de atrasados aos bancos privados sem prévia consulta ao Senado Fe·
dera L"
O que quer dizer? Se essa- consulta tiver
que ser feita- no reCessO, ou o Senado será
convocado ou, então, não se tomará-conhecimento dessa matéria no recesso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa ·apenas lembra que o texto que
V. Ex· leu se refere à lei delegada ao Presidente da República e não..
O SR. LEITE CHAVES- Não, Sr. Presidente, mas é delegação, qualquer delegação.
Se não se pode nem ao Presidente da Repú-

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

blica, menos ainda a outro ór$-ão do
gresso.

Con~

O SR. PRESIDENTE (NelSon Carnçiro)
- Compreendo que o can~aço desta )o_nga
sessão justifique.
Sobre a mesa, supressiva que será lida pelo
Sr. 1~ Secretário.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDBPI. Pela ordem. Sem revisão do_orador.)Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção
do Senado para o seguinte: aqui se tem dh;cu-_
tido apenas o§ lY do art. 5o que diz:
"É vedada a efetivação de qualquer
pagamento de atrasados aos bancos privados sem prévia consulta ao Senado Federal"- e há a parte .restante- "ou,
durante o recesso_ parlamentar, à Comissão Representativa."

Os Srs. Senadores querem a supress3-o da
parte fín8lâ0 l'!
·
Pediria a atenção para o § 2" do art. 5°,
que traz uma exclusão. Se pararmos este Senado Federal, mesmo assim o assunto. não
está resolvido, porque o referido parágrafo
-diz:
"Excluem-se das restrições previstas
no parágrafo anterior o pagamento das
dívidas de curto prazo de caráter comercial ou interbancário e dadívida de médio
e longo prazo que ~em sendo servida
regularmente.''
Se mantivermos -o -§ zo, estaiCmos· autorizando a que se façam esses pagamentos sem
que se ouça o Senado Federal. Peço, portanto, a atenção dos Srs. Senadores para o seguinte: isso é matéria_ da maior iinportância,
estamos votando nos últimos momentos da
Sessão Legislativa e-até-da Legislatura. Desta
forma, temos de _examinar esse § 2"
Quer-me parecer que a sup~essão se impõe
não só no que tange à parte final do § 1",
mas com relação a todo o§ 2", porque exi::luido Senado o direito de fazer qualquer apreciação sobre a dívida de médio e longo prazo.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comuriicação.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)Concedo a palavra: ao nobre- Senador Ronan
Tito.
O SR. RONANTITO(PMDB- MG. Para
comunicação. Sem reVisão.do orador.)- Sr.
Presidente, comunico à Casa que durante
muito tempo estamos tentando entendimentos, entendimentos esses com as Bancadas
e com a área do GoYerno.
Já disse isso muitas vezes, mas vou repetir,
entendo que, quando se trata de renegocia-ção da dívida externa, o Brasil tem que aparecer lá fora uníssimo, um só bloco.

Lembro-me bem da hi:.tória do ex-Ministro
BieSSer Pereira, quando estava negociando
a dívida externa, e os governadores de Minas,
Rio e de São Paulo pediam a cabeça dele.
Quando ele chegou aos Estados- Unidos e
foi Talar como Sr. Paul Volker, do Federal
Reserve, este exibiu nada menos, Sr. Presidente, do que os quatro jornais mais importantes do Brasil, cujas manchetes diziam que
o Ministro é cadente, ele cai, ele não fica,
os-governadores não aceitam. Acabou a negociação, não havia mais negociação. Por
quê? Porque repetia-se o fato que acontecera, anieriormente. com o Sr. Ministro 011son Funaro. Quando foi falar em questão de
dívida externa, criou-se internamente, como
se criou agora, um pretexto para que não
se levasse naquele moment() a unanimidade
das autoridades brasileiras. E D!lson Funaro
estava negociando num banco, e em outro
banco havia outra comissão negociando.
TodOs sabem que sou Oposição a esse Governo e que a minha Bancada também o é.
No entanto, não posso ser Oposição ao meu
País, ao Brasil. O interesse p:1aior deste País,
Si-. PresideUte, é a renegociação da dívida
externa em termos dignos. Disse para o Presidente Jeorge Bush, quando S. Ex' esteve aqui
presente,_ que nós nos transformamos em
transferidores de recursos -recursos líquidos, da ordem de 90 bilhões de dólares apenas
na década de 80.
M~ a pretexto, e qualquer pretexto agora
serve --juridicidade, redação etc. - . nós
estamos vendo claudicar a aprovação dessa
resolução, que é fruto de um entendimento
com a área do Governo, com as lideranças
dos maiores partidos e cuja rcdação, que ago-ra-está trazendo toda essa celeuma, é de autoria do Sr. Ministro Jório Dauster. E não foi
uma autoria estabelecida no calor de um debate. Depois de r_edigido o artigo, S. Ex~ o
Ministro Jório Dauster foi consultar as autoridades financdras do Governo, e depois ~e
3ho-!"f!S_- veja, Sr. Pr_esidente, não foi depois
de 15 _minutos - falou com a Ministra da
EcOnom_ia, Fazenda e Planejamento, falou
coffitodas as autoiidades e_ disse que estava
tudo bem, que estav<J. feito o acordo.

Sr. Presidente, a partir disso daí passamos
a celebrar outros acordos. A oposição celebrou um acordo também com o Govern() para
aprovar uma taxa rodoviária a qual tenho
sérias_ restrições; mas aprovei, cumprindo o
acordo, cumprindo a palavra. Agora eu reivindico da área do Governo o cumprimento
da sua palavra, palavra empenhada. Não foi
palavra empenhada de uma ou duas pessoas,
foram Líderes que falavam em nome da Bancada, Líderes que falavam em nome do Governo. Eu não posso aceitar que se estava
. fazendo aqui, para que nós depois aprovássemos o que fosse do interesse do Governo
e depois rctira_sse aq~,~ilo que é_ dç intere~~e
do povo brasileiro.
Debito tudo isso a um pequeno desentendimento e peço a V. Ex~ Sr. Presidente. que
dê prosseguimento a votação da resoluçâõ.
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Não estou fazendo ameaça, ma<; se não forem cumpridos os compromissos feitos com
a Bancada do Governo e com as Bancadas
da Oposição. não teremos condições de prosseguirmos as votações seguintes. Por isso
mesmo c_reio do melhor alvitre que façamos
essa votaÇ·âo da·maneira Cõirio1'01 k1to o acqrdo, porque. senão, não teremos mais clima
e nem poderemos acreditar nas lideranças
que negociam conosco para continuarmos votando, inclusive o Orçamento.
Era o que tinha a dizer, Sr,_Presidente.
O Sr. Mârio Covas- Sr. P_c.i!sidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
OSR. MARIO COVAS (PSDB-SP. Pela
ordem._ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente;- ConheÇo o trabalho que essa resolUção
deu para chegar ao ponto a que chegou, e
sei do seu significado para o País hoje, e pa"raa defesa do interesse do País. A única dispo-_
sição existe'hte aqUi não é a do §"lo do art.
5? embora eu, pessoalmente, se tivesse que
dar parecer, não incluiria a disposição tal qual
ela está.
Mas, em nome de um acordo que foi feito
e tendo em vista o global, estou tentando
mostrar para mim próprio e para minha comociência-uma desculpa para votar como está.
Diz- aqui o seguinte:
"Art. s~ .Os créditos externos de
médio e_ longo prazos relativos à dívida
do setor público somente poderão ser
utilízados na aquisição das participações
acionárias no âmbito do Programa Nacional de Pesestatização, _se sofrerem
deságio prévio através de mecanismos
de mercado."
E aí vem o§ 1?:
''§ 1~ É vedada aefetivação de qual~
quer pagamento de atrasados aos b~cos
privados sem prévia consulta ao Senado
Federal ou, aurante o iecesso parlamentar, à Comissão Representativa."

A rigor, Sr. Presidente, não sei se avanço
na minha competência, mas, quando se estabelece este parágrafo está se criando uma
restrição nova que, anteriormente, não existia.
A competência do Senado é: 'estabelecer
limites- globais e condições para o montinte
da dívida mobiliária dos estados, do Distrito
Fede'ral e dos municípios; dispor sobrt:: limites
e condições para a concessão de garantía da
União em Operações de crédito externo e interno".
O dispositiVO- aqui não trata de se· dispór
sobre crédito externo, mas, trata do pagamento de atrasados sobre créditos externos.
Ora, o pagamento de atrasados sobre créditos externos pressupõe que o crédito externo já foi feito e, portanto, não estaríamos
discutindo o pagamento do atrasado, não fossem as circunstâncias.
4
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A rigor, não concordo em se dar a mesma
concessão que o Senado tem individualmente
a uma comissão _de _33 pessoas, das quais 24

são deputados e pão s~nadores, a competência de autorizar o pagamento de atrasado~.
Ou seja, dar à Comi_ssão- que é uma comissão do Congresso Nacional, e não do Senado

-,poderes para dispor do interesse do_ Congresso e não do Senado, _especificamente,
atribuições que o Senado avoca para si.- Não
é porque as tivesse antes, é porque as avoca
em função do acordo que faz aqui.
O que o Senado está dizendo? É que daqui

para a frente sobre o pagamento de atrasados, o Sena<;lo tem que ser ouvido. Na renegociação, envolvendo pagamento de atrasados,
também tem que ser ouvido o Senado. E o
Senado decidiu que, no período de recesso,
se ouvirá a Comissão Representativa. Isso
é pobre. O Senado está oferecendo à Comissão Representativa a mesma coisa que avocoo para si. Mas em face do fato de que_ isso
não era uma obrigação anterio.r, está sendo
feita agora - em face de o Senado querer
tomar conhecimentos mais amplos, não apenas de_ empréstimos novos, mas da renegociação. E, em face, sobrt:;tud_o, de isto parecer-me um enorme avanço do ponto de vista
legis(ativo, no sentido de disciplinar condições para efeito de renegociação da dívida
externa, Sr. Preside_nte, eu _y_otaÍ'eL A despeitO -dO- f:itCi,---qu-e "trlé--j'YáYece-errãdO, de O
Senado, no final, determinarque __aigo deva
ser da sua audiência e ,_jior outro lado, transferir esse algo para a audiência de uma comissão, na qual ele detém um terço dos membros
e cujo objetivo é tr"atãt-das_questões do Congresso Nacional e não, especificamente, do
Senado, eu votarei.
Não vejo mal que o Senado faça isso-, na
medida em que está criarido uma restrição
nova, e não se limítando a restrições já existentes na ConstituiÇão.

O ~_r. José Fogaça- Sr. Presidente, peço

apalãvra para prestar Uni esclarecimento .• COmÕ- reratoi.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra- palavra ao nobre Se~
nador José Fogaça.
-

a-

.O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pela
ofderõ... Sem revisão dO-orador.)- Sr. Presidente, parece-me que toda alegação aqui leVaritada pelo Senador Mário Covas procede
na m:edida em que não se aprove a emenda
do relator, que atribui tão-somente aos membros ~o Senado Federal que integram a comissão representativa essa cOmpetência de
autOiíiir o pagamento de atrasados.
Portanto, a discussão parece-me que já
avançou um pouco no sentido, ou são os senador_e~.que integrani. a comissão" representativa
ou apenas o Seilado, enquanto instituição.
Não há mais a hipótese de a comissão represe"Q.tãti\,-à, como um tOdo, integrada também
pOr deputados, decidir _sobre essa matéria.
OU Sãd O!r"S"eriâdores que integram a comissão
repreSentativa ou, então,' fica apenas o Senado Federal. Essas são as duas hipóteses. É
a terceira intervenção que estou fazendo, para explicar que é nesse plano que estamos,
que é nesse patamar que já nos encontramos.
Gostàtia que ·os Srs. Senadores discutissem--;--a pai'tir de agora, esta questão, e não
disçütisSerr: mãis o ·que j_á foi discutido; _ou
seja, o que se discute é õ_u nós restringimos
aQS senadores que_integram a Comissão representativa a autorização para esses pagamentos ou, então, fica tão-somente o Senado,
que deverá ser c_onvoca_clo pelo Presidente
da República para poder autorizar os pagamentos se _eles ocorrerem durante o recesso.Nãoohá outra ~dtetnativa que não seja 'tão'-somente essas duas.
o--sR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Temo que esse debate se prolongue de
tal for~a que não tenhamos possibilidade de
reunir o· -CongresSo àS 16 horas, porque já
sãà 15 horas e 25 minUtos.
Pediria, apenaS aos SrS. Sen-adore"S cíúe ain·
da _guerem discutir a matéria o façam no menor tempo poSsível. Não é por intransigência
da Mesa, é _por falta de tempo.
o

De forma, Sr. Presidente, que tão-somente
pelo fato de que reconheço_ que foi imenso
o esforço feito pela comissão do Senado Federal e que, certamente, obedeceu a um processo de negociação, envolvendo até_m_esmo
o Executivo - fato que é público e notório
- , eu, Sr. Presidente, votarei esse projeto
de resolução. Não terei dúvidas em votar essa
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
medida, embora reconheça que"- voltO a- peço a palavra pela ordem.
insistir- não se deveria ir a esse terreno.
·o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Por outro lado, não se está abrindo a mão - Qmçedo a palavra ao nobre Senador.
de uma competência do Senado FeQeral para
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB enviar à comissão representativa, mas tão-somente criando, no mesmo dispositivo, a obri- PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, há integação de ouvir o Senado Federal ou, no reces· resse geral-em que se chegue a um entendiso, a Coroi!lsão Repres_entativa, creio que não nleõtó Sobre o assunto.
- VerÍho- secundar as palavras do Senador
há inconveniente de _o Senado Federal. fazer
isso~
Ronan Tito no que tange à necessidade impeNão é co_mo gostaria que fosse, mas tendo riOS_a de_ votarmos esta matéria porque, sem
em vista o restante que compõe o problema, dúvida, sem a aprovação de uma resolução
e para evitar que a questão da dívida externa não temos como resolver o problema maior
ocorra daqui para frente em termos de rene- da atual crise económica, que é o da dívida
gociação sem nenhum balizamento, não teria externa, que passa pela sua renegociação com
dúvida, Sr. Presidente, em votar a medida os banqueiros internacionais.
~ Acredito que depois dos entendimentos
tal como está, exatamente tendo em vista esse
pressuposto.
enfi-e as lideranças, relembrados, há pouco
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mais pelo Líder Ronan Tito, possamos chegar
a uma fórmula plausível que nos assegure
a aprovação da matéria, que é a mais relevante deste ano. legislativo,
Todos es_tamos acordes pelo menos num
ponto, sein a solução da questão Qa dívida,
externa nãO Se chegará a Uina política eficaz
de combate à inflação no País.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadoies,
queró crer que haveremos, com patriotismo
e espírito público, acima das divergências
ideológicas e partidárias, de conseguir aprovar um texto que signifique o conse:nso final
do Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Ronan l'ito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre senador.
O SR. ll.ONAN TITO (PMDB- MQ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente,_ pediria a atenção do Senador José lgnácio Ferreira, Líder do Governo nesta Casa.
Parece-me, Sr. Presidente, chegamos a um
·
acordo e espero que_ ele seja definitivo.
O Senador José Ignácio Ferreira apres-entará emenda em que retira a palavra "préviã"
e põe um ponto final apôs as palavras "Senado Federal".
--- --

De acordo, Senador Jo.."-élgnácio_ferr~ira?
O Sr. José Ignácio Ferreira- Senador Ronan Tito, V. Ex• já terminou?

O SR. RONANTITO-_ConcedQ o aparte
a V. Ex', inclusive para que possamos debater_

O Sr. José IgnáciG Ferreira - Há várias
verdades circulando e eu tenho que acreditar
em_ todas elas. Porque são, de um lado, senadores e, do outro lado o Embaixador Jório
Dauster que afirmou ao Ministro Jarbas Pas·
sarinho que teria feito esta redaçãa e, depois
de concluída, convenceu-se de que inviabi·
Iizaria as renegociações. Então, S. Ex', Embaixador Jóri_o Dauster, teria procurado, sobretudo, o Senador Severo Gomes, que afirma não ter sido procurado. O que importa
é que, ·no meio desse tiroteio de verdades,._.
O SR. ll.ONAN TITO - Senador. V. Ex•
particiPOU de todo o ·entendimentO com o
Embaixador J6rio Dauster. V. Ex· estava
junto 'conosco.
O Sr. José Ignácio Ferreira - NãO, Oão
estava. V. Ex• sabe que estava em campanha.
O SR. RONAN TITO - Digo agora, na
redação final. Estavam no meu gabinete o
Senador Fernando Henrique Cardos.o, V.
Ex•, o Embaixador Jório Dauster, o Senador
Severo Gomes e eu.
O Sr. José Ignácio Ferreira- Telefonei
para o Embaixador Jório Dauster e falei com
S. Ex• por telefone, fisicamente não estava
na reunião em que isso foi acordado. Quero
dizer o seguinte: no-meio- desse tiroteio de
diversas verdades, me encontrava eu; procu-
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é do Senador Chagas Rodrigues, que suprime
o§2odoart.s~
_
.
O SI-. JOsê Fogaça- Essas linhas de crédito
agora, o ilustre Senador Oziel Carnei:ro acitba
AO PROJETO DE RESOLUÇAO N•76/90
de curto prazo não podem ser incluídas nessa
de informar-me que o citado ministro orienEmenda N~ 1 - De Plenário
supressão, sob pena de o Governo não poder
tou no sentido de que me fosse transmitido
ter crédito para compra e venda, exportar
que o texto ficaria assim:
e importar, para o mercado no seu dia-a-dia,
O Projeto de Resolução n• 76, de 1990.
no seu cotídiano.
"Ê vedada a efetivação de qualquer
Suprima-se. do § 1", do art. 5o do Projeto
Portanto, o parecer é contrário_
pagamento de atrasados aos bancos pria expressão final - "ou, durante o recesso
vados, sem consulta ao Senado FedeO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
à Comissão Representativa".
parlamentar,
ral."
- A terceira exclui a palavra ''prévia", e
Justificativa
aprovada que seja a de n1> 1 como a de n!'
O SR. RONAN TITO - Concorda V. Ex~
3, chega-se à- eXclusão da palavra "prévia"·
Feita
oralmente
em
Plenário,
em
discurso
com esta redação?
e da parte final "ou durante o recesso- parlaanteriOr.
mentar, â Comissão Representativa".
Sala
das
SeSsões,
17
de
dezembro
de
1990.
O Sr. José Ignácio Ferreira - A partir
O Sr. José Fogaça- A terceira completa
--Senador Maurício Corréa.
desse fato, a Liderança do Governo vai votar
o acordo das Lideranças; portanto, o parecer
o texto com tal redação, e mantido o restante
Emenda n9 2 - De Plenário
é favorável.
de toda a resolução, em cima do que me foi
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ao
Projeto
de
Resolução
n~ 76, de 1990.
transmitido agora. Não vou, evidentem~nte,
-Passa-se, então, à votação do projeto, restelefonar para o Ministro J arbas Passarinho,
Suprima-se o § zo do art. so do Projeto.
salvadas as emendas com parecer favorável
- Chagas Rodrigues.
.porque se trata de um senador da República
e as de parecer contrário.
que acaba de me transmitir que o Titular da
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Em"enda n• 3 - De Plenário
Pasta da Justiça como coordenador político
permanecer sentados. (Pausa.)
Ao Projeto de Resolução n°76, de 1990.
do Governo, orienta no sentido da aprovaçâo
Aprovado, com os votos contrários dos Seintegral da resolução, rom o texto que acabei
nadores Jamil Haddad e José Paulo Biso!.
Suprima--se do § lV do art. s~ do Projeto
de ler para o§ 1~ do art._5~ _
Passa-se â votação das emendas de parecer
de Resolução no 76, de 1990 - a expressão
De maneira que é esta a posição do Govà-- - "prévía".
favorável- n° 1 e no 3.
·
no, em face dos fatos que acabei de narrar.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
.Sala_das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
permanecer sentados.(Pausa.)
- Oziel Carneiro.
O Sr. Jamil Haddad - Sr. Presidente, peço
O Sr. José Ignáclo Ferreira -Sr. Presia palavra pela ordem.
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRE-SIDENTE (Nelson Carneiro)
-Salvo o engano, falou-se na retira~a da
O Slf. PlfESI.QENTElNelS00Carneir6)
palavra "prévia" e até da expressão "Senado -Tem a palavra V_ Ex•
-Tem a palavra V. Ex•
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
Federal". Não vejo ·emenda ...
- ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. PresiO SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
dente, a emenda é no sentido da supress_ão -Sr. Presidente, apenas para enunciar o
ordem. Sem revisão-do orador.) -Sr. Presida palavra "prévia" e toda a expressão se- ponto de vista do Governo: o Governo vota
dente, quero deixar bem claro: todos sabem
contra todas as emendas que não se refiram
guinte à palavra federal".
que estou, praticamente, participando das úlO Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, aí· a esse ponto específico.
,timas reuniões do Senado pois vou para a
O SR. PRESIJ)ENTE (Nelson Carneiro)
é ilnfa combinação de duas_ emendas: a EmenCâmara. Quando coloquei o p-roblema, o fiz
da Maurício Corrêa a Emenda Oziel Car- -A outra é de parecer contrário; será votada
em. termos de prerrog-ativas_ no Senado, que
neíro. Vota-se_ uma e depois a outra, eviden- isoladamente. Agora, só as emendas com-panão poderiam ser tolhidas nem transferidas.
temente; as duas combinadas vão resultar no recer favorável.
Sr. Presidente, a minha posição relativa à
que_ se pretende.
·
dívida externa é muito- clara, como sempre
O Sr. Márlõ Covas __:__ S:r. Presidente. peço
foi nesta Casa.
O SR. PRÊSIDENTE (Nelson Carneiro)
a palavra pela ordem.
A
Mesa
vai
pôr
a
votos
as
emendas
...
Essa dívida está maiS do que paga. Tenho
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O Sr. José Jgnácio Ferreira - Sr. Presi- -Tem a palavra V. Ex'
um posicionamento até radical em termos
dente,
a
Emenda
Oziel
Carneiro
foi
rédigida
·
dessa dfvida externa. Mas não estou aqui para
O Sr. Mário Covas (PSDB- SP. Pela orassim. Evidentemente resOlve-se co-m as duas dem.) -Sr. Presidente, V. Ex~ vai colocar
obstruir os trabalhos; alertei a Casa sobre
emendas.
uma flagrante inconstituciona)ídade-. O GOem votação,_em bloco, as emendas de parecer
verno está encontrando saída para que Oc..Profavorável?
.O Sr. Mârcondes Gadelha- Coloque as
jeto seja aprovado.
O SR. PRESIDENTE; (Nelson Carneiro)
duas.
Votarei contra, mas não obstruirei. Quero
-Sim, sal'::o se V. Ex~ pedir de~taque.
o Sr. JoSé Igiiácfo Ferreira- Votamos com
deixar bem claro o meu posicíõniimento.
O SR. MARIO COVAS_- Yo!J. pedir destaas duas emendas. Obrigado, nobre Senador.
que.
O SR: PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O Sr. Ronan Tito "'T" Sr. Presidente, requei- -Com a palavra o nobre Senador José FogaO SR. PRESIDENTE. (Nelson Carneiro)
ro o encerramento da discussão desta ma- ça, para proferir o parecer sobre as emendas.
-A Mesa, então, põe em destaque a Ementéria.
da n~ 1, ou, durante o recesso parlamentar,
O SR. JOSÉ FOGAÇA (!'MDB ,...-RS. Paâ comisSão representativa". Esta emeO.da é
O Sr. José Igruí.cio Ferreira - Sr. Presi- ra emitir parecer. Sem revisão do orador.)
dente, pediria à AsSessoria da Mesa que me - Sr._F.residente, são três emendas. A pri- supressiva.
Em votação.
.ajudasse. Vou formalizar a entrega da emen- meil;a, relativa ã supressão da expressão "ou
Os Srs. Senadores- Cjue apTovam a emenda
da, mas a emenda é do eminente Senador durante o recesso parlamentar, .à Comissão
queiram pelnianecer sentados. (Pausa.)
rePresentativan.
Oziel Carneiro. que já' a apreséntou.
Aprovada.
O parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A segunda, relativa à palavra "prévia".
- A Mesa pede ao Sr. 1~ Secretário leia as
-A Emenda n 9 3, que tem também parecer
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
emCndas.
favorável, é aquela que suprime a palavra
:.__Não, a segunda não. Esta é a terceira.
"prévia".
São lidas as segUintes:
Por isso, digo que não são iguais; a segunda

rei o Ministro JarbaS PS:sSai-inho, em companhia do eminente Senador Ncy Maranhão e,

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECI--
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Em votaÇâõ.
Os Srs. Senadores que aprovam a supres~ão da palavra "prévia" queiram permanecer
sentados._ (Pausa.)

O Senado Federal resolve:
Art. 1~

Subordinam-se às diretrizes esta.-,
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ceiro de comum acordo_ pelos dois primeiros.
Não havendo concordância com respeito ao·
nome do terceiro árbitro, este será designado
pelo Presidente da Corte Internacional de
Justiça de Haia.
Art. s~ Os créditos externos de médio e
longo prazos, relativos à dívida do setor público, somente poderão ser utilizados na aquisição das participações acionárias no âmbiro
do Programa Nacional de Desestatização, se
s-ofrerem deságio -prévio através de mecanismos de mercado.
§ 19 É vedada a efetivação- de qualquer
pagamento de atrasados aos bancos privados
sem consulta ao Senado Fede;ral.
§ 29 Excluem-se das restrições previstas.'
no parágrafo anterior o pagamento das dívidas de curto prazo de caráter COIJlercial ou
inter-bancár_io e da dívida de médio e longo,
prazos que vêm sendo servidas regularmente:
Art. 6~ Serão admitidas nos contratos de
que trata esta resolução todas as condições
e ·cláusulas usuais em contratos de emprés~
timo ou similares, subordinando-se sua entrada _em vigor à aprovação pelo Senado Federal, na forma do ;:!rt. SZ, iO.cisO V da Constituição.
Art. 79 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação e não revoga os dispositivos da Resolução n~ 96, de 1989.
-0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão' a red~.Ção final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs: Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
_Aprovada.

beleCfdas nesta resolução, além das demais
diretrizes do Senado Federal, os contratos
Aprovada, com voto contrário dos Sena- de renegociação da dívida externa brasileira
dores Mário Covas, Jamil Haddad, Chagas firmados a partir desta data, em que sejam
Rodrigues e José Paulo Biso!.
partes, como tomadoras ou garantidoras, a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
União ou suas autarquias, __ou que envolvam,
-Finalmente, a Eenda com parecer centrá- direta ou indiretamente, responsabilidade da
rio, de n~ 2, de autoria do nobre SenadOJ União.
Chagas Rodrigu,es.
ArL 2~ O montante de recursos em moe·
Em votaçáo.
ela naciOnal destinada à _aquisição de divisàs
O Sr. Chagas Rodrigues- Peço a palavra, para saldar os comprOmiSsos da União jUnto
___'ã__comunidade finariceira internacional será
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
res_trito :~_capacidade interna de pagamento,
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
salvaguardadas as n!!C_essidades de financiaO SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - --menta não inflacionários do crescimento eco·
PI. Para encaminar a votação. Sem 'revisão nôfiiico.
do orador.) - Sf. Presidente, Srs. Senado·
§ 1~ Entende-se por capacidade interna
res, O'§ 19 veda, proíbe, o § 2~, exclui da de pagamento a diferença positiva entre as
proibição. Eu gostaria também 'Cie dizer que receitas e despesas da administraçãO pública_
o § 2" não trata apenas de dívidas de curto __federal direta e indireta, excluídas as das ifli.prazo, mas também de dívidas de médio e tituições financeiras federais.
longo prazos. De modo que eu mantenho
§ _29 Excluem-se ainda das receitas os reo meu pedido de destaque. Votarei a favor, ctirsOs proVenientes do Programa Nacional
·
mas não irei pedir virificáção. Fica a minha de Desestatização.
posição: esse § ~deveria ser excluído.
Art. 3° Respeitados os limites do art. 29;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) o desembolso. de divisas destinado a satiSfa·
-Em votação.
ção de compromissos externos não deverá
OsSrs. Senadoresgue_estãodeaccordocom comprometer a manutenção do nível de reo parecer, que rejeita a Emenda n9 2, queiram - servas compatível com as necessidades mínimas _de importação.
pennanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada com voto contrário dos Srs. SeParágrafo único. Para os efeitos desta
nadares Chagas Rodrigues, José Paulo Bsol, Resolução, entende-se por nível de res.ervas
de divi_s_as_compatível com as necessidades
Mário Covas, Jamil Haddad.
A matéria vai à Comissão Díretora, -para mínimas de importação, aqule que assegura
recursos suficientes para manter a média das
a redação final. ·
im:Põfiações dos últimos doze meses, contaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) dos a partir da publicação desta resolução,
-Sobre a mesa, P.arecer da Comissão Diredurante o período mínimo de quatro meses.
tora, oferecendo_ a redação_finaJ da matéria,
A matéria vai à pr6inulgação.
Art. 49 Os contratos relativos a operao qual será lida pelo Sr. 1" Secretário.
ções de crédito externo de que participem
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
É lido o s~guinte:
·
a União ou suas autarquias:
- A Presidência comunica ao Plenário que
I - não poderão conter cláusula de natu·
se encerrou o prazo da Comissão Parfamentar
(Da Comissão Diretora
reza política, atentatória à soberania nacional
de Inquérito criada através do Requerimento
PARECER N• 502, DE 1990
oú à ordem pública, contrária à Constituição
n9 231, de 1990, destinada a apurar irregulaRedação final do Projeto de Resolução
ou às leis brasileiras;
ridades na _compra, transporte, armazenagem
o• 76,de 1990.
I I - não poderão conter cláusula que pree venda de alimentos, e na aplicação de verveja compensação automática de débitos e
bas pelo Ministério da Agricultura e Reforma
A Comissão Diretora apresenta a redação
créditos ou o ressarcim~nto, pela União ou
Agrária, órgãos e empresas a ele vinculados
final do Projeto de Resolução n" 7Q~ de 1990 1 por suas autarquias, de despesas incorridas
nos últimos cinco anos, sem que a mesma
que estabelece conçiições para a renegociação
pelos credores com viagens, hospedagem ou
tenha se instalado.
da dívida externa brasileira.
seryíços técnicos ou jurídicos de seu exlusivo
Sala de Reuniões da _Comissão, 17 de de-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
interesse;
zembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presi·
- Em o.bediência ao disposto no arL 3°, alíIll- deverão prever adequada proteção
dente- Pompeu de Sousa, Relator- Me_nnea d, do Regimento Interno, combinado
às reservas internacionais dO Pais, depositades Canale, Áurelo Melo.
com o art.57 da Constituição, a Presidência
das no exterior em nome do Banco Central
-comunica ao Plenário que, no dia lo de fevedo Brasil;
ANEXO AO PARECER N• 502, DEJ9~0
reiro de 1991, às 15 horas, realizar-se-á a pri·
IV -deverão conter cláusula prevendo a
meira reunião preparatória, destinada à posRedação final do Projeto de Resolução possibilidade de sua modificaçaão, sempre
se
dos novos senadores.
n• 76, de 1990.
que necessária apra restabelecer o equilíbrio
contratual, eventualmente rompido pela suO
SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Faço saber que o Senado Federal aprovou, perveniênciã. de alteração substancial, não
-Esgotada a Ordem do Dia.
nos. termos do item 287 do art. 48 do Regi_- causada pelas partes, das condições presentes
Passa-se à apreciação do Requerimento o~
mento Interno, e eu,
, promulgo a na época de sua celebração.
5$2190, de urgéneía, lido no Expediente, pata
seguinte
§ 1~ Os contrato.s de que tr3.ta este artigo
o Projeto de Lei da Câmara no 116, de 1990.
deverão estabelecer que os litígios deles deRESOLLJÇÃO N•
, DE 1990
Em votação.
rorrernes serão submetidos a arbitragem.
9
Estabelece condições para a renegociaOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
§ 2 Um dos árbitros deverá ser escolhição da dívida externa brasileira.
permanecer sentados_, (Pausa.)
do pelo credor, outro pelo devedor, e o ter-
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Aprovado.
Em conseqüência, jiàsi>ã·Se ·à iiíiediata

apreciaÇão _da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 116, que rei3justa
pensão especial, concedida pela lei de
2_de agosto de 1960, à Cm::m~m Rocha
Nunes, viúva do ex-Deputado Federal
Coaracy Gentil Monteiro Nunes, depen·
dendo de parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
Solicito ao nobre Senador Oziel Carneiro
o parecer da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. OZIEL CARNEIRO {PDS - PA.

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, trata-se de proposição encaminhada· pelo Poder Executivo, e~tabelecendo
reajuStamento da pensão especial concedida
pela Lei n'' 3.792, de 2 de agosto de 1960
à viúva do ex-Deputado Federal Coaracy Gen-

til Monteiro Nunes, senhora Carmem Rocha
Nunes.
Aprovada a matéria na Câmara dos Depu·
tados, cabe, nesta oportunidade,_o seu exame
por esta Casa, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
A providência cm tela prevê o estabdecimento de critério para o reajustamento da
pensão, o qual se ftmda no percentual de 25%
dos subsídios fixados para os deputados federais.
A fórmula proposta, inegavelmente, corrige a defasagem atualmente inexistente, a
tal ponto que.- em números reais, a beneficiária recebe menos do que cinco mil cruzei·
ros.
Tendo em vista O carátàSOCiã.l que caracteriza a norma jurídica em elaboração, opina·
mos favoravelmente à aprovaç:-do do projeto
de lei em exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto vai à sanç-ão.

putado Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes, será reajustada pelo valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos subsídios fixados para oi deputados federais.
Art. 2" E::.ta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente,_ peço a palavra pela ordem.
-o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFLPB. PCla ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, havia pedido a palavra,
antes de V. Ex• encerrar a sessão, para fazer
um apelo: na próxima Ordem do Dia de uma
eventual sessão extraordinária que V. Ex• venha a convocar, seja incluída a matéria referente à Embratur.
Sr. Pre::.idente, estamos paralisando ostrabalhos da Embratur em funão de um detalhe
o "niéhOs importante. Porque há toda uma
matéria dispondo sobre as funções da Embra·
tur que fica paralisada.
Foi ~xtinto o Conselho Nacional de Turismo,- como todos sabem, e a Embratur fica
impedida de operar nessa circunstância, porque o con-selho é que fazia o planejamerifo.
E.'itamos paralisando tudo por causa do problema da transferência da Embratur para
Brasllia, que já foi resolvido por decreto-lei
do Presidente da República; ficou sob restada
matéria da maior relevância para a operacionalidade da Embrarur.
Quero fazer este apelo a V. Ex~ e. constrangidamente, dizer que, se não for atendido
no caso, terei que lançar mão de expedientes
usados em outras discussões por outros colegas respeitabilíssimos, ou seja, de obstruir
e de pedir verificação de votaçãó, para que
se cumpra o Regimento inclusive uma votação fol interrompida pela metade e não houve
seqüência.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.:_A Mesa esclarece a V. Ex• cjue há outra
matéria em idêntica situação e foi interrompida a votação porque não houve número;
no entanto, não voltou ainda ao exame do
PlenáriO~ _se~~ V. __ Ex" está de acordo em que
to seguinte o projeto aprovado:
se vote as duas matérias, d.ando pref~rência
àquela mais antiga, a Mesa submeUrá à aprePROJETO DE LEI !>A CÁMARA
ciação as duas, mas não pode atender apenas
N~ 116, DE 1990
ao apelo de V. Ex' parcialmente. Todas as
(N" 5.658/90, na CaSa de origem)
matérias são importantes, desde que estejam
dentro do Regimento. A Mesa não vai sele(De iniciatíva -do Senhor
cionar qual a impóttailte e qual a menos imPresidente da República)
portante. Se há culpa, Sr. Senador, se há
Reajusta pensão especial concedida peesse atropelo, é porque o projeto só chegou
la Lei n" 3.792, de 2 de agosto de 1960,
aqui na última hora e é examinado por força
a Carmem Rocha Nunes, viúva do ex-De·
de um requerimento de 50 Srs. Senadores.
putado Fcderal Coaracy Gentil Monteiro
O que deveria ser exceção está sendo converNunes.
tido em regra geral. São 50 senadores que
O Congresso Nacional decreta;
.. dão assinat_ura para todos os projetas, que,
Art. 1' A pensão especial concedida pela
pela letra regimental, não poderiam ser exaLei n" 3.792, de_ 2 de agosto de 1960, a CARminados, s.enão aqueles três únicos que ali
esfãó ·rere-rtdos.
MEM ROCHA NUNES, viúva do ex-De-
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Se V. Ex" está de acordo em que se votem
as duas matérias já examinadas e não tiveram
conclusão, porque houve pedido de wrificação, a Mesa atenderá a V. Ex~ mas o fará
em ordem cronoló~ica.
Ontem, a Mesa já não fez isso, atendendo
ao pedido do Senador José lgnácio Ferreira;
porém, hoje, não transigírá; se houver duas
matérias com a mesma situação e uma anterior à outra, a_ Mesa Colocará em priOJeiro
lugar a anterior; se houver número, o Plenário decidirá como quiser, depois, entrará na
segunda.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, não apenas concordo como considero esta uma questão cmpulsória, até para
que se cumpra adequadamente o Regimento
Interno. A meu ver, as duas matérias devem
ser colocadas.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT -DF.
Pela ordem.)- Sr. Presidente, estamos encerrando esta sessão ou ainda haverá votação?
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
-A Mesa vai encerrar esta sessão.
O Sr. Mário Covas- Sr. Presidente, peçoa palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESiDENTE -(Nelson Carneiro)
-Estou devendQ a palavra ao senador. Com
a palavra V. Ex•
OSR. MÁRIO COVAS (PSDB -SP. Para
uma questão çte ordem. Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente, para levantar a minha
questão de ordem gostaria de saber duas coisas: quis antecipar-ine ao anúncio de V. Ex•
com receio de que acontecesse o mesmo_ da
sessão anterior, ou seja, V. Ex• a encerrasse
e eu não pudesse expor minhas questões.
Em primeiro lugar, desejo saber se haverá
outra sessão extraordinária.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Depende do tempo; haverá uma_ sessão
do Congresso Nacional para votação do Orçamento da União e de OutraS iria_Téiías; às
18 horas e 30 minutos, haverá outra sessão
do Congresso Nacional para votação das medidas provisórias, cujo acordo estã sendo
elaborado neste momento.
Se houver tempo, haverá uma sessão do
Senado Federal, assim que terrri.iilar a do
"'Congresso Nacional.
Será indispensável essa sessão, ao me:çtos
para declarar encerrados os trabalhos desta
Sess_ão Legislativa.
O SR. MÁRIO COVAS- Sr, Presidente,
V. Ex~ antecipou, na sua resposta, as duas
perguntas que eu queria fazer.
Na sexta-feira, levantei uma questão de ordem perante este Plenário, com base no art.
57 da Constituição, que diz:
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"O Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na Capital Federal, de.l5

teremos mais sessão ordinária; portanto, nec_essariamente, vamos enceirar o período nude fevereiro a 30 de junho e de 1o de
ma sessão extraordinária; se vamos encerrar
agosto a 15 de_dezembro.
o período numa sessão estraordinária, a razão
§ 19 As reuniões marcadas para es- · pela qual se prorrogou a Sessão Legislativa
sas datas serão trans_feridas para o pri- já não prevalece. Para mim, já valia até pela
meiro dia ú~il subseqiiente, quando re- letra da Constituição e do Regimento. Gostacaírem em sábados, domingos ou feriaria de saber _de V. ~x~ se prevalece isso, pordos."
que, mantida essa decisão, formularei recurEu sustentava, perante a Mesa, que a trans- so para o Plenário. A mim, me parece- que
ferência de uma sessão, que deveria ocorrer já aconteceram coisas desagradáveis neste
num sábado ou num domingo, para o primei- Congresso, no més de junho, quanto ao fato
ro dia útil não prorrogava a Sessão Legisla- de ter haviado reuniões intermediárias acabaram por deixar os que não estavam pretiva, e sustentava com ba_se_até no§ 29, que
sentes_nã Segunda-feira em situação difícil pediz:
rante a opinião pública, porque Se votou algo
''A sessão legislativa não será interque não se podia votar; parece-me que esse
rompida sem a aprovação do projeto de
vai ser um procedimento tradicional.
lei de diretrizes orçamentárias,"
_ É a questão de ordem qoe queria formular
Ou seja, se a idéia do Constituinte fOSSse
a V. Ex•, desde logo dizendo que se permaneprorrogar a Sessão, a rigor, teria feito uma
cermos nessa regra de continuar a Sessão Leredação igual à do § 29, simplesmente- tengislativa até o primeiro dia útil, gostaria de
do em vista tratar-se de sábado e domingo,
requerer Sr. Presidente, recurso para o Plese transfere aquela _sessão, mas não se cria
nário.
um intervalo de tempo novo, dentro do qual
_O SR._ .P~ESIDENTE (Nelson Carneiro)
a Sessão Legislativa se prorroga.
- A Mesa responde: V. Ex~ tem tantos anos
A Mesa entendeu, naquele instante, já ten- de atividade parlamentar quanto quem predo ocorrido isso antes, que era assimf'a expli- · side estes_uabalho::o e, certamente, há de ter
cação que ouvi do Presidente foi a seguinte:
visto que tem ocorrido a sessão de encerratendo em vista até inesmo um equívoCo da mento ser feita nó último momento, ãs vezes,
Presidência da Mesa, em junho, quando fo- até quase ao soarem às 24 horas do dia final
ram marcadas sess:ões ordinárias para o sába- dos trabalhos. Tem sido isso uma praxe e
do e domingo, cobrindo um interstício que - em benefício de quem? - Do próprio Ccmpermitiu votar a questão dos aposentados na gresso que, preocupado em deliberar sobre
segunda-f<iíra, o que a Mesa me disse foi o questões da maior urgência, prolonga seus
seguinte_: "Não, realmente no sábado e do- trabalhos.
mingo não pode haver sessão ordinária, mas
Seria grato à Mesa se pudesse, às 14 horas
extraordinária, pode!"
e 3õ minutos encerrar os trabalhOs do $_enaDigo eu, se pode haver a extraordinária, do, mas pesaria sobre nós a acusação de ter
por que não pode acabar a sessão legislativa
deixado de apreciar projetas da maior releno sábado ou no domingo? Resposta: porque vância, por isso a Mesa tem permitido que
o período legislativo tem que acabar em uma isso aconteca e todas as outras M~sas j<\ o
sessão ordinária. Quanto à sessão ordinária, fizeram. A interpretação-que V. Ex• dá, levaleio o art. 154 do nosso Regimento Interno:
da ao Plenário, poderá, de agora por diante,
modificar essa decisão, mas se o Plenário
"As sessões do_Senado serão:
acompanhar a interpretaçáo de V. Ex' estão
I -ordinárias, se realizadas de segunencerrados, desde logo, os trabalhos da Câda a quinta-feira, às 14 horas e 30 minumara e dO Senado e somente hav.erá. uma
tos, e às sextas-feirãs, ~--9 horas;"
_sessão no Congresso para que também ati
V. Ex• acaba de anunciar que vai fazer uma
os trabalhar:. sejam concluídos; não haverá
sessão do Congresso âs 16 horas e outra <\s
mais nenhuma deliberação. Se essa é a deci18 horas e 30 minutos. Estamos a exatamente
são do .Plenário, a Mesa se renderá a isso
sete minutos dessa sessão .dP Congresso.
e se V. E~ qUer recorrer, a Mesa submeterá
Ora, se-vamos acabar.:P periodo legislativo· o recurso ao exame do Plenário.
em sessão extraordinária, e não ordinária,
por que a regra ·que sustentei não é válida?
O -SR~ MÁRIO COVAS - A decisão de
Se toda a razão pela q1;1al se transferia para V. Ex~ é que, terminada a Sessão num sábado
o primeiro dia útil o término ou o início do ou_.domingo, passa para o primeiro dia útil,
trabalho em sessão ordinária - e foi o Cfue cótii a prorrogação da Sessão Legislativa . .t:
a Mesa me transmitiu, quando levantei a isso?
questão de ordem, sustentou que teria que
O meu problema não é o de_ terminar agora
tenninar a Sessão Legislativa no primeiro dia ou não, mas prorrogar a Sessão até o primeiro
útil para fazer o encerramento numa sessão dia útil, porque a explicação que me foi dada
ordinária! Até porque, se pudesse fazer a ses- pela Mesa, quando levantei a questão de orsão ordinária no sábado ou no domingo, en- dem, foi que assim era para que tivesse que
tão se acabava a Sessão Legislativa no sábado acabar nurna _sessão ordinária - e isso não
irá ocorrer; já vão encerrar os trabalhos numa
ou no domingo.
Volto a insistir com V. Ex•: como é que sessão eXtraordinária. Para mim, o que quero
ficamos em relação a essa questão? Hoje não decidir é se, transferido para o primeiro dia
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útil, esse interregno criado permite ou não
haver novas se-ssões...
_ _ _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Foi exatamente isso que a Mesa decidiu:
que não era possível retardar a Sessão Legislativa e interromper o trabalho normal do
Congresso. Foi esse o entendimento pessoal
do Presidente. Por isso, realizou esta sessão
extraordinária e realizará outra para encerrar
a presente sessão Legislativa, se for votado
o.orçamento", sob pena de te!inCis-rodas essas
decisões tomadas hoje, sem nenhuma validade, porque teriam sido irregularmente votadas e decididas num dia em que só seria possfvel a realização de sessão ordinária apenas
para o enCáralnento. Se o Plenário acompanhar V. Ex• nessa interpretação, a Mesa ren,der-se-á a isso.

O Sr. Mário Covas -Sr. Presidente, eu;
pediria a palavra para mais uma questão de
otdem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex•
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Para

questão de ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presiderite, no pressuposto- de que eu
esteja certot o que está votado permanece.
É evidente, ou, então, V. Ex~ teria que deixar
de dar validade ao que fOí vOtado no sábado
também. Por isso, me ative a levantar a questão de ordem ago!a, e não antes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se V. Ex" observai o texto, vetá que não
menciona sessão ordinária para encerramento.
O SR. MÁRIO COVAS - Sei que não
menciona, foi a Mesa que me falou.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CaúieírO) ,
- Pode ser o entendimento de um Colega
que estivesse no momento presidindo ostrabalhos - eu não estava presente - . mas
o de que quem está dirigindo os trabalhos,
neste momento, é de que até a meia-noite"
o Congresso pode funcionar. Podendo funcionar o Congresso, funciona também as duas
Casas. Há o entendiménto, porque não diz
se a sessãO-. é ordinária ou extraordinária; diz
apenas que se prorroga o prazo da sessão
legislativa.
O SR. MÁRIO COVAS- Não, ri.ão -diz
não~ Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....:..A Mesa deu a decisão, V. Ex' quer recorrer
ao Plenário?
O SR~--MÁRIO COVAS- Pois não. Eu
tenho prazo para recorrer, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O recurso de, V. Ex• tem que ser imediato,
inclusive, porque vou encerrar a sessão, são
16 horas.
O SR. MÁRIO CO:V AS - Ü recUi-so mlo
pode ser feito por mim, tem que ser feito
por um Líder. Peço ao Líder do meu Partido
que o faça por mim.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneirõ)Pode ser por V. Ex~, a Mesa não tem nenhuma
restrição.

é-_que, nos termos da Constituição, a única
mudança eíetivada, quando cai num sábado
ou domingo, é da sessão de encerramento,
que até pOde durar um dia inteiro. O que
O' SR. MÁRIO COVAS- Então, faço re- IIie foi dito pela presidência naquele instante
curso ao Plenário.
é que issõ- decorria do fato de que precisava
terminar numa sessão ordinária. Então, sábaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) do e_dommgo podiam ser convocadas sessões
-A Mesa pede aos Srs. Senadores que ocu- _ extraordinárias. Em nenhum instante contes~
tei V. Ex~ de que se pode votar até a _meiapem os seus lugares.
noite de hoje. O que constesto é que -o fato
de se transferir a reunião de sábado ou de
O Sr. Hugo Napoleão - Sr. Presidente, domingo para segunda-feira implica em abrir
peço a palavra pela ordem.
esse prazo de sábado e domingo para realizar
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)- _sessões. Isto e tão-somente isto é o que contesto.
Concedo a palavra a V. E~O SR. HUGO NAPOL~ÃO (PP!- - PJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, apenas para uma indagação que
poderia pôr fim à polêmica. V. EX" não pode-

ria meramente suspender esta sessão. enquanto se realizam as duas outras do Con-

gresso Nacional, e reabri-la em seguida?
Esta é uma indagaçáo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Senadores aqui chegaram às 10 horas,
e são 16 horas. S. Ex~ precis-ai:n, ao menos,
de uma hora para poderem retornar aos tra~
balhos. Vou, inclusive, pedir à Presidência
da Câmara dos Deputados que avise aos Srs.
Deputados que nós só iniciaremos a sessão
do_ Congresso às 17 horas. Nã:o é possível
esse moto-contínuo. Nós estru;nÇis. ~qui desde
as 10 horas da manhã.
O Sr. José lgnácio Ferreira - Sr. Presidente, gostaria de dizer a_ V. EX" que cogi~
tando o Regimento de votação simbólica, não
precisaríamos ir para os nossos lugares.
Outro fato importante que quero aproveitar a oportunidade para colocar é que está
aqui há 4 dias a Deputada Márcia Kubitschek
com um projeto que é o PL DF no 66, que
é o projeto da Vice-Govemadoria do Distrito
Federal. Esse projeto, com 52 assinaturas,
se encontra aí e não quero, amanhã, serresponsa.bilizado pelo fato de que não foi votado, apesar da insistência com que tenho me
empenhado no sentido de vê-lo vot_ado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ao lado deste, há outros projetes aqui
da maior relevância que também estão aguardando sua vez. A Mesa nãõ eXamina quais
os projetes, apenas acha que é preciso haver
uma sessão de encerramento, e nessa sessão
de encerramento podem ser votados projetes
até a meia-noite de hoje.
Há vários pedidos de empréstimos, outros
pedidos também relevantes, que devem ser
examinados até a meia-noite. A meia-noite
e um minuto não haverá mais Sêssào.
O SR. MÁRIO COVAS -Sr. Presidente,
em nenhum instante sustentei que não pode
ser votado até meia-noíte. O que sustentei

De forma que o recurso que impretei é
voltado para essa possibilidade que, inclusive, pouco efeito tem, porque aconteceu daqui para trás, até porque o que _está votado
não foi contestado; de íorffia que não há c-omo voltar atrás, contrari senso, a lei complementar que foi aprovada, outro dia, teria que
cair no iristante em que a Mesa decide que
a lei complementar tem que ser votada nomiria:linente. Não estou com a pretePsãà de atrapalhara pauta, nem de atrapalhar o que tenha
que ser votado, estou querendo Lxar um critério, porque paguei um preço c aro, em junho, como outros pagaram, p::l l fato de o
do dia do término cair num sábac. l, mudar-se
para segunda-feira, e com isso acabar ocorrendo votações que eram inesperadas, em ralações às quais gostaríamos de estar pre..<;entes.
Sobre o problema, a minha questão de ordem é esta: a mim me parece que qualquer
circunstância em que se encerre o período
num dia que seja sábado, domingo ou feriado, a transferência para o primelio dia útil,
não Implica em que se possa usar esses dias,
sábado, domingo e feriado, para efeito de
realizarem-se sessões e votações, E baseio
essa posição no fato de que a Mesa me infor~
mou que a transferência era obrigatória, tendo em vista que o encerramento tem que ser
necessariamente em sessão ordinária; e que
no sábado e domingo não se pode convocar
sessões ordinárias e tão-somente extraordinárias.
De forma que o meu ponto de discussão
não é este, não contesto o direíto de V. EX"
de convocar sessão até a meia-noite. Continuo sustentando a idéia de que no futuro,
casO a Sessão de encerramento caia num sábado, domingo ou feriãdo, e seja transferida
para segunda-feira, _ou o próximo dia útil,
não se abra esse espaço para ocorrerem s-essó_es extraordinárias.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- o·pr6prío Regimento não cria nenhuma
restrição à convocação de sessões extraordinárias Dos sábados e domingos, exatamente
porque as sessõeS· re.alizadas nos sábados e·
domingos são extraordinárias.
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De modo que vou submeter o recurso de
V. EX" ao Plenário.
O Sr. José Paulo Bisol - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre senador.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, não há sentido para essa votação,
nós não votamos hermenêutica, não votamos
interpretação; nós ·votarilos projetos de resolução e projetes de lei:
O Senador Mário Covas com rigoroso fundamento jurídico, técnico e lógico, sustenta
uma determinada interpretação dos dispositivos legais. !'{ós não temos recurso sobre interpretação, a decisão que nós tomarmos aqui
não vai obrigar, não vai vincUlar ninguém.
Não há o que votar, não há recorribilidade.
Sr. Presidente, por favor ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa acolhe a impugnação feita pelo
nobre Senador José Paulo Biso!, e declara
encerrada a presente sessão. Pede aos Srs.
Senadores que às 17 horas estejam presentes
â sessão do Congresso NacionaL Haverá, de~
pois, uma sessão :._porque essa, ãs 17 horas,
é destinada à votação do Orçamento. Às 18
horas e 30 minutos haverá uma sessãO destinada ao exame das medidas provisórias e,
em seguida, haverá sessão do Senado, para
apreciação das matériãS que, por acaso, pos~
sa,m ser examinadas nesse período, e para
o encerramento da Sessão Legislativa.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneíiO)
-'- Vou encerrar a presente sessão, convocando uma extraordinária a realizar-se hoje,
às 20 horas e 30 minutos. com a seguinte.

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turrio único, do Projeto de
Resolução n9"75, de 1990,-de autoria do Senador Nelson Carneiro, que aplica, no âmbito
do Senado Federal, as Disposiçôes da Lei
Jt9"7~956,-de 20 de dezembro de 1989; altera
o Regulamento Adffiinistrãtivo do Senado
Federal, e dá outras providências (dependen·
do de parecer da comissão diretoria).
-2-

Mensagem o? 238, de 1990 (n1' 911/90, na
origem), rel<itiVa à propásta para que seja
autorizado o Ministério da Ação Soda! a contratar operação de crédito externo, no valor
de até US$ 350,000,000.00 (trezentOs e cin~
qüenta milhões de dólares). ou seu equivalente em outra moeda (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 16 horas e 10
minutos.)

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

8592 Terça-feira !8

Ata da
da

223~

48~

Dezembro de 1990

Sessão, em 17 de dezembro de 1990

Legislativa 4~ Sessão Legislativa Ordinária,

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 20 HORAS E 30 MINUTOS.
ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. SENA·
DORES:
Nabor Júnior - Áureo Mello - Odacir
Soares -

João Menezes -

Almir GabrLeJ

- Oziel Carneiro- MOisés Abrão- Carlos
Patrocínio - António Luiz Maya - João
Castelo- Alexandre Costa-:- Chagas Rodri-

gues- Hugo Napoleão -Afonso Sancho

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentos que acabam de ser lidos
seJ:_ão apreciados após a Ordem do Dia, nos
termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao expediente.
-Passa-se à

- Mauro Ben~vides - José Agripino Marcondes Gadelha- Humberto Lu-cena-

Raimundo Lira- Marco Maciel-:- NeY~Ma

ranhão- Mansueto de Lavor_- Carlos L)!'ra
- Francisco Rollemberg - Loutival Baptist~-

José Ignácio Ferreira- Gerson·ca-

mata - João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Ro-

nan Tito - Maurícío Con:êa - Seve_ro GOmes --Mário Covas - Mauro Borges Iram Saraiva - Antônio Alves - Pompeu
de Sousa- Meira Filho- Louremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canal e - Rachid Saldanha Dcrzi - Wilson
Martins- Leite Chaves- Affonso Carilargo
-Márcio Berezoski- José Paulo Biso! José Fogaça.
·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs, Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçào de DeJ.IS_, inciamos noSsos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 553, DE 1990
Requeremos urgêncía, nos termos do art.
336, alíneab, do Regimento Interno, para o
PDS n~ 142/90, aos atasque autorgam permissão às rádios Sombrio FM Ltda. e Mampituba
FM Estério Ltda., para explorarem serviços
de radiodifusão sonora, na cidade de Sombrio, Estado de Santa Catarina~
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito (Segue-se as assinaturas)
REQUERIMENTO N• 554, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei da Cãmara n~ 117, de 1990, de iniciativa do Presídente da República, que dispõe
sobre a não-incidência do Imposto de Renda
sobre lucros ou.dividcndos distribuídos a residentes ou domiciliados no ext_erior, doados
a instituições sem fins lucrativos.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
-José Áureo (Segue-se as assinat_~ras)

ORDEM DO DIA

--nem I:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução no 75, de 1990, de autoria
- do Senador Nelson Carneiro, que aplica,
no âmbito do Senado Federal, as disposiçõesdaLein'-'7.956, de20de dezembrode 1989; altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá outras
providências (dependendo de parecer da
--Comissão Diretora).
S-olicito no nobre Senador Pompeu de Sousa o parecer da Comissão Diretora.
O SR. POMPBU DE SOUSA (PSDB
DF. Para emitir parecer, Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
parecer será brevíssimo, de vez que o assunto
üila_p.õr si mesmo.
O Senado assume as obrigações contidas
n·à Lel n• 7 .956, de 1989, porque essas obrigações rião podem ficar vacantes; de modo que
cumpre ao Senado assumi-las.
-~-o p~~e-~er. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa esclarece que, aprovado este projeto, as pensões que são devidas aos depende;ntes dos Senadores e dos funcionários, em
vez de serem pagas nos guichês do INPS,
passarão a ser pagas nos guichês do Senado
Federal. Apenas para f~cilitar.
O parecer é favorável.
Completada- a instrução da matéria, passa-se à disc_uss.ão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não h~ vendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
.Aprovado.
O projeto irá à Comissão D1retora, para
a- redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, redaçãú final que será lida
pelo Sr. t···s-ecretário.

É lida a seguinte
PARECER N• 503, DE !990
(Da Comissão Diretor~) ' _
Redaçã" ijna_l do Projeto de Resolução
n• 75, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redã.ção
final do Projeto de Resolução n(' 75, de 1990,
que aplica, ·no áínbito do Senado Federal,
as disposições da Lei n··-7.956, de 20 de de·
ze-mbrà de 1989;'alterao Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá outras proVlâéncias.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 d~ dezembro de 1990. -Nelson Carneiro, Presi~
dente - Pompeu de Sousa, Relator- Mendes- Canãle- Áureo Mello.
_ANEXO AO PARECER N' 503. DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
na 75, de 1990.
~aç~ sa~~r qu~ 0. Senado Federal aprovou,
, Presidente, IiOS "i:"erinos do
e eu,
art. 48, item 28, do Regimento Intel-no, prom~,Llgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

• DE 1990

Aplica, no âmbito do Senado Federal,
as disposições da Lei no 7.956, de 20 de
dezembro de 1989; altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, e dá
outras prm:idências.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" O Senado Federal observará, na
execução do preceituado na Le_i n" 7. 956, de
70 de dezembro de 1989, as normas constantes desta resolução.
- Do Processamento das Pensões
Art. 2? É instituído o CadastrQ_Ger;:t.l Q.e
Dependentes, a ser mantido e atualizado,
anualmente, pela Subsecretaria de Administração de Pessoal, com bas_e no qual serão
concedida.s as pensões devidas às famílias de
funcionáriúS- falecidos do Senado Federal.
§ 1" Para cadastramento de dependentes
deverá ser observado p di~posto na Lei n"
8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe
sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União.
§ 2'-' A concessão da pensão não sofrerá
retardamento em conseqüêncía -de posterior
inclusão ou exclusão de dependente.
Art. 3" A pensão mensal, vitalfcia ou
temporária, será devida a partir da data do
falecimento do funcionário e paga aos beneficiários constantes do Cadasti-o Gera) de De·
pendentes.
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§ lo No caso de filh_o nascido após amorte do funcionário, a pensão será devida a
partir da data do nascimento.
_
§ 29 Uma vez concedida a pensão, novalor total, por desconheceJ·se a existência de
outro beneficiário, a habilitação de qualquer
dependente, ocasionando inclusão, só produzirá efeito a partir da data do requerimento,
quando então se procederá a novo rateio do
benefício.

Da Habilitação posterior e
Justificação Administrativa

Art. 4n A habilitação de dependente não
cadastrado na forma do disposto no art. 2"
far-se-á mediante requerimento devidamente
instruído com os seguintes documentos, dentre outros julgados necessários pela administração:
I -certidão de óbito do funcionário;
II-certidão de casamento;
III- certidão de nascimento de filho ou,
se for o caso, de óbito a este referente;
IV- declaração de auferição de rendimentos.
Art. 5o Havendo necessid.ade, poderá ser
requerida a justificação administrativa, cujo
processamento será destinado a:
I -suprir a ·insuficiéncía de documentO!.
que comprovem a filiação, ou qualidade de
irmão, desde que existam elementos de convicção necessários à prova pretendida;
I I - provar fatos de interesse dos beneficiários, tais como a convivência conjugal, a
dependência económica em relação ao funcionário e, alrida, a indentidade, nos casOs
de divergência de nomes de pessoa,
Parágrafo único. O processamento ~ó poderá ser efetuado mediante a apresentação,
conforme a hipótese. de documentos, tah. como:
a) certidão de casamento civil ou religioso;
b) certidão de nascimento de filho da alegada união, sendo o funcionário o declarante;
c) comprovação, pelo funcionário, de que
a habilitanda foi por ele dedarada berreficiária de pecúlio;
d) prova de percepção de cota de salârio
famfiia;
e) apólice de seguro privado em que a habílitanda haja sido designada como berteficiária pelo funcionário;
() nomeação da habilitanda, como legatária, em testamento pelo funcionário;
.
g) prova de inclusão da habilitanda como
dependente do funcionário, para efeito de
Imposto de Renda;
h) prova de domícilio comum com o funcionário;
- -i) prova de existência de conta bancária
conjunta, mantida no mínimo há cinco anos
e até à data do óbito do funcionário;
j) prova de pertencer, ou haver pertencido, nos últimos cinco anos anteriores ao
óbito do funcionário, como dependente dele,
em clubes ou agremiações esportivas, sociais
ou culturais;
I) certidão de registro civil, contemporâneo à habilitação, que comprove a averbação,

junto ao nome da habilitanda. do sobrenome
do funcionário, e de que tal aditamento subsistiu até a data do óbito do f~ncionário;
m) qualquer outro doçumcnto que comprove a vida em Comum e o amparo do funcionário à sua companheira.
Art. 6" Para
processo da justificação administrativa, o íntcressado poderá indicar testemunhas, em
número não inferior a duas nem supeiror a
seis, cujos depoimentos possam comprovar
a veracidade do atJ.) alegado.
Do Reajuste das Pensões

Art. 7" As pensões vitalícias e temporárias serão reajustadas na mesma época e nas
mesmas bases estabdeddas para o reajustamento dos vencimento~ dos funcionários do
Senado Federal.
ArL 8" COU.StifiJ~m remuneração, para os
efeitos desta resolução, os vencimento~ e as
vantagens permanentes que, na data do óbito, estejam sendo percebidas pelo furtcionário.
Parágrafo único. No caso de funcionário
aposentado, a base de cálculo para determinar a pensão será a do valor da remuneração
percebida pelo inativo à data de seu falecimento.
Art. 9~ Ao falecer o funcionário que se
encontrava afastado do exercíco do cargo por
motivo de licença sem vencimerttos ou por
inVeSTidura em mandato detivo federal. estadual, munícípal ou distrital, a peti.Sáo será
determinada considerando a remuneração
que lhe seria devida se em exercício estivesse.
Das Disposições Gerais
Art. lO. Da dec;isão tomada no processo
de habilitação e concessao_ caberá recurso,
caril efeito suspensivo. no prazo de quinze
dias corridos, contado da publicação da decisão.
Parágrafo único. O recurso deverá ser interposto perante o Diretor-Geral do Sen<~do
Federal, que sobre ele decidirá, após instrução pela Secertaria de Administração de PesSoal.
Art. 11. O prazo para decisão do recurso
será de trinta dias corrido~.
Art. 12. O_ S~nado Federal suspenderá.
imediatamente. o benefício, na hipótese de
CQQs~derar ilegal a sua concessão.
Art. 13. É o Diretor-Geral do Senado Federal autorizado a conceder os benefícios de
que trata esta resolução.
Art. 14. Os atos e decisões do Senado Fe_deral, referentes à concessão dos benefícios
de que trata esta resolução, serão publicados
no boletim de pessoal. em- sêção própria.
Art. 15. O Serviço de Administração e Pagamento de Pessoal, que compõe a estrutura
da Subsecretaria de Administração Financeira, passa a integrar a Subsecretaria de Administração de Pessoal.
Ait. 16. Os arts. lQI_e _U-7 a 135 do regulamento administrativo Jv Senado Federal passam a vigor~rcom as seguintes' alterações.:
"Art. 107. A subsecrtaria de Administraç<io
de Pessoal compete coordenar, orientar. controlar e executar _a política de administração
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de pessoal e de rec-ursos humanos adotada
para os servidores do Senado FederaL
Parágrafo único. São órgãos da Sub~ecrr;;-
taria de Administração de Pessoal:
VIl -Serviços de Administração de Pagamento de Pessoal;

VIII- Seção de Administração.
Art. 127. Ao Serviço de Controle de !nativos compete efetuar o cadastramento dos
servidores ioativos do Senadq Federal, dos
demitidos, exonerados, falecidos e de pensionistas; instruir, informar, organizar e providenciar a remessa de processos de aposentadoria e pensões especiais ao Tribunal de
Contas da Uniõa; e executar outras tarefas
correlatas. Parágrafo único. São órgãos do
Serviço de Controle de Inalivos:

I - Seção de Cadastro;
II - Seção de !nativos;
HI- Seção de Pensionistas; e
IV- Seção de Expediçiio e Arquivo.
Art. 128. À Seção de Cadastro compete
promover e manter atualizado o cadastro geral dos servidores inativos do Senado Federal, dru__ demitidos, exonerado~ e falecidos,
bem us~im de seus dependentes ou benefi~
ciários; implantar alterações e processar dados relativos ao cadastro geral; encaminhar
informações ao sistema de processamento de
dados, de a.cordo com os manuais de procedimento pertinentes; preparar certidões, decla·
rações. títulos, apostilas e demais doc-umentos de interesse dos inativos, dependentes ou
beneficiários cadastrados pela Seção; e executar outras tarefas Correlatas.
Art. 129. À Seção de Jnativo_s compete
instruir, -lnfornfar e organizar processo-âe
aposentadoria a serem encaminhados ao Tribunal de Contas da União; mànter intercâmbio com a Seção de Controle de Legislação
e Jurisprudência, para atualização da legislação relativa a ~ervidorcs inativos; _in_stru.ir processos de interesse de servidores in"ativos; a
executar outras t<~refas correlatas.
Art. 130. Â Seção de Pensionistas compcto.: instruir, informar c organizar processo
relativos <l pensionistas de servidores falecidos do Senado Federal; manter intercâmbio
de informações com a Seção de Controle de
Legislação e Jurisprudência, para atualização
da legislação referçnte a pensionistas; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 131. À Seção de Expedição e Ar-quivo compete preparar a remessa de
processos e informações ao Tribunal de Çon·
tas da União, relativos a servidores inativos
e pensionistas; providenciar cópias xerográficas de processos. ofícios, correspondência
e demais documentos do Serviço de Controle
de I nativos, bem assim, manter em bom estado o arquivo destes papéis. de interesse do
serviço; e execUtar úutras tarefas correlatas.
ArL 132: Ao Serviço de Administração
de Pagamento de Pessoal compete coordenar, organizar e supervisionar todos os trabalhos das seções a ele subordinadas; elaborar
os cronogramas das folhas de pagamento com
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orientação da subsecretaria de AdministraArt. 19. As dotaçóeS-""neCe.sSárias ao
ção de Pessoal; elaborar o.s demónstrativos
atendimento das despesas decorrentes
dos dispêndios globais de despesas com pesda aplicação da Lei n" 7.956, de 20 de
soal, tendo em vista a proposta de orçamento
dezembro de 1989, serão incluídas na
anual e os créditos adicionais; manter entenproposta orçamentária do Senado Fededimentos junto ao Prodasen para atualização
ral, p~ra o exercício de 1991.
de infonnações e acompanhamento do andaArt. 20. A Subsecretaria de Adminismento da elaboração das folhas de pagamentração de Pessoal republicará o Regulato, controlar a di:!'Jribuição dos contrachemento Administrativo do Senado Fedeques, depois de d_e_yidamente autorizada pelo
ral~ renumerando os seus artigos, para
Diretor da Subsecretaria; e executar outras
introduzir as alterações previstas nesta
tarefas correlatas.
Resolução.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de
Art. 21. Esta resolução entra em vigor
Administração de "fagamento de Pessoal;
na data de sua publicação, vigorando
I -Seção de Pagamento de Pessoal Atívo;
seus efeitos financeiror a partir de 1" de
II-Seção de Pagamento de Pessoallnajaneiro de 1991.
tivo e Pensionistas;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
111- Seção de Pagamento de Parlamen- Em discussão a redação final._ (Pausa.)
tares.
- -N:ãohavendo quem peça a palavra, encerro
Art. 133. À Seção de Pagimento de Pesa discussão.
soal Ativo compete calcular os pagamentos
Em votação.
_
relativos a vencimentos e vantagens dos serviOs Srs, Senadores que a aprovam queiram
dores ati vos; _registrar as alterações de caráter
permanecer sentados. (Pausa.)
financeiro relativos a esses servidores; elaboAprovada.
rar as folhas de pagamento dos consignaráA matéria vai à promulgação.
rios; organizar o mãpa para atenaer a RelaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ção Anual de Informações Sociais (RAIS);
-Item 2:
organizar o mapa de serviços extraordinários;
Mensagem n• 238, de 1990 (n' 9Ú/90,
encaminhar informações ao Prodasen de
na origem), relativa à proposta para que
acordo com os manuais de procedimento perseja autorizado o Ministério da ação sotinentes; e executar outras tarefas correlatas.
cta,l_à_ contratar operação de crédito exterArt. 134. À Seção de Pagamentq de Pes-no, no valor de até US$ 350,000,000.00
soallnativo e Pensionistas compete'_calcular
(trezentos e cinqüenta milhões de dólaos pagamentos relativos a proventos e vantaresl, ou seu equivalente em outra moeda
gens dos servidores inativos e de pensionistas;
(dependendo_de parecer da comissão de
registrar as alterações de caráter financeiro
assuntos económicos).
relativos a esses servidores; encaminhar informações ao Prodasen, segundo os manuais
Com a palavra o nobre Senador Mauro
de procedimentos pertinente!>; e executar ou·
Beneyides, para emitir parecer.
tras tarefas correlatas;
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB Art. 135. À Seção de Pagamento de pãriaCE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
mentares compete calcular os subsídios c ouSrs. Senadores, pela Mensagem n" 238190 (n'·'
tras vantagens devídas aos Senadores; regis911190, de 13-12-90, na origem), o Senhor
trar as alterações de caráter financeiro relatiPresidente da República solicita ao Senado
vas a parlamentares; encaminhar informaFederal, nos termos do art. 52, inCiso V, da
ções ao Prodasen, de acordo com os manuais
Constituição Federal, seja autorizado o Mide procedimento pertinentes; a executar ounistério da Ação Social a ulti'mar contratação
tras tarefas correlatas.
-·de operação de crédito externo, no valor de
até US$ 350,000,000.00 (trezentos e cinqüenta milhões de dólares norte~arnericanos), ou
Art. 17. O art. 283 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigo- seu equivalente em outra moeda, composta
de duas seções, uma de US$ 300,000~000.00
rar acrescido das sguintes disposições:
"Art. 283. ... conceder e determinar e outra. deUS$ 50,000,000.00 junto ao Banco
as alterações das pensões estatutárias_ e lnteramericano de Desenvolvimento- BID,
especiais às famílias di íu.Õcionários fale- destinada ao finaildaffiento parcial do Procidos; c desempenhai- outras atividades grama Social de Emergência e Geração de
pet;Uiiares ao cargo de iniciativa própria Empregos - PROSEGE, de conformidade
.com a Exposição de Motivos no 640, de
_ _
ou de ordem superior._...
12-12--:.·90, da·s~ Ministra de Estado da Econo....-,\rt. 18. São tnmsfefidas para a Sub:
secretaria de AdminiStração de Pessoal mia, Fazenda e Planejamento.
A operação ora em análise tem as seguintes
·as seguintes funções gratifiCadas, que
compõem a estrutura da Subsecretaria condições financeiras:
a) Seção de US$ 300,000,000.00:
de Administração Financeira: uma
Prazo: 25 (vinte e cinco) anos.
de Chefe de Serviço; --·três de Chefe
Carência: 3 (três) anos.
de Seção;---: seis de Assistente de Con·
Taxa de juros: A taxa de juros é fixada
trole Interno;- dezesseis de Auxiliares
de Controle Interno; e criada, no Serviço pelo BID em nível igual aos custos médios
de Controle de !nativos, a função gratifi- dos empréstimos pOr ele tomados durante os
cada de Chefe de Seção .de Pensionistas, 12 (doze) meses anteriores â data de aplicaÇãO da referida taxa, acrescida de uma marsímbolo FG-2.~
· ·
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gem apropriada que, detenninaáa pelo B8.nco, destina-se a cobrir as suas despesas. Se
ocorrer mudança da taxa (fixada inicialmente
para o ano todo) o BID informará o·m-u.tuário
sobre o nível a ser aplicado no segundo semestre do ano. Atualmente, a taxa é de
8,05% a.a. O pagamento deverá ser efetuado
nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de
cada ano. iniciando-se
15 de agosto de
1991.
Amortizaç-ão: Em prestações semestra_is,
iguais e consecutivas, v"enct!ndo~se a Primeira
6 (seis) meses após a data~limite para utilização dos recursos e~ ~ última. em 15»02.2016.
cOmissão de Compromisso: 3/4% a.a. sobre o montante não desembolsado, pagos semesq;almente juntamente com os.juros, em
15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano.
Comissão de Tnspeção e Supervisão Geral:
US$ 3,000,000.00 (três milhões de dóf<ires
norte-americanos)~ a ser amortizada em prestações trimestrais, tanto quanto possível
iguais, ingressando na conta do Banco inde»
pendentemente de solicitação do mutuário.
b) Seção DEUS$ 50,000,000.00 (equivalente a cruzeiros):
Prazo: 25 (vinte_ e cinco) anos.
Carência: 3 (três) anos.
Taxa de juros: A taxa de juros será de
4% a.a. sobre o saldo devedor, paga semestralmente.
Amortização: Em prestações semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira
6 (seis) meses após a data-limite para utilização dos recursos e, a última, em 15-02-2016;
Comissão de Compromisso: Não há.
Comissão de Inspeção e Supervisão Gerá!:·
US$ 500,000.00 (quinhentos mil dólares nor~
te-americanos), a ser amortizac!_a em prestações trimestraís,_tanto_quan_to possível iguais,
ingressando na cõnf::i- dO Banco independentemente de solicitação do mutuário.
É o relatório.
ImpOrtante ressaltar que, relativamente às
condições financeiras, o Departamento do
Tesouro Nacional (DlN), da Secretaria da_
Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, informou estar a operação contída nos' limites de endividamento fixados pela Resolução n" 96, de
15~ 12-89, do Senado Federal.
Os recursos da operação serão destinados
ao Programa Social de Emergência e Geração
de Empregos (Prosege) cuja relevância é reconhecida por todos, principalmente no momento onde as questões sociais tornam-se
mais prementes e agudas na vida nacional.
Assim, somos favoráveis à autorização
pleiteada nos termos e condições contidos na
Mensagem n'·' 238190. na forma do seguinte:

em

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 82, DE 1990

Autoriza o Ministério da Açào Socíal
a ultimar contratação de crédito externo
no valor de até US$ 350,000,000.00 (treZentos e cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), junto ao Banco Inte-ramerieano de Desenvolvimento- BJD.
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O Senado Federal resolve:
Art. lo É a República Federativa doBrasil autorizada a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento, no valor de até US$
350,000,000.00 (trezentOS e cinqüenta milhões de_ dólares norte-americanps). para
aplicação no Programa Social de Emergéncia
e Geração de Empregos (Prosege) coordenado pelo Ministério da Ação Social.
Parágrafo único. A operação autorizada
no caput deste artigo será efetuada com observância às seguinteS-Condições básicas:
a) SEÇAO de-US$ 300,000,000.00:
Prazo: 25_ (vinte e cinCo) anos;

Carência: 3 (três) anos;
Taxa de juros: A taxa de juros é fixada
pelo BID em nível igual aos custos médios
dos empréstimos por ele tomados durante os
12 (doze) meses anteriores à data de aplicação da referida taxa, acrescida de uma margem apropriada que, determinada pelo Ban·
co, destina-se a cobrir as suas despesas. Se
ocorrer mudança da taxa (fixada inicialmente
para o ano todo) o BID informará o mutuário
sobre o nível a ser aplicado no segundo semestre do ano. Atualmente a taxa é de
8,05%. a. a. O pagamento deverá ser efetuado nos dias 15 de fevereiro e 15 de agosto
de cada ano. iniciando-se em 15 de agosto
de 1991;
Amortização: Em prestações semestrais,
iguaiS e consecutivas, vencendo-se a primeira
6 (seis) meses após a data limite para utilização dos recursos e, a última, em 15-2-2016;
Comissão de Compromisso: 3(4% a.a. sobre o montante não desembolsado, pagos semestralmente juntamente com os juros, em
15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano.
Comissão de Inspeçáo e Supervisão Geral:
US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares
norte-americanos), a ser amortizada em prestações trimestrais; -tanto quanto possível
iguaisl ingressando na conta do Banco independentemente de solicitação do mutuário;
b) SEÇÃO DE US$ 50,000,000.00
(equivalente a cruzeiros):
Prazo: D (vmte e cinco) anos;
Carência: 3 (três) anos;
TaXa de juros: a taxa de juros será de 4%
a.a. sobre o saldo devedor, paga semestralmente;
Amortização: Em prestações semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira
6 (seis) meses após a data limite para utiHzação dos recursos e, a última, elh 15.02.2016;
Comissão de compromisso: Não há;
Comissão de Inspeção e Supervisão Geral:
US$ 500,000.00 (quinhentos mil dólares norte-americanos), a ser amortizada em prestações trimestrais, tanto quanto possfvel iguais,
ingressand'? na conta do banco, independentemente de solicitação do mutuário.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.
Este. é o parecer. Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) no Programa Social de Emergência e Gera- O parecer conclui pela apresentação do ção de Empregos (PROSEGE), coordenado
projeto de resolução que "autoriza o Minis- _ pelo Ministério da Ação Social..
Parágrafo único. A operação autorizada
tério. d_a_A_çãp Social a ultimar contratação
de crédito externo no valor de até US$ no caput, deste artigo será efetuada cõm ob350,000",UOO,OO (frezentos e cínqüenta mi· servância das seguintes condições básicas:
a) Seção de US$ 300,000,000.00:
lhões de dólares), junto ao Banco InteramericaiiO -de Desenvolvimento - BID".
Prazo: vinte e cinco anos;
Completada a instrução da matéria, pasCarência: três anos;
Taxa d~_juros: a taxa de juros é fixada
sa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em nível igual aos custos médios dos
a discussão.
empré.-.timos por ele tomados, durante os do·
Em votação.
Os S.r_s .. S~nadores que o aprovam queiram ze meses anteriores ã data de aplicação da
referida taxa, acrescida de uma margem aproperma-necer-sentados. (Pausa.)
priada que, determinada pelo banco, desti·
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para na-se a cobrir as SUa.!i despesas. Se ocorrer
mudança de taxa (fixada inicialmente para
a redação final.
o ano todo) o Banco Interamericano de DeO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) senvolvimento informará o mutuário sobre
-Sobre a mesa, parecer da Comissão O ire- o nível a ser aplicado no segundo semestre
tora, oferecendo a redação final da matéria, do ano. Atualmente a taxa é de 8,05% ao
• ano. O pagamento deverá ser efetuado nos
o qual será lido pelo Sr. l" Secretário.
dias 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada
É lido o seguinte:
ano, iniciando-se em 15 de agosto de 1991;
Amortização: em prestações semestrais,
iguais e consecutivas, vencendQ-se a primeira
seis meses após a data limite para utilização
PARECER Ne 504, DE 1990
dos recursos e, a última, em 15 de fevereiro
de 2016;
·
Comíssáõ Diretora
Comissão de Compromisso: 3/4% ao ano
Redação final do Projeto de Resolução
sobre o montante não desembolsado, pagos
n~ 82, de 1990.
semestralmente juntamente com os juros, em
A Comissão Diretora apresenta a redação
15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano;
final do Projeto de Resolução n'! 82, de 1990,
Comissão de lnspeção e Supervisão:
que autoriza o Ministério da Ação Social a
Geral: US$ 3,000,000.00 (três milhões de
contratar operação de crédito externo nova- dólares americanos),· a ser amortizada em
lor de até US$ 350,000,000.00 (trezentos e prestações trimestrais, tanto quanto possível
cinqüenta milhões de dólares).
iguais, ingressando na conta do banco, indeSala de Reuniões da Comissão, 17 de dependentemente de solicitação do mutuário.
zembro de 1990. -Nelson Carneiro, Presi·
b) Seção deUS$ 50,000,000.00
dente - Nabor Júnior, Relator - Aureo
(equivalente a cruzeiros):
Mello, António Luiz Maya.
Prazo: vinte e cinco inos:
Carência: três· anos;
ANEXO AO PARECER N' 504, DE 1990
Taxa de juros: a taxa de juros será' de quatro por cento ao ano sobre o saldo devedor.
Redação final do Projeto de ResoluÇão paga semestralmente;
Amortização: em prestações_ semestrais,
n~ 82, de 1990.
iguais e consecutivas. vencendo-se a primeira
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
seis meses após a data limite para utilização
nos termos do art. 52, inciso V, da Constidos recursos e, a ú_ltirna em 15 d~ fevereiro
tuição, e eu
, Presidente, promulde 2016;
go a- seguinte
Comissão de Compromisso: não há,
Comissão de lnspeção e Supervisão Geral:
US$ 500,000.00 (quinhentos mil dólares ameRESOLUÇÃO N'·
, DE 1990
ricanos). a ser amortizada em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais. ingresAutoriza o Ministério da Ação Social
sando na conta do banco, independentemen-a ultimar contratação de crédito externo
te de
no valor de até US$ 350,000,000.00 (tresolicitação do mutuário.
zentos e cinqüenta milhões ·de dólares
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na
americanos), junto ao Banc.9 Interame·
data de sua publicação.
ricano de Desenvolvimento (BID).
O se-nado Federal resolve:
Art. lo É a República Federativa doBrasil autorizada a contratar operação de crédito
externü"-juilto ao Banco Interamericano de
DesenVolvimento, no valor de até US$
350,000,000.UO (trezentos cinqüenta mi·
lhõe~_de dólares·-american_os). para aplicação

e

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discuss-ão a redação final. (Pausa.)
·Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer s~ntados. (Pau.s:a.)
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Aprovada.
A matéria vai ã promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Esgotada a Ordem do Dia. Passa-se,

ago~

n~

554,

ra, à apreciação do Requerimento

de 1990, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara n" 117, de
1990.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-~ à ime·
diata apreciação da matéria.
"Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara no 117, de 1990,
de iniciativa do Senhor Presidente _da
República, que dispõe sobre a não incidência do Imposto de Renda sobre lu-

cros ou dividendos distribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, doados a instituições sem fins lucrativos.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Económicos)".
Com a palavra o nobre Senador Leite Chaves, para proferir õ parecer da Comissão de
Assuntos Económicos.
OSR. LEITE CHAVES (PMN -PR. Pa<a
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs: S7n_adores nos termos dQ art. 61, da Constttutçao
Feder'al, o Senhor Presidente da República,
pela Mensagem n~' 248/90, submete à apreciação do Congresso Nacional projeto de lei que
"dispõe sobre a não incidência do Imposto
de Renda sobre lucros e dividendos distribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, doados a institiiiçoes sem fins lucrativos".
A Exposição de Motivos no 21/90, que
acompanha o projeto, esclarece que a dis~en
sa de incidência do IR só se efetivará na htp6tese em que os lucros ou· dividendos forem
doados pelos sócios ou acionistas a pessoas
jurídicas que sejam instituições filantrópicas,
de ed_ucação de pesquisa científica ou tecnológica ou de desenvolvimento cultural ou artístico que obedeçam a determinadas condições, impostas pela legislação, para gozarem
de isenção do Imposto de Renda das pessoa<;
jurídicas.
--- --Os pressupostos a serem obedecidos para
obtenção do benefício fiscal, constantes dos
incisos I a V do art. 1~. definem com clareza
as condições a serem cumpridas pelas entidades ou instituições destinatárias das doações.
Por outro lado, a existência dos referidos
pressupostos elimina a possibilidade de desvios ou fraudes que pudessem vir a beneficiar
entidades ou instituições não merecedoras_do
favor fiscal.
Na verdade, a exclusão da incidência do
imposto sobre essas doações impede que indiretamente os valores destinados à assistência
social, às pesquisas científicas e tecnológicas,
ao desenvolvimento cultural ou artístico, sejam diminuídos pela ação corrbsiva do imposto.

o

Vale ainda esclarecer que o beneffcio só
se aplica às doações cujos valores sejam mantidos no País, o que implica razoável economia de divisas pela não transferência para
_-o __exterior, dos lucros ou dividendos distribuídos por sociedades a seus sócios ou acionistas residentes no exterior.
Diante do_ exposto, e tendo em vista os
meritórios objetivos pretendidos no projeto
de.lei em exame, somos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
--O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneir-o)
-O parecer é favoráveL
Completada a instrução da matéria, pas.sa--se à discussão do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
à discussão.
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Dispõe sobre a não incidência do
fmposto de Renda sobre lucros ou dividendos distribuídos a residentes ou domi·
ciliados no exterior, doados a instituições
_s_em _fin_s_Jgc_rativos.

o-congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O imposto de que trata o art. 97
do Decreto-Lei n~ 5."844, de 23 de setembro
de 1943, não incidirá sobre os valores dos
lucros ou dividendos distribuídos por sociedades brasileiras _a seus sócios ou acionistas
residentes ou domiciliados no exterior, que
sejam por eles doados a instituições filantrópicas, educacionais, de pesquisa ci_entífica ou
tecnológica e de desenvolvimento cultural ou
artístico domiciliadas no Brasil que:
I -estejam devidamente registradas na
Secretaria da Receita Federal e em funcionamento regular;
O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. PresiI I - não distribuam lucros, bonificações
dente, peço a palavra pela ordem.
ou vantagens aos seus. administradores, manO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tenedores ou associados, sob qualquer forma
-Tem a palavra V. Ex'
ou pretexto;
III- apliquem integralmente seus recur·
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST
- :ES. Pela ordem~-Sem revisão do orador.) - sos·no País, na manufeO:çãõ-de seus-oôjetivos
institucionais;
_
-Sr. Presidente, este projeto foi alterado
IV- mantenham escriturãÇ-ão de suas rena Câmara? É de iniciativa do Presidente da
ceitas e despesas em livros revestidos de forRepúbliCa, e deSejo saber se foi emendado
malidades que assegurem a sua exatidão;
na Câmara.
V- que estabelecem, no respectivo con____ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
trato social ou estatuto, a incorporação, em
-Havia um erro na contagem do prazo do
caso de extinção, do seu património a entirecurso. A própria Câmara já comunicou o
dade similar que atenda aos requisitos e conerro do autógrafo.
dições referidos nos incisos anteriores ou,
conforme a área de sua atuação, ao respectivo
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
niünlcípio, ao respectivo Estado ou à União.
peço a palavra para um esclarecimento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior
O SR. -PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
aplica-se também ãS-doações efetuadas atra-Tem a palavra V. Er
vés de agência, de sucursal ou de repr~sen
O-o SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- tante, no Brasil, de pessoas jurídicas domici~
liadas no exterior.
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Art. 39 Os valores doados, na forma pre-Sr. Presidente, este projeto teve apenas
vista nos arts. 1~e 29, não poderão ser transfeuma alteração na Câmara, foi na lavra do
ridos ao exterior, nem se.rãó considerados -parelator. O nobre Deputado Francisco DorneJles, que aproveitou a oportunidade para in- -ra fins de apuração do imposto suplementar
de que trata o art. r~ do Decreto-Lei n? 2~073,
cluir o art. 7~, que é o seguinte:
_de 20 de dezembro çl.e 1983.
"A Lei n~ 8.000, de 13 de março de
Art. 4? O valor do imposto de que trata
1990, vigorará até 31_ de d.ezem_bro de
o art. 35 da Lei n~ 7 .713, de 22 de dezerilbro
199!."
de 1988, incidente sobre o valor dos lucros
ou dividendos doado na conformidade do art.
Ou seja, ele prorrogou a isenção concedida
1o desta lei não poderá ser compensado.
__ na aquisição de veículos de passageiros.
Art. 5? A sociedade distribuidora dos lu-O Sr. José Ignácio Ferreira - Sr. Presicros ou dividendos deverá comprovar à físcadente, não tenho mais dúvidas. O assunto
lização, quando solicitada, a efetiva entrega
está em votação.
da doação ao beneficiário, no prazo de 2
(dois) dias contados da distribuição, medianO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
te cheque nominativo e cruzado.
-A dúvida foi sanada pela comunicação da
Art. 6° A Lei no 8.000, de 13 de março
Câmara dos Deputados.
de 1990, vigorará até 31 de-dezembro de 1991.
Em votação o projeto.
Art. 8° Esta lei entra em vigor na data
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
de sua publicação.
permanecer sentados. (Pausa.)
Art. ·99 Revogam-se as disposições em
Aprovado. O projeto vai à sanção.
contrário.
É o seguinte o projeto aprgvado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
N~ 117, DE 1990
a palavra para uma questão de ordem.
(N• 4. 791/90_,_ na Casa de Qr-igem)

De iniciativa do Senhor
Presidente da República

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex•

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!io II)

O SR. LEITE CHAVES (PMN- PR. Para
questão de ordem. Sem revisão do orador.)

-Sr. Presidente, embora o Reginlento não
diga expressamente, há uma tradição de que
os requerimentos em ·caráter de urgência entrem em votação e em apreciação_ plenária,
na medida em que eles forem apresentados
ã Mesa. Existe aqui, no Distrito Federal. a
criação do gabinete da Vice-Govemança.
Há 52 assinaturas, a nossa ilustre Depu-

tada, dia e noite, tem estado aqui conosco.
E V. Ex~ sabe que o Vice-Governador e_ o
Governador tomam posse, não em fevereiro,
e sim agora, em janeiro. Quando oS depUtados tomarem posse, tem que haver o pressuposto de que os gabinetes executivos já estejam funcionando.
_
_
Meu apelo, e o apelo da Casa a V. Ex•,
é que agora mesmo V. Ex• possa colocar em
votação e apreciação plenária e_sse projeto,_

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa não pode, mas dirá a V. Ex~ que,
dentro em breve, será votado, se os Srs. Senadores não quiserem fazer" diScurs6:.. Se demorarem nos discursos, a Mesa não pode ser
responsável.
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nal atÔs que outorgam permissão de explo-

Completada a instrução da matéria, pas-

ração de canais de freqüência modulada, nos
termos do art. 49, inciso XII, combinado com
o § lo do art. 223, da Constituição Federal,
atas esses_ constantes das Portarias n~ 26 e
27, de Í 9 de fevereiro de 1990, publicadas
no Diário Oficial da União do dia 5 de fevereiro de 1990.
Suã Excelência faz aCOmpanhar sua Mensagem de Exposição de Motivos onde o en,tão
Senhor Ministro de Estado das Comunicações esclarece:

sa-se à sua apreciação.
Discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação, _
Os Srs. Senadores que o ãprovam queiram
pennaõecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do nobre Senador Pompeu de Sousa.
Aprovado o projeto, a matéria vai à promulgação.

"No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades: Rádio
Sombrio FM Ltda. _e Rádio Mampituba
FM Stéreo Ltda.
S1,1bmetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as
conclusões foram no sentido de que, sob
os aspectos técnicoS e jurídicos, as entidades proponentes satisfizeram ãs exigências do edital e aos requisitos da legislação específica da rádiodifusão."

Coube então ao SenhOr Presidente da República, nos termos do art. 16 e seus parágrafos do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, com a redaçãO dada pelo Decreto
O SR. LEITE CHAYES- Agradeço a V.
·n~ 91.837/85, determinar livremente a venceEx~
_
_
dora.
O presente projeto foi examinado pela CoO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
misSãO-de Ciência e Tecnologia, Comunica-Passa-se, agora, à apreciação do Requerição e Informática da Câmara dos Deputados,
mento n9 553, de 1990, de urgência, lido p.o
tendo reC_ebido -parecei favorável de seu ReExpediente, para o Projeto de Decreto Legis-l!}tor, ~eputado Koyu lha e aprovação da
lativo n~ 142190_.
Comissão, por unanimidade. Submetido ã
Em votaçã_o Q requerimento.
Comissão de Constituição e Justiça e de ReOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
dação daquela Casa, foi ele aprovado por
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ unanimidade, quanto à sua técniCa legislativa~ constitucionalidade e juridicidade.
Aprovado o requerimento, passa-se à imeJá no Senado, esteve o projeto nesta Codiata apreciação da mat~r_ia.
missão, à disposição dos Srs. Senadores para
Discussão, em_tu,rn_o único. do Projeto
recebimento de emendas, no prazo regimenM
de Decreto Legislativo no 142, de 1990,
tal, não tendo recebido quaisquer reparos.
(n~ 322-B, de 1990, na Câmara dos Deputados), que "'aprova os atas que outorII - Voto do Relator
gam permissão às Rádio SombriQ F:M
Diante da regularidade dos procedimentos
Ltda., e Mampituba FM Stério Ltda.,
e do teste_munho ministerial de que as "Rádio
para explorarem serviço de radiodifusão
Somb_rio FM Ltda., e Mampituba FM Stéreo
sonora, na cidade _de Sombrio, Estado
Ltda., atendem a todos os requisitos técnicos
de Santa Catarina,
_
e legais para recebimento da permissão, e
(Dependendo de parecer da Comissão
lamentando que ainda vigore a alínea a do
de Educação.)
artigo 16 do Regula'rnento dos Serviços de
Concedo a palavra, para proferir parecer,
Radiodifusão, instituído pelo Decreto n~
ao nobre Senador Meira Filho.
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n9 91.837/85, que
O SR. MEIRA FILHO (Pfl.. -DI'. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sediz, v~rbis:
nadores, chega a esta Comissão, para pare"§ 39 Constitui ato de livre escolha
cer, o Projeto de Decreto Legislativo .n~ 142,
do Presidente da República a outorga
(n\> 322-B, de 1990, na Câmara dos Deputade concessão, e do Ministro de Estado
dos), que "aprova os atas que outorgam perdas Comunicaç6es a outorga de permismissão ãs Rádio Sombrio FM Ltda., e Mamsão, para exploração de serviço de racHo~
pituba FM Stério Ltda., para explorarem pedifusão. •·
lo prazo de dez anos, sem direito de exclusiOpinamos pela aprovação dos atos, na forvidade, serviço de radiodifusão sonora, na
cidade de Sombrio, Estado de Santa Cata- mJl.dO prese_nte projeto de decreto legislativo.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
rina".
Por meio da Mensagem Presidencial o? 55,
de 1990, o Excelentíssimo Senhor Presidente
O SR. P,RESIDENTE (Nelson Carneiro)
da República submete ao Q:mgres_so Na<:iÓ- -O parecer é favorável.
--

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TI·

vo

N• 142, DE 1990
(No 322/90, na Câmara
dos Deputados)
Aprova os atos que outorgam permissão às Rádio Sombrio FM Ltda. e
MampitUba FM Stereo Ltda., para explorarem serviço de radiodirusão sonora,
na cidade de Sombrio, Estado de Santa
Catarina.
O CongreSSo Nacional decreta:
Art. 19 Ficam aprovados os a tos a que referem as Portarias n 9s 26 e 27, de 1o de fevereiro
de 1990, do Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam permissão à Rádio Sobrio FM Ltda., e à Mampituba FM Stereo
Ltda., para explorarem, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Sombrio, Estado de Santa
Catarina.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em
.
_
vigor na data de~ sua pu?Iicação.
O SR. PRESIDENTE _(Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou enGerrar
a presente sessão, convocando uma extraordinária para as 20 horas e 50 minutos, com
a seguinte

õiií>EM í>O DIA
-l-

Ofício n<?s sn6, de 1990 (n"' 198/90", ·na orígem), relativo a pleito do Governo do Estado
do Maranhão para que seja retificada a Resolução no 215, de 28 de agosto de 1986, do
Senado Federal (dependendo de parecer da
Comissão de Ass?-ntos Económicos~.

-2Mensagem n"' 236, de 1990 (n~ 909/90, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a República Federativa do Brasil
a ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor US$ 135,000,000.00 (cento
e trinta-~ cinco milhões de dólares), junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID (dependendo de paiecer da Comissão de Assuntos EconómicOs).

-3Mensagem n~ 239, de 1990 (915/90, na origem), relativa à proposta para,que seja auto·
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rizad.o a empresa brasileira de telecomunicações S.A. - EMBRATELa contratar operação de _crédito externo, no valor Global
de até US$ 311,895,000.0Q (trezentos e onze

Ata da
4~

224~

milhões, oitocentos e noventa e cinco mil dólares) {dependendo de parecer da Comissão
d~ Assuntos Económicos).

Dezembro de 1990

O SR. PRESIDENTE (Nelso;n Carneiro)··

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 20 horas e 45
minutos.)

Sessão, em 17 de dezembro _de 1990

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Nelson Carneiro e lran Saraiva.

Nabor Júnior - Áureo MeUo - Odacir
Soares - João Menezes - Almir Gabriel
- Ozíel Carneiro- Moisés Abrão- Carlos
Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João
Castelo- Alexandre Costa- Chagas Rodri~
gues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
- Mauro Benevides - José Agripino Marconde Gadellta_- Humberto LucenaRaimundo Lira- Marco Maciel- Ne:y Ma~
ranhão- Mansueto de Lavor- Carlo5 Lyra
- Francisco Rollcmberg - Lourival Bap·
tista- José lgnácio Ferreira- Gerson Ca·
mata - João Calmou - Jamil Haddad Nelson Carneiro -Alfredo CamPos - Ronan Tito - Maurício Corrêa - Severo Gomes - Mário Covas - Mauro Borges Iram Saraiva - Antônío Alves - Pompeu
de Sousa- Meira Filho- Louremberg Nu·
nes Rocha - Mareio Lacerda- Mendes C a·
nale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo
- Márcio Berezoski -José Paulo Bi.sol José Fogaça.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de
1990. - Nabor Júnior, Mendes Canale, Mauro Benevides, Roberto Campos, Leite Chaves, Oziel Carneiro, Ney Maranhão, Rachid
Saldanha Derzi, Gerson Camata, Marcondes
Gadelha, Odacir Soares, Márcio Berezoski,
Antônio Luiz Maya, Amir Lando, ~ourival
Baptista, Meira Filho, Carlos Patrocinio,
João Nascimento, Albano Franco, Humberto
L_tJcena, Cid Sabóia de Carvalho, José lgnácio Ferreira, João Menezes, Marco Maciel, ·
Afonso Sancho, Luiz Viana Neto, Chagas
Rodrigues, Severo Gomes, Lavoisier Maia,
Raimundo Lira, Carlos Alberto, Mareio Lacerda, Alfredo Campos, Mauro Borges, Loureftiberg Nunes Rocha, Affonso Camargo,
Jutahy Magalhães, Iram Sªraiva, José Fogaça, Pompeu de Sousa, Carlos Lyra, li,_onan
Tito, João Calmon, Mansueto de Lavor, João
Loóo, Almir Gabriel, Aureo Meflo, Fran·
cisco Rollemberg, Mário Covas, Carlos D'
Carli e Aluizio Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Os requerimentos serão votados após a
Ordem do Pia, na forma do art. 340, II, do
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o comparecimento de cinqüenta Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
- Estão presentes na Casa cinqüenta Srs. Senadores.
-Passa-se à

Não há expediente a ser lido.
Sobre a mesa, _requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes:

Item 1:

AS20 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

REQUERIMENTO N9 555, DE 1990
Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea b, do Regimento Interno, para
o PDF n~ 65/90, que transforma cargos em
Comissão do Grupo Din!Ção e Assessora·
menta Superiores, do Quadro de Pessoal do
DF, e dá outras provídêncías.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
- Ronan Tito (seguem-se assinaturas)_
REQUERIMENTO N• 556, DE 1990

Requeremos urgência, nos termos do art.
336, alínea b, do Regimento Interno, parao Projeto de Lei do Distrito Federal no 66/90.

ORDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo

n~

75,

de 199lf(incluído em Ordem do Dia nos

termos do art. 353, parágrafo único, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de_Decreco Legislativo no 75190 (n9
208/90, na Cãmára dos Deputados), que
aprova o ató- que outorga permissão à
Fundação_ Educacional, Cultural e Assistencial de Pinheiro- FECAP, para exe·
cutar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu~
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pinheiro, Estado do
Maranhão (dependendo de parecer da
Comissão de Educação).

Solicito do nobre Senador Meira Filho o
parecer da Comissão de Educação.
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega a esta comissão, _para._parecer,
o Projeto de Decreto Legislativo no 75, de
1990 (n" 208-B, de 1990, na Câmara dos Deputados) que "aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional, Cultur~l e
Assistencial de Pinheiro - FECAP, para
executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de
Pinheiro, Estado do Maranhão".

Por meio da Mensagem Presidencial n" 591,
de 1989, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete ao Congresso Nacional ato que outorga permissão de exploração
de canal de freqüência modulada, nos termos
do art. 49, inciso ·XII, combinado com o §
19 do art. 223, da Constituição Federal, ato
esse constante da Portaria no 172, de 21 de
setembro de 1989, publicado no Diário Oficial da União do dia 22 de setembro d~ 1989.
A documentação anexada à mensagem
presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos técnicos daquele ministério, constatando-se que a fundação supramencionada atende às exigências do edital
e aos requisitos da legislação específica dé
radiodifusão.
O presente projeto foi exarriinadn pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados,
tendo tido parecer favorável de seu Relator,
Gerson _Peres, e_ aprovação, com restrições,
da Deputada Irma Passoni, daquela comissão.
Submetido à Comissão de:Constituição 'e_
Justiça e Redação, foi ele aprovado por unanimidade, com a seguinte emenda: "acrescente-se ao art. 1~ do projeto a seguinte expressão final: "através da Portaria n~ 172,
de 21 de setembro de 1989".
Já no Senado, esteve o Projeto em análise_
nesta comissão, à disposição dos Senhores
Senadores para recebimento de emendas, no
prazo regimental, não tendo recebido quaisquer reparos.
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Voto do Relator

Diante da regularidade dos procedimçntos
e do testemunho ministerial de que a empresa
Fundação Educacional, Cultural e Assisten~
cial de Pinheiro - FECAP, atende a todos
os requisitos técnicos e legais para recebimento da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do presente projeto
de decreto legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer é favorável. Em discussão o
projeto.
O Sr. Mário Coras_~ Sr. Pr_e_Sidcnte, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex~.
O SR. MÁRifl COVAS (PSDB·SP. Pela
ordem. Sem rev:t. -do oràdor.) -Sr. Presidente, acabo de • :eber os avulsos do que
seria votado, e o qu ... foi dito aqui tem pouco
a ver com o que está escrito na indicação,
na ementa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson '.:'amciro)
-A Mesa está providenri":r>_dv para que chegue às mãos de V. Ex• o avulso.
O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente,
se for muito trabalho, posso dispensar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. EXi está exigindo o cumprimento do

Regimento: A Mesa nada tem a opor.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Sr. Presidente, estamos esperando o quê?

OSR.PRESIDENTE-(NelsonCarneiro)
O nobre Senador Mário Covas não tem
condições de votar sem ter em mãos o avulso.
É regimental. De modo que estou esperando
que o 'avulso seja entregue a S. Ex~.
-

O Sr. José Ignácfo Ferreira- Então, sem
nenhum embaraço à celeridade dos· trabalhos
- todos queremos assim -, aproveito para
dizer que o Projeto de .Lei da Câmara o •
117, de 1990, realmente continha alterações
além daquelas a que se referiu o eminente
Senador Humberto Lucena.
De maneira que, como não fazia parte de
acordo algum, é seguro que o Presidente haverá de vetar aquilo que for considerado demasia em relação ao que foi proposto pelo
Governo.
.
Digo isto, por.que estou tomando conhecimento agora de que hou.ve outras alterações.
Alertei-me a tempo, mas, felizmente, temos
sessões do Senado Federal, da Câmara dos
Deputados e ainda os vetos presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-=_Isso é conseqüênCia de tais pfojetos chegarelb aqui na hora final dos trabalhos.
Senador Mário Covas. V. Er já tem ·os
avulsos?
O SR. MÁRIO COVAS- Tenho uma dú·
vida. Na relação-que veio consta Ofício n'?
sn6. de 1990.. como primeiro item:

"Ofício n• S/76, de 1990 (n" 198190,
na origem), relativo a pleito do Governo
do Estado do Maranhão, para que seja
retific3da a Resolução n~ 215. de 28 de
-agosto de 1986, do Senado Federal. (Dependendo de parecer da Comissão de
.Assuntos Econõmicos.)"
O avulso diz:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 75, DE 1990.
(N? 208190~ nã-.Câmara
dos Deputados)
"Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional, Cultural e Assistenciar de Pinheiro - FECAP, para
executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exctusjvidade,_serv_iço de
radiodifusão sonora em freqúência modulada, com flns exclusivamente educa~
ti vos, na cidade de Pinheiro, Estado do
Maranhão:"
Seria qual dos dois'!
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)As alte...ã.ções na Ordem do Dia foram feitas

-.nento, atendendo aos apelos
no úW·..to
dos S· s. Senadores, porque estamos a poucos
'fl~• ..nentos do encerramento da Sessão Legislativa. Se V. Ex• insiste, a Presidência retira
da Ordem do Oía esse proJeto.
O SR. MÁRIO COVAS-Sr. Presidente,
. V. Er' me dá a impressão de que não devo
realmente levantar questões de ordem a respeito do assunto ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não, ao contrário. Estou dízendo que V.
EX' tem razão.
O Sít. MÁRIO COVAS -Acabo de receber wb. documento da Mesa que aponta três
itens: o primeiro faz referência a uma coisa
- o avulso não está aqui dentro; em seguida,
vem_o__avulso, que é completamente diferente
do que está aqui ni:t pauta. Todavia, V. Ex•,
ao me responder, diz: Se V. Ex• insiste, vou
retirai: da pauta.
Não estou pedindo que retire nada da pau, ta. Estou simplesmente querendo saber o que
estou votando.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro) Por isso mesmo estou dizendo a V. EX' que,
ãtendendo à necessidade de se votar todas
as- Õtatérias qUe estão prontas ·para o exame
do Plenário, nem sempre se pode, no último
día e na última hora, atender rigorosamente
àquilo que foi planejado no primeiro momento. Ao anunciar, fazemos referência a essas
matérias que estáo sendo objeto de exame.
Se isso resultou de um consenso e se não
for possível mantê-lo, a Mesa terá que retardar esse processo para outra Ordem do Dia.
~Por isso digo que V. EX' tem razão.
V. Ex~ não é o responsável; o responsável,
no caso, é a Mesa, que foi obrigada a alterar
a Ordem do Dia, para atender aos apelos
de ·que todas as matérias fossem examinadas
·
pelo Plenário.

Terça-feira 18 8599

O SR. MÁRIO COVAS - A minha questão de ordem não tem nada a ver com isso,
Sr. Presidente. Não estou contra nenhum tipo
de acordo que tenha sido feito.
Simplesmente recebi uma indicaç_ão sobre
uma proposição que se ia vOtar e que não
constava do avulso. Quando o avulso chegou,
não era aquilo que constava inicialm6riti no
·
item.
- -·
O SR. PRESIDENTE-(Nelsori Carneiro)
Ex~ já tem o avulsO agora em Inãos.

- V.

O SR. MÁRIO COVAS- E qual dos dois
vale: o inicial ou o aw!so?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa sente-se no dever de suspender
os trabalhos para mandar fazer ...
-

O SR. MÁRIO COVAS - Sr. Presidente.
se paia V. Ex~ é- muito difícil dizer qual dos
dois vale, vamoS inverter a ordem: daqui para
frente V. Ex' considera todos os meus votos
como uma forma de abstenção e não incomodo mais os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Estando presente, V. Ex• deve votar.
A Mesa nãO tem nenhum interesse que a
votação ...
O SR. MÁRIO COVAS- Eu simplesmen·
te me abstenho. Estou votando, mas daqui
para frente me abstenho e não intervenho
mais no processo de votação. Não incomodo
mais a Mesa nem nenhum tipo de acordo
que tenha sido feitõ .
Se não posso saber o que se vai votar, se
isso incomoda, porque- estamos já à noite,
tudo bem. Estou aqui desde que começou
a sessão.
O SR- PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
- A Mesa vai atender a V. EX" e mandará
rodar as matérias qae Constam da Ordem do
Dia anteriormente distríbuídas.
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiio)
-Tem a palavra V. Ex•
O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL MA. Pela ·ordem. Sem revisão do orador.)

-Sr. Presidente, o fez o Senador Mário Covas uma indagação a V. Er e é direito do
Senador fazê-lo.
Acontece que o que S. Er pede já se encontra em suas mãos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O Senador Mário Covas tem razão. Vai
ser feita a Ordem do Dia que corresponde
aos avulsos distribuídos. Não há dúvida.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presi·
dente, V. Ex~ não pode interromper, porque
um Senador já fez o relatório. Com9 V-Er
poderá faZer uma interrupção?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não estou interrompendo.
Foi argüido, nobre Senador Alexandre
Costa, que, não eStando a matéria na O!dem .

\

\
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do Dia, o Senador não tem elementos para

estudar a matéria e opinar sobre ela.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas tinha
os elementos. Estão aqui os avulsos. S. Ex'
apenas perguntou a V. Ex• por que há dois
sobre o Maranhão: um, o decreto-legislativo;
o outro, um requerimento do governador do
estado. S. Ex• apenas pergun-tou a V. Ex~
qual dos dois.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Então, vamos votar o que está na Ordem
do Dia.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Basta que
V. Ex' diga: "é o decreto legislativo que acaba

de ser relatado pelo nobre Senador Meira
Filho". Basta iSso e S. Ex• se contenta.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-No fundo, o Senador Mário Covas levantou uma dúvida sobre a Ordem do Dia. Entendia S. Ex' que, tendo sido distribuída a
Ordem do Dia com antecedência, dever-se-ia
cumpri-la rigorosamente. Foi isso que S. Ex•
suscitou. Penso que o nobre Senador tem razão. Se só foi distribuída a Ordem do Dia
com aqueles projetO!!, este projeto que está
em discussão voltará a exame na próxima sessão.
O SR. ALEXANDRE COSTA - O fato
do senador ter razão não chega ao ponto de
interromper, Sr. Presidente, porque S._ Ex•
não se opõe à votação do projeto já relatado.
O SR. PRESIO-ENTE {Nelson Carneiro)
-O que há é que, não tendo sido distribuída
uma Ordem do Dia incluindo esta matéria.
o senador pode estar surpreendido pela Ordem do Dia e pode até não querer votar,
embora tenha em mãos a Ordem do Dia,
porque S. Ex• quer estudar. Não se pode exigir que S. Ex' vofe -iiiiediatamente.
Se S. Er. insiSte, a Mesa cumpre a Ordem
do Dia que foi distribuída e depois fará uma
sessão em que incluirá esta também. Penso
que é a melhor solução para não perdermos
m~ tempo e não criarmos uma-situação de
constrangimento para o Senador Mário Covas, que se retirou do plenário, inclusive numa manifestação de desagravo à decisão da
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 2:
Ofício n• sn6,~~de 1990 (N' 198/90, na
. origem), relativo a pleito do Governo
do Estado do Maranhão, para que seja
retificada a resoluçao n~ 215, de 28 de
,agosto de 1986, do Senado Federal {dependendo_ de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos).
Solicito ao nobre Senador Lourival Baptista o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL SE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores; o senhor Governador doEstado do Maranhão solicita a retíficação da
resolução em epígi-afe, que autorizOu o esta~
do a contratar operação de crédito junto ao

Banco do Estado do Maranhij.o S.A., na qualidade de agente financeiro do extinto Banco
Nacional da Habitação Popular, incorporado
à Caíxa Económica Federal, em face da alteraçãO da unidade monetária verificada a partir de março de 1990.
A Resolução n9 215, de 28 de agosto de
- 1986, do Senado Federal, autorizou o estado
a celebrar operação no valor de Cr$
6o6.480,00 (seiscentos e seis milhões, quatrocentps e oitenta mil cruzados), junto ao Banco -do Estado do Maranhão S.A.
plano económico posto em prática partir de março do corrente exercício~ entre outras determinações, introduziu a mudança da
denominação da unidade monetária nacional, que passou a ser expressa em cruzeiros.
E face d-o exposto, somos favoráveís ao
acolhimento do pedido, na forma do seguinte

o

a

. PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 83, DE 1990
Modifica a Resolução n~ 215, de 28 de
agosto de 1986, do Senado Federal.
Art. 1·· Os valores expressos em cruzados
no art. lo da Resolução no215, de 28 de agosto
-de 1986, passam ase r expressos em cruzeiros.
Art. 2n Esta resolução entre em vigor na
data de sua publicação.
Ar!. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
~ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra encerro
a disCussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria Vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item3:
Mensagem n• 236, de 1990 (n• 909/90,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a República Federativa
do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor deUS$
135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões de dólares), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
(dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos).
SOlicito ao nobre Senador Leite Chaves o
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. LEITE CHAVES (PMN -PR. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela Mensagem no 236/90 (n~ 909/90,
de 13-12-90, ila origem), o Senhor Presidente
da República solicita ao Senado Federal, nos
termos do artigo 52, inciso V, da Constituição
Fç~e:ral, seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar, como garantidora,
COiitrataç.ão de operação de crédito externo,
no valor deUS$ 135,000,000.00 (cento e trin-
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ta e cinco milhões de dólares norte-americanos), junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento parcial do Projeto Hidrelétrico
de Segredo, de responsabilidade da Companhia Paranaense de Energia (COPEL), de
conformidade com a Exposiç<lo de Motivos
n9 629, de 12-12-90, da Senhora Ministra de
Estado da Economia, Fazenda e Planejamento.
As_ características_ básicas da operação são
as seguintes:

Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Prazo: 20 (vinte) anos;
Carência: 4 (quatro) anos;
Taxa de juros: será determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o semestre anterior, acrescida de uma margem (expressa em termos de percentagem anual) que
o banco estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros;
"Commitment fee": 0,75% a.a. sobre o
saldo não desembolsado do financiamento,
pagáveis semestralmente, juntamente com os
pagamentos dos juros. Começará a ser contada sessenta dias após os ajustes cabíveis;
Condições de pagamento:
- do Principal- o empréstimo deverá ser
totalmente amortizado pelo mutuário até o
dia 15 de agosto de 2010, mediante o paga~ento de prestações semestrais, consecutivas
e iguais, a primeira das quais será paga seis
meses contados da data prevista para o desembolso ffnãJ. dos recursos do financiamento;
-dos Juros - serão pagáveis semestralmente, nos dias 15 de agosto e 15 de fevereiro
de cada ano, com~çando em 15 de fevereiro
de 1991. Serão pagos conjuntamente com as
amortizações, efetuando~se os ajustes cabíveis.

Ein processo apensado à Mensagein nP
236/90, o Sr. Governador do Estado do Paraná envia o Ofício n~ S/14, de 1!:190 (Of.
ATG-2140/90, de 13-3-90, na: origem), no
qual solicita, em relação ao disposto na Reso~
lução n~ 94, de 1989, do Senado Federal, que
a contragarantia a ser prestada à União," pelo
aval na operação em análise, não seja computada no valor do endividamento do Estado
do Paraná, para efeito dos limites fixados no
art. 3~ da referida resolução.
É o relatório.
:Oe infcio, é importante ressaltar que, relativamente às condições financeiras da operaç_ª.g-~_º-!_ análise. o Departamento do Tesouro
Nacional (DTN), da Secretaria da Fazenda
Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, informou estar a operação contida nos limites de endividamento fiXados pela Resolução n~ 96, de 15-12-89, do
S-enado Federal.
Trata~se de obra prioritária ao funcionamento do complexo de geração energética
no País, pelo que há de indubitável na pro~
priedade no que ora é pleiteado.
O art. 39 , § 69 ,..da Resolução no 94, de 1989,
do Senado Federal, permite que seja pleitea-
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da, como o foi pelo Estado do Paraná, que
garantias prestadas não sejam éoinputadas
nos limites fixãdos, desde que se comprove
que:
I -a operação de crédito é destinada a
financiar prOfetas de fnvestímento ou a rolagem da dívida; e
II- o ente garantido possua capacidade
de honrar os compromissos assumidos.

O pedido do Sr. Governador do Estado
do Paraná, instruído na forma do art. 39, §
79, da citada resolução, traz comprovação do
atendimento às exigências requeridas, pelo
que consideramos pertinente o pleito em
questão.
Pelo exposto, somos pelo acolhimento dos
pedidos na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N'·' 84, DE 1990 ...
Autoriza a República Federativa do

Brasil a contratar, como garantidora,
operação de crédito externo no valor de
até US$ 13S,ooo;ooo.oo (Cento e tr.inta'
e cinco milhões de dólares americanos),
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a República Federativa doBr-asil autorizada a contratar, como garantidora,
operação de crédito ~X!erno de responsabilidade da Companhia Paranaense de Energia
(COPEL), no valor de até US$
135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões
de dólares americanos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. -A operação autorizada
no caput deste artigo será cfetuada com observância às seguintes condições:
Tomador: Companhia Paranaense de
Energia - COPEL;
Credor: Banco lnteramericano de Desen·
volvimento- BID;
Prazo: 20 (vinte) ano_s_;_Carência: 4 (quatro) anos;
Taxa de Juros: será determinada pelo custo
de empréstimos qualificados para o semestre
anterior, acrescida de uma margem (expressa
em termos de percentagem anual) que o Banco estabelecerá periodicamente de acordo
com sua política sobre taxa de juros;
_
"Commitment Fee": 0,75% a.a. sobre o
saldo não desembolsado do financiamento,
pagáveis semestralmente, juntamente com os
pagamentos dos juros. Começará a ser conta·
da 60 dias após os ajustes cabíveiS;
Condições de pagam~nto:
-do principal- o empréstimo deverá ser
totalmente amortizado pelo mutuário até o
dia 15 de agosto de _2010, mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas
e iguais, a primeira das quais será prevista
para o desembolso final dos recursos do financiamento;
- dos juros - serão pagáveis semestralmente nos dias 15 de agosto e 15 de fevereiro
de cada ano, começando em 15 de fevereiro
de 1991. Serão pagos conjuntamente com as
amortizações, efetuando-se os aJustes cabí·
veis.

Art.

2~

até US$ 135,000~000.00 (cento e trinta
e cinco milhões de dólares americanos),
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BlD) e dá outras providências.

AS contragarantias prestadas à

União, Como garantia ao aval na operação
autorizada no artigo anterior, não serão com·
putadas para os efeitos dos limifi;:S- fixádos
no art. 3~ da Resolução no 94, de 1989, do
Senado EederÇ~.I.
__ _
Art. 39 A autorização prevista nesta resolução deverá _s_er exercida no pra~o de 4oze
meses a contar da data de sua publicação.
Art. 4~ Esta resOh.lÇão entra em vígor na
data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposiç9es em
contrário.
Ê O-parecer, 51'.-'PréSidente.
O SI!.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer conclui pela apresentação de
projeto de resolução que "autoriza a República Federativa do Brasil a contratar, como
garantidora, operação de crédito externo no
valor de até US$135,000,000.00 (cento e trinta e cinc_o milhões de dólares ameriCanos),
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento, e dá outras providências".
Passa-se _à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores qU:e o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~iro)
- Sobre a mesa, redaçào final da matéria,
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.

É lida__a seguinte
PARECER N• 506, DE 1990
(Da ComissãO Diretora)
_Redaçâ_Q final do Projeto de Re-soluçB.o
n• 84, _de 1990.
A Comissão Diretora_ agresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 84, de 1990,
que autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar operação de crédito externo no
valor de US$ 135,000,000.0U (cento e trinta
e cinco milhOes de dólares).
--· S?la ~-e Re_~niões da Comissão, em 17 de
dezembro de 1990.- Nelson Carneiro, Presiw
Cíente - Polnpeu de Sousa, Relator - Men·
des Canáie .=-Aureo Mello.

ANEXO AO PARECER
N• 506, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n• 84, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, incisos V, VII e VIII
daCru;t-stituição, e eu, Presidente, promulgo
a segumte
RESOLUÇÃON··

, DE 1990

Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar, como garantidora,
operação de crédito externo no valor de
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- O Senado Federal resolve:
Art. lo É a RepUblica Federativa do Brasil
autorizada a contr~tar; como _garantidora,
operação de crédito externo de responsá.bilidade da Companhia Paranaense de Energia
(COPEL), nô valor de até US$
135,000,000.00 (cento e trinta e cinco milhões
de dólares amer(canos), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BlÓ).
Parágrafo único. A operaçãO autorizada no
caput,deste artigo será efetuada com oservância das seguintes condições:
Tomador: Companhia Paranaense de
Energia.(COPEL);
-Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
Prazo: Vinte anos;
Carência: quatro anos;
Taxa de juros: será determinada pelo custo
de empréstimos qualificados para o semestre
anterior, acrescida de uma margem (e~presa
em termos de percentagem anual), que o banco estabelecerá periodicamente de acordo
com sua política sobre taxa de juros;
"Conunitment fee:" 0,75% aó anó sobre
o saldo não desembolsado do financiamento,
pagáveis semestrãlinente, juntamente com os
pagamentos dos juros. Começará a_ ser conta·
da sessenta dias após os ajustes cabíveis.
Condições de pagamento:
- do principal - o pagamento será totalmente amortizado pelo mutuário até o dia
15 de agosto de 2010, mediante o pagamento
de prestações semestrais, consecutivas e
iguais, --a prnnêira das quais será paga seis
meses cOntados da data prevista para o desembolso final dos recursos do financiamento·
:_dos juros - se"rão pagáve!is -sem.estralmente nos dias 15 de agosto e 15 de fevereiro
de cada ano, começando em 15 de fevereiro
de 1991. Serão pagos conjuntamente cOrri as
amortizações, efetuando-se os ajustes cabfveis.
Art. 2o As contragarantias prestadas à
União", como garantidora ào aval ria Operação
autorizada no artigo anterior, não serão computadas para os efeitos dOs limites fixados
no art. 39 da Resolução n~ 58, de 1990, do
Senado Federal.
Art. 3" A autorização prevista nesta· resolução deverá ser exerçlda no prazo de doze
meses a Contar da data de sua publicação.
... Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro_)
?m discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. .
,
Os Srs. Senadores que a aprovam queira
permanecer seta<ios. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
-
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item4:
Mensagem n• 239, de 1990 (n' 9!5190,
na origem). relativa ã proposta para que
seja autorizada a Empresa Brasileira de

Telecomunicações- S.A. - EMBRA~
TEL - a contratar operação de crédito
externo, no valor global de até US$ 311,
895,000.00 (trezentos e onze milhões, oi-

tocentos e noventa e cinco mil dólar~)
(dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econômicos).
Solicito do nobre Senador Oziel Carneiro o parecer da Comissão de Assuntos
EconómicOS.
-- ~

ECD e em 4 secções (tn.nches) de 20 prestações semestrais iguais e consecutivas, iniciando-se o pagamento de duas delas 6 meses
após o lançamento- dó primeiro satélite (previsto para março ou abn1 de 1994), e o das
demais 6 meses o lançamento do segundo
saÍélite (previsto para outubro ou novembro
de !994);
d} ç_Q~j_o_de compromisso: 0~5% a. a. SO·
bre os saldos do empréstimo não desembolsados, exig{vel semestralmente;
e) .$eguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) comissão de administração (Manageriieilt fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
paga ap6s a emissão do Certificado de Auto·

O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA.
Para emitir parecer.) ---.::·sr. Presidente, Srs.
Senadores, pela Mensagem n" 239/90 (n"'

915/90, de 15-12-90, .tia origem), o Senhor
Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal, nos termos do art.
S2,. inciso. V~ da Constituição Federal, seja
autorizada a Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A - EMBRATEL-a ultimar contratação de 4 (quatro) oper3ções de
crédito externo~ no valor global de até US$
311,895,UOO.OO (trezentos e onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil dólares norteamericanos), dos quais até US$.
293,232,805.00 (duzentos e noventa e três milhões, duzentos e trinta e dois mil e oitocentos
e cinco dólares norte-americanos), a serem
contratados nessa moeda e US$
18,662,195.00 (dezoito milhões, seiscentos e
sessenta e dois mil, cento e noventa e cinco
dólares norte-americanos), a serem contratados em ECUs, equivalendo à taxa de pari' da de de US$ ! ,33 por ECU, a EGU
13.031.732,00 (quatorze milhões, trinta e uln
mil~ setecentos e trinta e duas unidades monetárias da Comunidade Económica Européia),
junto ao Credit Lyonnais, ao Bank Brussels
Lambert S.A e ao Export-Import Bank ofThe
Dnited States - Eximbank.. Tais operações
destinam-se ao financíament<' parcial do Projeto da Segunda Geraçãõ do Sistema Brasileiro de Telecomunicações por SatéliteSBTS, ou seja, à substituição, ao final de
sua vida útil, dos dois satélites brasileiros
atualmente em órbita, de conformidade com
anexa Exposição de Motivos n .. 643, de
13-12-90, da sr- Minic;tra de Estado da Economia, Fazenda e P!anejamento.
As operações citadas apresentam as seguintes características:
·
I - Credor: Credit Lyonnais.
a) valores: USS 78,093.000.00 (setenta e
oito milhões noventa e três mil dólares norteameríc;anos) e ECU 14.03!.732,00 (quatorze
milhões", trinta e uma mil setecentos e trinta
e duas unidades monetárias da Comunidade
Econômica Européia);
b) juros: pagos semestralmente e calculados ã taxa de 1% a. a. acima da Libor de
6 meses, durante o período de carência, bem
assim à taxa fixa de 9,65% a.a. durante o
período de pagamento;
e) amortizac;iio: em dólares norte-americanos, inclusive a parcela desembolsada em

rização pelo Banco Central do Brasil;
g) Comissão de Agendamento (Agency
fee): ·o,125% sobre o valor do contrato, paga
ap6sa em:íssãCfdo Certificado de Autorização
pelo Banco Central do Brasil.
II- Credor: Bank Brussels Lambert S.A:
a) valor: US$ 17,651,724.00 (dezesset_e milhões, seiscentos e cínqüenta e um mil setecentos e vínte quatro dólares nane-americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa· de 9,65% a. a, durante tanto
o perío-do de carência quanto o de pagamento;
c) amortização: em 2 secções (tranches) de
20 prestações semestrais iguais e consecutivas
cada, íniciando-se o pagamento do primeiro
6 meses após o lançamento do primeiro satélite (previsto para março ou abril de 1994),
e o da segunda 6 meses após o lançamento
do segundo satélite (previsto para outubro
ou novembro de 1994).
d) comissão de compromisso: 0,5% a. a. sobre os saldos do_ empréstimo não desembolsados, exigfvel semestralmente;
e) seguro de crédito~ 5,5% sobre cada desembolso do empré.s.timo;
f) comissão de administração (Management fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
paga após a emissão do Certificado de Autorização pelo Banco Central do Brasil.

ir- Credor: Credit IyOúiiais
a) valor: US$ 19,181,900,00 (dezenove milhões-, cento e oitenta e um mil e novecentos
dólares norte-americanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de 1% a. a., acima da Alibor;
c) amortização: em 10 -pi-estações iguais e
consecutivas, relativas a cada desembolso,
sendo a primeira paga 5 meses após o respectivo desembolso;
d) comissão fixa (flat fee): 0,375% sobre
6 valor do contrato, paga após a emissão do
Certificado de Autorização-pelo Banco Central do Brasil;
e) comissão de agendamento (agency fee):
0,125% sobre o valor do contr~to, paga após
a emissão do Certificado de Autorização pelo
Banco Central do Brasil.
IV - Credor:Export-lmport Bank of the
United States - EXIMBANK: __
a) va1or: US$ 178,305,4@.00 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e cinco mil,
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quatrocentos e sessenta e nove dólares norteamericanos);
b) juros: pagos semestralmente e calculados à taxa frxa de 9,55% a.a., durante tanto
o período de carência quanto o de pagamento;
c) Amortização: em duas secções (tranw
ches) de vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas, iniciando~se o pagamento da
primeira scis meSes após o lançamento do
primeiro satélite (previsto para março ou
abril de 1994), e o da segunda seis meses
após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) Comissão de Compromisso: 0,5% a.a.
sobre os saldos do empréstimO -não desembolsados~

e) Seguro de Crédito: 5,48% sobre cada
desembolso do empréstimo.
Além destas, compõe, ainda, o projeto.
uma operação de crédito de até US$
27 ,000,000..00 (vinte e sete milhQes de dólares
norte-americanos), <f ser contratada com. o
Citibank, N.A.• em que não é exigida a garantia da União.
É o relató_rio.
Importante ressaltar que~ relativamente ãs
condições financeíras, o Departamento do
Tesouro Nacional (DlN), da Secretaria da
Fazenda Nacional, informa estarem as operaÇõeS contidas no liniite de endividamento fixado pelo art. 2" da Resolução n"" 96, de
15-12-89, do Senado Federal. Por outro lado,
as operações ultrapassam os Hmites fixados.
pelo art. 7~ daquela resolução~ motivo pelo
qual a Embratel pleiteia o tratamento excep~
clonai previsto no art. 9" d.a mesma resolUção.
A Embratel pleiteia tal excepcionalidade
para um proje-to qúe", no contexto dOs investimentos que têm de ser feitos pela empresa
para atender a demanda do País. por te(ecomunícações, apresenta características excepcionais. Com efeito, a tecnofogía de telecomunicações por satélites. por exigir a substituição destes satélites no final de sua vida
útil. exige a contratação de pesados investimentos a intervalos regulares de tempo ( 1982
para a i' Geração, 1990 para a 2a Geração).
Além desta, as seguintes razões justificam
a excepcionalidade pleiteada:
a) o projeto é vital para aS telecomunicações do País~
b) a Embratel apresenta excelente situação firi3.nécira, sendo o baixo cndívidamento
da empresa uma das principaiS causas do nãoenquadramento das operações de crédito da
2~ Geraçáô do SBTS nos limites do art. 7"
da Resolução nQ 96189;
c) as condições financeiras das operações
de crédito são excepcionalmente favoráveis;
d) o projetO tem viabilidade econômica assegurada;
e) tendo a Ernbratel sido responsável tam_bém pela 1" Geração do SBTS. totalmente
financiada num montante que também supe·
rava 107c dos valores do patrimônio líquido
e àO-afivo permanente da Embratel ã época.
as semelhanças entre os perfis das dívidas
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·geradas pelos financiamentos das duas gera·
ções e entre seus pesos relativos ao património líquido e ao ativo permanente da__empresa permitem afirmar que as operações de
crédito da 2• Geração do SBTS são tão exeqüfveis pela Embratel quanto as da 1' Geração.
Pelo exposto, somos favoráveis à autorização pleiteada, nos termos e condições contidas na Mensagem n" 239190, na forma dO
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ne 85, DE 1990
Autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL) a contratar 4 (quatro) operações de créditt> externo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATEL} autorizada a contratar 4 (quatro) operações de crédito
externo, com a garantia da União, no valor
global de até US$ 311,895,0UO.OO (trCzentos
e onze-milhões, oitocentos e noventa e cinco_
mil dólares norte-americanos), dos quais até
US$ 293,232,805.00--(duzcntos e noventa e
três milhões, duzentos e trinta e: dois mil e
oitocentos e cinco dólares norte-americanos),
a serem contratados nessa moeda e US$
18,662,195.00 (dezoito milhõt:s, seiscentos e
sessenta e__ dois mil, cento e noventa e cinco
dólares norte_-americanos), a serem contratados. em ECU, equivalendo, à taxa de paridade de US$ 1,33 por ECU, a ECU
14.031.732,00Tquatorzc milhôes, trinta e
uma mil, setecentos e trinta c duas unidades
monetárias da Comunidade Econômica Européia), junto ao Credit Lyonnais, ao Bank
Brusseis Lambert S. A. e ao Export-Import
Bank of the United States - Eximbank destinadas ao financiamento parcial do Projeto da Segunda Geração do Sistema Brasileiro
de Telecomunicações por Satélite-SBTS.
Parágrafo único. As operações autorizada!>
no caput deste artigo serão -efétuadas com
obst:rvância às seguintes condições básicas:
I - Credor: Credit Lyonnais.
a~ Valores: US$ 7Cl,093,000.00 (sr.::tenta e
oito milhões, noventa c três mil dóalrcs norte·
americanos) e ECU 14.031.732,00 (quatorze
milhões, trinta e uma mil setecentos e trinta
e duas unidades monetárias da Comunidade
Econõmica Européia);
b) Juros: pagos semestralmente c calcu·
lados à taxa de 1% a.a. acima da Libor de
seis meses, durante o período de carCncia,
bem assim à taxa fiXa de 9,65% a.a. durante
o perfo~o de pagamento;
c) Amortização: em dólares norte-americanos, inclusive a parcela desembobada em
ECU, e em quatro secções (tranches) de vinte
prestações semestrais iguais c consecutiva~.
iniciando-se o pagamento de duas dela~ seis
meses após o lançamento do primeiro satélite
(previsto para março ou abril tlc 1994). e o
das demais seis meses o lançamento do segundo satéfite (previsto para outubro ou novembro de 1994);

d) Comissão de compromisso: 0,5% a. a.
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;
e) Seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) Comissão de Administração (Management fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
paga apó~ a emissão do Certificado de Autorização pelo Banco Central do Brasil;
g) Comissão de Agendamento (Agency
fee): o;125%" sobre o valor do contrato, paga
após a emiSsâo do Certificado de Autorização
pelo Banco Central do Brasil.
11- Credor: Bank Bru-ssels Lambert S.A.:
a) Valor: US$ 17,651,724.00 (dezessete
milhões, seiscentos. e cinqúenta e um mil setecentos e vinte quatro dólares norte-americanos);
b) Juros: pagos semestralmente e calcula_do_s à taxa fixa de 9,65% a. a .• durante tanto
o -perfodo de carência quanto o de pagamento;
c) Amortização: em duas secções (tranches) de vinte prestações semestrais iguais e
consecutivas cada, iniciando-se o pagamento
do primeiro seis meses após o lançamento
_Jfu. primeiro satélite (previsto para março ou
abril de 1994), e o da segunda seis m_eses
após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) ComlS,Sâo de_compromisso: 0,5% a.a.
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;
e) Seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
f) Comissão de Administração (Management fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
paga: ·após a emissão do Certificado de Autorização pelo Banco Central do BrasiL
m .:. . Credor: Credit Lyonnais
a) Valor: US$ 19,181,900.00 (dezenove
milhões, cento e oitenta e um mil e novecentos dólares norte-americanos);
b) Juros: pagos semestralmente e calculados à taxa de 1% a. a., acima da Libor;
c) Amortização: em dez prestações iguais
e conse_cutivas, relativas a cada desembolso,
sendo <l: primeira paga cinco meses após o
respectivo desembolso;
d) Comissão Fixa (Flat fee): 0,375% sobre
o valor do contr~to, paga após a emissão do
Certificado de Autorização pelo Banco Central do Brasil;
e) Comissão de Agendamento (Agency
fee): 0,125% sobre o valor do contrato, paga
após a emissão do Certificado de Autorização
pelOBãnco Central do Brasil.

IV- Credor: Export-lmport Bank of the
United States - Eximbank
a) Valor: US$ 178,305,469.00 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e nove dólares norteamàicanos);
b)_ Juros: pagos semestralmente e calculados à taxa fixa de 9,55% a.a., durante tanto
o período de carência quanto o de pagamenw;
.
c) Amortização: ein duas secções (tran·
ches) de vinte prestaçóe_s semestrais iguais e
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consecutivas, iniciando-se o pagamento da
primeira seis meses após o lançamento do
primeiro satélíte (previsto para março ou
abril de 1994), e o da segunda seis meses
após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) Comissão de compromisso: 0,5% a.a.
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados;
e) Seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso do empréstimo.
Art._ 2P Esta resolução entra em _vigor na
data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em
contrãrio.
O parecer é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O parecer conclui pela apresentação do
projeto de resolução qrie "autoriza a: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (EMBRATER) a contratar 4 (quatro) operações
de crédito externo".
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
- Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaçã.o.
Os Sts. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, parecer da Comissão O iretora oferecendo a redação final da matéria,
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte.

PARECER N• S07, DE 1990
(Da Comissão Diretora)-n~

Redação final do Projeto de Resolução
85, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 85, de 1990,
que autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA (EMBRATEL) a contratar
operações de crédito externo no valor global
deUS$ 311,895,000.00 (trezentos e onze milhões, oitocentos e noventa e cinco mil dólares americanos).
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. -Nelson Carneiro, Presi- .
dente -Pompeu de Sousa, Relator- Men~
des Canale - Aureo Me llo.

ANEXO AO PARECER

N• 507, DE 1990
Redação final do
no 85, de 1990.

Proj~q__(ie

---~

Resolução
.

Faç~ saber que o S~nad0 Federal aProvou,
nos termos do art. 52, ínciSõS-Ve VIII, da
Constituição, e eu, Presidente, promUlgo a
seguinte
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IT- Cn:dor: B,ank Brussels Lambert S.A.

,DE !990

Autoriza a Empresa Brasileira de Telew
comunicações S.A (EMB_RATEL) e con-

tratar quatro operações de crédito externo.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Empresa Brasileira de té-te~
comunicações S.A. (EMBRATEL) aut.orizada a contratar quatro operações de Ci:édito
externo, com a garantia da União, no valor
global de até US$ 311,895,000.00 (trezentos
e onze milhões, oitocentos e noventa e dnçp__
mil dólares americanos), dos quais até US$
293,232,805.00 (d\.IZ~_ntos e noventa e

tr~s

mi-

lhões, duzentos e trinta e dois mil, oitocentos
e cinco dólares americanos), a se.rem co~trà
tados nessa moeda e US$ 18.662,195.00 (de-

a) Valor:US$17 ,651,724.00 (dezessete milhões, seicentos ~ cinqüenta e um mil, setecentos e vinte e quatro dólares americanos);
b) Juros: pagos semestralmente e calc.u-:
lados à taxa de 9,65% ao ~no, durante tanto
o período de carência quanto o de pagamento· ~
~) "Am(irtização: em duas secções· (tran:.:
ches) de vinte prestações semestrais iguais
e consecutivas cada, iniciando-se o pagamento dos primeiros seis meses após o lançamento do primeiro satélite (previsto para março
oU abril de 1994), e o da segunda s.eis meses
após o lançamento do segundo satélite (previsto para outubro ou novembro de 1994);
d) Comissã.o.Qe compromisso: 0,5% ao ano
sobre os saldos do empréstimos não desembolsados, exigível semestralmente;
e) -Seguro de crédito: 5,5% sobre cada desembolso do empréstimo;
O Comissão de administração (Management Fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
paga após a emissão do Certificado de autorização pelo Banco Central do BrasiL

zoito milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil, cento e noventa e cinco..dólares americanos), a serem contratados em ECU,_equívalendo, ã taxa de paridade de US$ 1.,33 ·c u.m.
dólar e trinta e três centavos) por ECU, a
ECU 14.031.732 (quatorze milhões, trinta e
um mil, setecentos e trinta e duas unidades
mone'tárias da Comunidade Económica _Européia), junto ao·crcdit Lyonnais, ao ~ank
Irr- Credor: Credit Lyonnais
Brussels Lambert S.A. e ao Export-lmport
a) Valor:US$19.181,900.00 (dezenove miBank of the United States (Eximbank), destilhões, cento e oitenta e um mil ~novecentos
nadas ao financiamento parcial do Projeto
d6J.ares am.ericanos);
de Segunda Geração do Sitema Bra$ileiro de
b) Juros: pagos semestralmente e calcu- _lados à taxa de -um por cento ao ano, acima
Telecomunicações por Satélite (SBTS) ..
Parágrafo único. As operações autorizada Libor;
das nocaputdeste artigo serão efetuadp.s COll).
ç). Amortização: em dez prestações iguais
observância das seguintes condições básicas:
e consecutivas, relativas a cada desembolsei,
I - Credor: Credit Lyonnais
sendo a primeira paga cinco meses após o
respectivo desembolso;
a) Valores: US$78.093,000.00 (setema e
oito milhões e noventa e três dólares amerid) Comissão fixa (Fiat Fee): 0,375% sobre
canos) e ECU 14.031.732,00 (quatorze mi·
o valor do contrato, paga apóS a emissão do
lhões, trinta e uma mil, setecentas e trinta
Certi~cado de Autorização pelo Banco Central do Brasir;_ .__ _
e duas unidades tnonetárias daComuiüdade
Económica Européia);
ê) Comissão de agenciamerlto (Agency
b(Juros: pagos semestralmente e calcula- Fee): 0,125% so_bre o valor do contrato, paga
dos à taxa de um por cento .ao ano, acima
após a e"missão do Certificado de Autorização
da Libor de seis_ meses, dttrante o período
pelo Banco Central do Brasil. . _
de carência, bem assim à taxa fixã de·9,65% ·
IV_- CrecJ.or: Export-lmport Bank of the
ao ano durante o período de pagamento;
Untted Sta~es (Exi.mbank)
·c) Amortização: em dólares american9s,
.a) Valor:US$ 178,305,469.00 (cento e seinclusive a parcela desembolsada em ECU
tenta e oito milhões, trezentos e cinco mfl,
e em quatro secções (trancbes) de vinte pres- quatrocentos e sessenta e nove dólare,s ameritações semestralmente iguais e consecutivas, canos);
iniciando-se o pagamento de duas delas s~is
_ b) Juros: pagos semestralmente e calcumeses após o lançamento do primeiro satélite lados à taxa fixa de 9,5 5% ao ano, durante
(previsto para março ou abril de 1994), e o
tanto o perfodo de carência quanto o de paga-mepto;
das demais, seis meses após o lançamento
do segundo satélite (previsto para outubro
Ç) Amortização: em duas secções (tr~·
ou novembro de 1994);
clies)de vinte prestações semestrais iguais e
d) Comissão de compromisso: 0,5% aO ano
corisecu.tívas, iniciando-se o pagamento da
pririieira seis mes.es após o lançaniento do
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados, exigível semestralmente;
primeiro satélite (previsto para março ou
e) Seguro de crédito: 5,5% sobre cad~ de- abril de 1994), e o da segunda seis meses
sembolso do empréstimo;
após o lançamento do segundo satélite (pieO Comissão de adminlstração (Manage- visto para outubro ou novembro de 1994);
ment Fee): 0,5% sobre o valor do contrato,
df Comissão de compromisso: 0,5% ao ano
paga após a emissão do Certificado de Auto- sobre os saldos do empréstimo nãO desemrização pelo Ban·co Central do Brasil;
bolsados;
g) Comissão de agendamento (Agency fee):
e) Seguro de crédito: S,48% sobre c!ida de0,125% sobre O valor do contrato, paga após sembolso do empréstimo.
a emissão do Certificado de Autorização pelo
A.rt. 2" Esta resolução entra em vigor na
Banco Central do Brasil.
data de s.ua pubficação.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro).
-Em discussão a redação finaL (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em. votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennaneéer sehtadóS. (Pausa.)
Apr-ovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esgotada a Ordem do Dia.
Passa~se ã apreciação do Requerimento o?
556, de.1990, lido no Expediente, de urgência
para o Projeto de Lei do Distrito Federal
n' 66190.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
"Discussão, em turno único, do projeto de lei do Distríto FeQerai q1,1e cr~a
e transforma cargos em comissáo do
Grupd-Díreção e Assessoramento Sup·eriores - DAS, no Quadro de Pessoal
do Distrito Federal e dá outras providéncias. (Dependéndo de parecei da Comissão do Distrito Federal.)"

Solicito do nobre Senador Leite Chaves
o parecer da Comissão do DistritO Federal~ O SR. LEITE CHAVES (PMN-PR. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta matéria
resulta de projeto de iniciativa do Governador do Distrito Federal, visando à criação
do gabinete da V ice-Governadora, ou do Vice-Gove.rnadoi do Distrito Federal, dotan·do-se de dois assessores DAS-102-4, quatro
Assessores DAS-102.3, u~ Assessor Auxiliar. um Secretário Executivo.
Sr. Presidente, desde o iofcio de Brasília
até hoje, fomos a Casa Legislativa, fomos
a Cârri.ara do Dis~rito Federal. Portanto, a
Câmara aqui tinha o seu apoio, sua proteção,
sua fiscalização. Este é O único atQ p.a existência do Seriado Federal relacioilado cOm o
cumpriril.éntO~ desse eiÍci.ugo cOrl.Sti(ucional.
Então, é a criação desse gabinete.
HOUve alguéln que leVantoU dúvida acerca
·da oportunidade, admitindo que a Criação sena· por lei.
Sr. Presidente, é o último ato do se·nãdo
Fed-eral e a Comissão do Distritá Federal,
com este parecer, encerra a atnõuiçao COnstitucional desta Casa. Por que nós vamos instituir esse gabinete e não a Câmara Distrital?
Porque simultaneamente irão tomar posse o
Governador, o V ice-Governador e os deputados. A única que não teria o seu lugar.
a condição para o exercício do s.eu honroso
mister, seria a Vice-Governadora. Ela, com
esstq-,rocedimento do.Sena.do, haveria de ter
melhor vantagem do que_ se obtivesse uma
lei do Distrito Federal. Isso não ocorre. Lá,
ela teria muito mais vantagem êm razão, talvez, de uma influêncía política. É um ~abi-
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nete modesto, de pequena dotação, mas compatível com as necessidades que tem a ViceGovernadora de criar condições de assessoramente ao Governador.- Sobretudo quando

Brasilia vai partir páfa: novos ptogramas como o metrô, que é de extrema importância
para uma cidade que está sendo pressionada
por favelas. Esse metrô terá que receber o
apoio do Senado no futuro,j_á não como Casa
Legislativa do _Distri_to Federal e, sim, como

Govel'liãdQr de condições de funcionamento
tais que permitam a essa autoridade o exei~
cício permanente das relevantes funções políticas que ela poderá assumir, em face da nova
ordem instituída no Distrito Federal.
Manifestamo-nos, ãSs'im, favoráveis à
aprovação do presente Projeto de Lei do Distrito FederaL
E o·plin!cer: sr. Presidente.

Casa do Congresso Nacional, criando condi·
ções de aprovação de verba. Todos têm conhecimento de que o Brasil pressiona Brasí-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer é favorável.
Em discussão.

lia. A criação de Samambaia e de outros distritos não evitarão a. pressão social sobre a
cidade, mas no dia que houver o metrô, nos
termos concebidos, vamos ter uma cidade
mais elastecida, um setor urbano mai!; amplo.
Sr. Presidente, veJo que todos estão apressados. Concluo o meu parecer pela aprovação, prestando minha homenagem à Brasília,
prestando minha homenagem à V ice-Governadora Márcia Kubitschek, que durante cinco dias aguarda que esse modesto gabinete
lhe seja posto às mãos, para que ela tenha
condições de cumprir o honroso mandato que
em boa oportunidade lhe conferiu o -pov9
de Brasília.
O parecer é favorável.
Eis, na íntegra, o meu parecer, Sr. Presidente:

O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

Trata-se de Projeto de Lei do Distrito Federal, de inciativa do Exm~ Sr. Governador,
que intenta a criação de 8 (oito) cargos em
comissão e a transformação de um cargo em
comissão do níve_l4 para o nível5, no Gabi·
nete do Vice-Govem.ado_r do Distrito Federal.
Mediante a Mensagem n~ 145, de 1990-DF
(n9118/90-GAC, na origem), o-Chefe do Poder Execu_tívo do Distrito Federal justifica
a criação e a transformação dos aludidos cargos em comissão, em vista do entendimento
de que a nova ordem política, com eieiçõe_s_
diretas para os dirigentes máximos desse Governo, exige se dê uma dimensão muito mais
abrangente às funç'õ~s d"il vice-governadoria.
Aduz que a Lei n" 46/89 ao organizar o
Gabinete do Vice-Governador foi muito par- .
cimoniosa na estruturação e na criação de
cargos em comissão, dotando o órgão em
apreço de apenas 5 (cinco) daqueles cargos,
o que não lhe estaria permitindo uma dinâ·
mica de funcionamento mais adequada, além
de não proporcionar condições para o recrutamento de técnicos de melhor nível.
Assim, o Sr. GOv'etrtadorpropõe, no projeto em exame, que-o cargo de Chefe da Assessoria do Vice-Govemador seja elevado de
DAS-101.4 para DAS-101.5 e que sejam criados os s-eguintes cargos em comissão:
2 (dois) de Assessor, código DAS-102.4;
4 (quatro) de Assessor, código DAS-102.3;_
1 (um) de Assessor Af.!.xiliar, código
DAS-102.1; e
..
1 (um) de Secrêtâfio~xecutivo, Código
DAS-102.!.
_, ~ ..
Entendemos que, de fato, é oportuno e
conveniente que se dote-o Gabinete d9 V ice-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senadot: Maurício Corrêa,
O SR. MAURÍCIO CORRÍ:A (PDT- DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. S!!nadores, estamos a caminho do dia 1s; portanto; a 14 dias da instalação da Câmara Legislativa de Brasília, que
é competente para votar matérias dessa natureza. Essa urgência veio-me à mão e expliquei
que não assinaria, porque é uma matéria es- tre!tamente ligada à atividade, â competência
da futura- Câmara Legislativa, seria até de
certo mOdo uma intromissão nossa nas atividades da Assembléia, da Câmara, ei.nbora
ainda tenhamos a reserva constitucional, pa·
rece-me que essa competência deveria ser reservada à Câmara Legislativa. Entretanto,
em homenagem à figura do extraordinário
homem público que foi Juscelino Kubitschek
de Oliveira, em homenagem à pertinácia da
colega Márcia Kubitschek, inclusive nossa colega aqui da bancada de Brasília; e, portanto,
em uma homenagem toda especial, diria até
carinhosa, não vou criar nenhum obstáculo
- a que seja votada esta matéria, embora não
entenda que devesse ser votada aqui.
É uma homenagem, em primeiro lugar; ao
insigne homem público falecido, Juscelino
Kubitschek de Oliveira, fundador destacidade;_e, em segundo lugar, à nossa colega Márcia Kubitschek.
O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O S-R. PRESIDENTE (Nelson Carrieíro)
-Com a palavra o nobre Senador Jamil H8.ddad.
O SR. jAMIL HADDAD (PSB- RJ. para
discutir._Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, _quero apenas dizer que não farei obstruçãO nenhuma, mas que fique__ marcado na
ata o meu voto contrário, porque acho que
cabe à Câmara do Distrito Federal, à Câmara
que foi eleita agora, tratar deste assunto. Mas
não criarei problema.
De modo que;Sr. Presidente~_peço apenas
que meu voto seja consignado contrariamen·
te ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não havendo mais quem queria fazer uso
da pªl(!.vra, está en~rr~da a discus~ão.
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Passa-se à votação.
Em votação o projeto.
Os Srs .. Senadores que o-aprovam queiram·
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai â Comissão Diretora, parã
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, redação final que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.

É lida a seguinte:
PARECER N• 508, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redaçâo ímal do Projeto de Lei do DF
~~_66, -~~-·~90~

A Comissão Diretora apresent~ a redação
final do Projeto de Lei do DF n? 66, de 1990,
que _cria e transforma cargos ern comissão
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sala de Reunióes da ComisSão, 17 de dezembro- de 1990. -NelsOn Carne"íro, P[esidente - Pompeu de Sousa, Relator - Mendes Can~le - Antônio Lu~ Maya.
ANEXO AO PARECER
N' 508, DE 1990
Redação final do Projeto de Lei do DF
n• 66, <te 1990, que cria e transforma cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no
Quã.dró- de Pessoal do Distrito Federa},
e dá outras providências.
O Senado_ Fe9eral decreta:
_
_.
Art. 1~ São c;riados no Quadro de Pessoa] do Distrito Federal, parte relativa ao
Gabinete do Governador, os seguintes cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
Ga,binete do Vice-Governador:
-dois Assessores, Código DAS-1Õ2.4;
-quatro Assessores, Código DAS-102.3;
-um Assessor Auxiliar, Código
DAS-102.1;
-um Secretário Executivo_, CódÍgo
DAS-102.1. .
Art. 2~ Fica reclassificado no nível 5 o
cargo em comissão do Grupo -Direção e Assessoramento Superiores, de Chefe da Assessoria Especial, Código DAS-101.4, do Gabinete do Vice-Governª"dor.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições ·em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.

-
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O Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, ]v Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sarajva) -_
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n~ 555, de 1990, de urgência, lido no
Expediente, para o Projeto de Lei n~ 65/90._
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qpe o aprovam queiram
permanecer sentados._ (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da m_~téria.
Discussão_, em turno único_, do Projeto

de Lei do DF n~· 65, de 1990, de iniciativa
do Governador do Distrito Federal, que
transforma cargos em comissãO do grupo
de Direção e Ass~soramento Superiores do quadro de pessoal do DiStrito Federal, e dá outras providências (depen·
dendo de parecer da Comissão do Distrito Fe_derat).
Solicito do nobre Senador Leit,~ Chaves
o parecer da Comissão do Distrito Federal.
O SR. LEITE CHAVES (PRN- P~R. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Governador do Distrito Federal,
através da Mensagem n" 141, de 1990-DF,
encaminhou a esta _Casa, para deliberação
desta Comissão, o Projeto de Lei n" 65, de
1990 que "transforma cargos cm Comissão
do Grupo Direção e Assessoramento SUperiores, do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, e dá outras providências".
O profeta de lei em apreço transforma,
em cargos de natureza especial, os cargos em
comissão de Chefe do Cerimonial, Código
DAS-101.4; Chefe da Assessoria para Assuntos Parlamentares, Código DAS-101.4; e
Chefe da Secretaria ParticUlar, Código
DAS·l01.4.
O vencimento desses cargos de natureza
especial é fixado em CrS 120.333,33 com uma
representação de 140% (art. 29). Valor este
a ser reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os servidores do
Distrito FederaU ocorridos a partir de 1\' de
novembro de 1990.
O art. 3" _estabelec~ a redução para 80%
(oitenta por cento) o número atualmente
existente de Gratificação pOf Encargo de Gabinete a que se refere o art. 10_ da Lei n"
35, de 13 de julho de 1989. Pelo art. 4", essa
gratificação poderá ser atribuída a pessoal
sem vínculo com o serviço público, quando
em exercício nos gabinetes. do governador e
do vice-govemador, hipótese em que o valor
da respectiva GratifiCação será acrescido do
percentual de 90% (noventa por cento). A
designação de pessoal .sem vínculo empregatício está limitada ao percentual de 20%
(vinte por cento) pelo§ 29 do art.·4°.
Fundamentando sua justificativa, o Gover~
nadar do Distrito Federal menciona o fato
de não terem sido esses cargos incluídos na
Lei n~ 57, de 24 de novembro de 1989, por

motivos de contenção de ga.<>tos, ficando para
outia· ócasiãao essa providência.
Argumenta _o Governador em sua exposição que "'Essa providência se faz necessária
à vista O:os Valores atribuídOs aos cargos em
comissão do Grupo DAS se encontrarem de~
fasados., deixando de significar justa retribuição para o desempenho das atribuições, responsabilidade e representatividade inerentes
àqueles éargos".
O projeto de lei em exame visa corrigir
distorções salariais no Quadro de Pessoal do
Governo do Distrito Federal e objetivâ a cOntenção de gastos relacionados a pessoal quando reduz para80% o número de Gratificações
pelo encargo em Gabinete.
O projeto é de boa técnica legislativa. Somos pela sua aprovação quanto ao rilérito,
quanto à juridicidade e constitucionalidade.
Este ptojeto, Sr. Presidente, poderia ser
examinado pelo futuro Legislativo do Distrito Federal. Como o Senador Maurício Corrêa é o mais entendido nesse setor, S. E·
bem que poderia tecer considerações a respeito.
O meu parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer é favorável.
Completada a--instruÇão da matéria, pas~
sa-se à sua discussão.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra para discUtir.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB 'RJ. Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos
há poucos dias da instalação da Assembléia
Distrital e me parece que esses cargos, essas
mutações, deveriam ser apreciadas por essa
nova Casa.
Dir-se~á que o Chefe de Assessoria para
Assuntos. Parlamentares acompanhará também, perante o Senado, o que disser respeito
ao Judiciário, à Políca CiVil e ao Corpo de
B_ombeiros. Mas para isso não é necessário
que eles mudem de categoria, eles podem
ser assessores em comissão, como o são até
hoje, e continuam trabalhando e acompa~
nhand_o esses debates.
De modo que, devemos pensar na autonomia da Assembléia Distrital que se vai instalar. O que resta a ela, se nós estamos resolvendo tudo? Nós estamos decidindo todos
os proOlemas que deverfam Ser -resolvidos por
ela.
Sr. Presidente, quero consignar aqUi o meu
protesto, o meu voto contrário à aprovação
dessa matéria. Não participei da votação anteriof, ·pois como presidente dos. trabalhos
estava impedindo de fazê-lo, portanto, não
sou tesportsãvel pela deliberação tomada.
De qualQUer forfua, -sr. Presidente, não
poderia deixar de consignar aqui meu voto
contrário.
-
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O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurico_ Corrê a.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, o avulso distribufdo está incompleto. Porque pára no art. 4" e o § z~ não
conclui. Portanto, não foi publicado na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência já determinou que o avulso com
o projeto chegue às mãos de V. Ex•
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, um esforço íngente, e também numa
homenagem ao Dr. Flávio Moraes, Assessor
Parlamentar do Governador junto ao Senado, que sempre acompanhou os projetas relativos ao Distrito Federal, estou fazendo um
sacrifício para votar favoravelmente. Porque
são três cargos: Chefe de Cerimonial, Chefe
da Assessoria para Assuntos Parlamentares
e Chefe da Secretaria Particular.
O projeto que trata da situação deles vem
até o parágrafo único do art. 29 Como o art.
3~ fala que "o Governador poderá reduzir
a gratifíéliÇão para 80%, entendo que também é pertinente ao projeto.
Porém, do art. 4" para frente não há nada
a ver com o projeto. Inclusive não sei se está
aqui o projeto. Vamos ver se está aqui o
projeto. (Pausa)
O Sr. Presidente,_ o funcionário me deu
outro projeto. Está faltando o inteiro teor
do projçto_. _O que tenho aqui é outro. Est~
está incompleto.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidência determinou que chegue a V. Ex•.
V. Ex• não vai receber nem o avulso. É o
original.

O SR. MAURÍCIO CORR~A -Sr. Presidente, outro dia votávamos um projeto d_e
iniciativa da Procuradoria-Geral da República e, advertido pelo Senador José Paulo Biso!
ao examiná-lo, verifiquei votávamos um pro"
jeto que autorizava a contratação de pessoal
lá no Estado de Roraima e no Estado do
Amapá. Acredito que devemos ter cuidado
com essas matérias.
Dizia, no meu modo de entender, que é
possível se aprovar até o parágrafo único do
art. 3" A afronta não seria tão grande, embora
a advertência feita pelo Senador Nelson Carneiro.
Daqui para frente são situações específicas.
de interesse do Gabinete do Governador, e
na frente, o que entendi é que era um '"'trem
da alegria'"' enorme.
O art. s~ que há no projeto e não está
aqui no avulso:
"Fica prorrogado por um ano o prazo para
a realização da primeira ascensão funcional"
-quando falo ascensão funcional o Senador
José Paulo Biso! treme- "para os servidores
integrantes das carreiras de que tratam as
leis abaixo relacionadas''.
-

~
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São as Leis n~" 39, 43, 51, 68, 82, 83, 85,
86, 87.
Vejam só nobres Senadores, o que íamos
fazer.

Então, Sr.

Presidente~

PARECER N· 509, DE 1990
(Da Comissão Diretora) Redação final do l'rojeto de Lti do DF
ll" 65, de 1990.

encaminho favoraM

velmente até o parágrafo· único do art. 3°.

Já apresentei os destaques para a supressão
desses artigos.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --So·
bre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1~' Secretário.
São lidos os seguintes~

A Comíssão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Lei do DF n9 65, de 1990,
que transforma cargos em Comissão do Grupo Direçãõ e Assessoramento Superiores do
Quadro de Pessoal do Dístrito Federal, e dá
outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. -Iram Saraiva, Presidente
-Pompeu de Sousa, Relator- Antônio Luiz
MãyU: - Mendes Canale.
ANEXO AO PARECER
Ne 509, DE 1990

REQUERIMENTO N• 557, DE 1990

Requeiro, nos termos regimentais, desta~
que para rejeição do art. 4~' do Projeto de
Lei do DF n• 65190.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
- Maurício Corria.
REQUERIMENTO N• 558, DE 1990
Requeiro, nos termos regimentais, âesta·
que para rejeição do art. 5"" do Projeto de
Lei do DF n• 65/90.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
-Maurício Corria.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
votação o projeto, ressalvados os destaques.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o destaque para o art. 4~', sendo
aprovado o requerimento do Senador Mauw
rício Corréa. O ;;ut. 4" ficará fora do texto.
O Sr. Ronan Tito dente.

Rejeitado, Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência cofocou o primeiro em votaÇão.
Os. Srs.- SenadoreS que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
O Sr. Chagas Rodrigues- Aprova o quê,
Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
rejeição do art. 4" É o destaque supressivo.
(Pausa.)
Aprovado.
Fica rejeitado o art. 4"'
Em votação o destaque do art. 5'
Os Srs. SenadOJC$ que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprov;ado. .. _ __ •
Fica rejeitado o art, 5"
A matéria irá ã ComíssãQ Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a me;sa, parecer da Comissão Diretbra
que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o_seguinte:

_

Redação ímal do Projeto de Lei do
Distrito Federal n~65. de 1990,quetrans-torma cargos em Comissão do Grupo Diteção e Assessoramento Superiores, do
Quadro de Pessoal do Distrito Federal,
e dá outras providências.

O Senado Federal decreta:
Art. 19 São _transformados em cargos de
n;,tture_za especial, do Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, os seguintes caigos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores? alocados no gabinete do governador;
I - Chefe do -Cerimonial, código
DAS-101.4;
II - Chefe da Assessoria para Assuntos
Parlamentares, Código DAS-101A; e
III- Chefe da Secretaria Particular, Código DAS-101.4
An. 29 A retribuição dos cargos a que se
refere o artigo anterior é fixada em:
__ Vencimento C:::r$ 120.333,33:
Representação 140%:
Parágrafo único. A remuneração de que
trata este artigo será reajustada nas mesmas
datas e nos mesmos índices adota:dos para
os servidores do Distrito Federal. ocorridos
a partir de 1"' de novembro de 1990.
Art. 3" O número atualmente existente de
GratificaÇão P~r Encargo em Gã.binete, a que
se refere o art. 10 da Lei n 9 35, de 13 de
julho de 1989, fica reduzido para oitenta por
cento,
Parágrafo único. Obedecido o disposto
neste artigo o ·o-ovetnador do Distrito Federal ftxará, por decreto, os quantitativos da
G:r?_tificação por Encargo em Gabinete para
as_ unid:ades ;Wministrativas.
Art. 4~ As despesas com a execução da
presente lei correrão à conta do Orçamento
do DistritO Federal.
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
-Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
·
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão aredação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os- Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria irá â sanção do Sr. Governador
do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presidéncia convoca sessão extraordinária a
realizar-se~ hoje, às 21 horas e 42 minutos,
com a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno úníco, do Projeto
de Decreto Legislativo n" 75, de 1990,
(o" 208/90, na Cãmara dos Deputados),
__ que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional, Cultural e As·
sistencial de Pinheiro - FECAP. para
executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pinheiro, Estado do
Maranhão. (Dependendo de parecer da
Comissão de Educação.)

-2Mensagem n" 201, de 1990 (no 759/90,
na origem), relativa a proposta para que
seja autorizada a formalização dos contratos de cessão e transferência <_Te recursos a "'fundo perdido". entre a República
Federativa do Brasii e o Governo do Japão, destinados a finaqciar o Projeto Na·
cional do Meio Ambiente ("National
Environmental Project'') e o Seg._undo
-Projeto de Cíência e Tecriblogia ("S.cience-a~d Technology II"), no valor total
de y 113.000.000 (cento e treze milhões:
de ienes) (dependendo de parecer da Comissão de Assun~os Económico~.)

-3Mensagem nu 237, de 1990 (Mensagem
n" 910/90, na origem, do Senhor Presi·
dente da República) relativa a pro"jJosta
para que seja autorizado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmioo e
Social- BNDES, a contratar operação
de crédito externo no valor de US$
250~00U,000.00 \âuúritos e cinqUenta
mithõesde dólares) junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento- BID
(dependendo de pareCer da ComL~são de
Assuntos Económicos.)
0 SR. PRESIDENtE (Iram Saraiva) Nada mais havendo a tratar. está enccrra_da
a sessão.

(Levanta-se a sessâo às 21 horas ·e
min_q(OS.)

..f(}
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Sessão, em 17 de dezembro de 1990

4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr.]ram Saraiva
ÀS 21 HORAS E 42 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES'
Nabor Júnior .....;... ÁUreo Mello - Odacir
Soares - João Menezes - Almir Gabrict
- Oziel Carneiro- Moisés Abrão- Carlos
Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João
Castelo -Alexandre Costa--:---- Chagas Rodrigues -

Hugo Napoleão -

Afonso Sancho

- Mauro Benevides - José Agripino Marcondes Gadelha- Humberto LucenaRaimundo Lira- Marco Maciel- Ney Maranhão- Mansueto de_ Lavor-:- Carlos Lyra
- Franc-isco Rollemberg - Louríval Baptista - José Ignácio Ferreira -Gerson Cama ta - João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro -Alfredo Campos- Ronan Tito - Maurício Corrêa - Severo Gomes - Mário Covas - Mauro Borges Iram Saraiva - Antônio Alves - Pompeu
de Sousa- Me ira Filho - Lourenberg Nuw
nes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Caw
nale_ - Radlid Saldanha De ri!,;,;._;- Wilson
Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo
-Márcio Berezoski- José Paulo BisolJosé Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
lista de presença acusa o comparecimento de
cinqüenta Sr~. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalho5.
Não há expediente a ser lido.
Sobre a Mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. l'' Secretário.
Ê lido ~) :;eguinte:

REQUERIMENTO N• 559, DE 1990
Nos termos do artigo 336, a\{nea b, do Rew
gimento Interno, requeremos urgência para
o Projeto_de Decreto Legislativo n·• 140, de
1990.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990.
- QzjeJ Carneiro {seguem-se assinatura:.).
O SR. PRESIDENTE (lram_Sarai,aj- O
requerimento lido será votado após a Ordem
do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Passa-se à
ORDEM DO OlA
Item 1:
Discussão, em turno úriico-, do Projeto
de Decreto Lcgi~lativo n" 75, de 1990,
(n" ::!OR/90, na Câmara dos Deputados),

que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional, Cultural e Asw
sistencia! de Pi~heiro - FECAP, para
executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pinheiro, Estado do
Maranhão. (Dependendo de parecer da
Comissão de Educação.)
Solicito ao nobre Senador Meira Filho profira o parecer.
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, já fizemos,
em oportunidade anterior, o relatório sobre
a questão em pauta e somos favoráveis a sua
aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer concluiu favoravelmente a matéria.
Em- discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a p3lavra. encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm
permanecer senmdos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

É o seguinte

u_

projetll aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 75, DE 1990
(N" 208/90, na Câmara
dos De_J>utados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educadonal, Cultural e AssiSle-ncial de Pinheiro (FECAPJ para executar, pelo pra7o de lO (dez) anos, sem
direito de exclush·idade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.

O Congre~so Nacional decreta:
Art. 1' Fica aprovado o ato que outorga
permissão a Fundação Edm:aeional, Cultural
e AssiStencial de Pinheiro (FECAP), para
executar, pl.!lo prazo de 10 {dez) anos, sem
direito de exclusividade. e com fins exclusivamente educativos, serviço Jc raJiodifusão sonora em frcqüência modulada, na cidaJc de
Pinheiro. Estado do M.aranhão, atn a que
se refere a Portaria Jf' 172, de 21 Je setembro
de 1Y8Y.

Art. 2'' Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva) Hem2:

- Mensagem n·• 201, de 1990 (n" 759/90,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a formalização dos contratos de cessão e transferência de recursos a "fundo perdido", entre a República
Fedçr~_tiva do Brasil e o Governo do _Japão. destinados a financiar o Projeto Nacional do Meio Ambiente {"National
Enviromental Project") e o Segundo
Projeto de Ciência e Tecnologi<~ ("'Science and Technology II"), no valor total
de Y 113.000.000 (cento e treze mHhões
de ienes) (dependendo de parecer de Comissão de Assuntos Económicos). Soli_rit0-110-.nobre Senador Oziel Carneiro
o parecer.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, através da mensagem em epígrafe!
o Senhor Presidente da República submete
à aprovação do Senado Federal proposta no
sentido de ser a Repúblic<l Fedemtiva doBrasil autorizada a celebrar contrato de cessão
e transferência de recur:~os ''a fundo perdido"
com o governo do Japão, no valor de Y
113.000.000 (cento e treze milhões de ienes),
para financiar a preparação do Projeto Nacional do Meio Ambiente e do Segundo Projeto
de Ciência e Tecnologia.
De acordo com a Exposição de Motivos
n" 368, de 20 de !>etembro de 1990, por se
tratar de doução e não de empréMimo, à operação não se aplicam as dispoSições da Resolução n·• 96, de 1.5 de dezembro de 1989, do
Senado Fedral, especialmente no que se refere aos limite!. de i.:!ndividamento e à previsão
de recursos orçamentários para amortização
e encargos.
O governo japonês designou o Banco Internacional de Reconstrução de Desenvolvimento (Banco Mundial) para seu agente fi.
nanceiro. cabendo-lhe efetuar os desembolsos das importâncias doadas, acompanhar o
tmbalho do~ consultores que vierem a ser
contratados, auxiliar as concorrências internacionais - quando necessárias - e reprew
sentar o governo do Japão em todos os atas
contratuah. referentes à formalização das
tran.;,ferências de recursos a Serem efetuadas
ao Tesouro brasileiro.
Conforme previsto no Anexo I dos contrato:. a serem firmados entre a União e o Banco
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Mundial, tendo como objeto a administração
dos recursos -cedidos pelo governo japonês,

os projetas beneficfados contarão para sua
execução com financiamento do próprio Banco Mundial, que será o intermediador dos
recursos em nome do governo japonês.
Em face do mandamento contido no inciso
V do art. 52 do Texto Coristitucional, os fi~
nanciamentos acima teferidos haverão de ser,
oportunamente, submetidos à apreciação do
Senado Federal.

Nestas condições, somos pelo acolhimento
do pleito, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 86, DE 1990

Autoriza a República Federativa do
Brasil a celebrar contrato de cessão e
transferência de recursos "a fundo perdi·
do" com o governo do Japão, representado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mun·
dial).
O Senado Federal resolve:

Art. 1" É a República Federativa doBra·
sil autorizada a celebrar contrato de cessão
e transferência de recursos "a fundo perdido''
com o governo do Japão, representado pelo
Banco Internacional de Reconstrução e De~
senvolvimento, no valor de Y 113.000.000
(cento e treze milhões de ienes)~ para financiar a preparação- do Projeto NaciOnal do
Meio Ambiente e do Segundo Projeto de
Ciência e Tecnologia.
Parágrafo único. O cortti:ató mencionado
no caput deste artigo não acarretará encargos
financeiros para o-T9JSouro NaCional.
Art. 2~ A autorização prevista nesta resolução deverá ser exercida no prazo de doze
meses a contar de sua publicação.
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 4P Revogam-s~_as disposições em
contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer concluiu pela apresentação do projeto de resolução; que autoriza a República
Federativa do Brasil a celebrar contrato de
cessão e transferência de recursos "a fundo
perdido" com o governo -do Japão, representado pelo BancQ Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Completada a instrução da matéria, passa~se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça apalavra, encerro
a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentac;l._os. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Dire;ora,
oferecendo a redação final, que será lida pelo
Sr. 19 S~cretário.

É lida a seguip.te:

PARECER N~ 510, DE 1990
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu~
ção n• 86, de 1990.
A ComisSão DiretOra apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n9 86, de 1990,
que autoriza a formalização dos contratos de
cessão e transferência de recursos a "fundo
perdido", entre a República Federativa do
Brasil e o Governo do Japão, destinados a
financiar o Projeto Nacional do Meio Ambiente (National Environmental Project) e
o segundo Projeto de Ciência e Tecnologia
(Science andTechnology II), no valor total
de y 113.000.000 (cento e treze milhões de
ienes).
Sala das Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Aureo
Mello - Mendes Canale - Iram Saraiva.
ANEXO AO PARECER
N• 510, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução n' 86, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu,
Presidente, promulgo a
seguinte_
, DE Jggo·
RESOLUÇÃO N•
Autoriza a República Federativa
do Brasil a celebrar contrato de cessão e transferência de recursos "a fundo perdido" com
o governo dõ_ Jap-ão, representado pelo Banco
Internaciorial de Reconstrução e DesenvolvimentO (Banco Mundial).
· O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a República Federativa doBrasil autorizada a celebrar contrato de cessão
e transferência de recursos ''a fundo perdido"
com o governo do Japão, representadO pelo
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, no valor de y 113.000.000.
(cento e_ treze milhões de ienes)~ para firianciar a preparação do Projeto Nacional do
Meio Ambiente e do Segundo Projeto de
Ciê"ncla e Tecnologia.
Parágrafo iinico. O contrato mencionado
no caput deste artigo não acarretará encargos
financ_eiros para o Tesouro Nacional.
Art_ 7! A autorização prevista nesta resolUção deverá ser exercida no prazo de doze
meses a contar de sua publicação.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Brs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 3:

Terça-feira 18 8609

Mensagem n' 237, d~ 1990 (Mensagem n~ 910190, na origem, do Senhor Presidente da República) relativa a proposta para
que seja autorizado o Banco Nacional de Desenvotvim~nto EconómiCo e Social- BNDS,
a contratar operação de crédito externo no
valor deUS$ 250,000,000.00 (duzentos e _cin_qüenta milhões de dólares) junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BID.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos.)
Solicito ao nobre Senador José Ignácio Ferreira profira o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
(PST-ES. Para proferir parecer.) -Sr: Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem
n~ 237/90 o Senhor Presidente da República
submete à aprovação do Senado Federal proposta no sentido de ser o Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social BNDES autorizado a contratar operação de
crédito externo no valor de
US$250,000,000.00 (duzentos e ciÕqüenta
milhões de dólares norte-americanos), ou seu
equivalente em outras moedas, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID.
A operação, que se destina ao financiamento parcial do Programa Multissetorial de
Crédito, realizar-se-á sob as seguintes condíções fmanceiras;
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento;
b) valor: US$250,000,000.00 (duzentos e
cinqüenta milhões de dólares nqrte-americanos);
c) prazo: 20 (vinte) anos, com 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de Carência;
d) juros: serão determinados pelo custo de
empréstimos qualificados para o_ semestre anterior, acrescidos da margem fiXada periodicamente pelo Banco de acordo com sua política de juros, a serem pagos, semestralmente,
nos dias 15 de outubro e 15 de abril de cada
ano, a partir de 15 de abril de 1991;
- êfaDiortiZação: em prestações semestrais
iguais e conseCutivas, de modo -a que o empréstimo esteja totalmente amortizado até 15
de outubro de 2010;
f) comissão de compiom.isso: 0,75% a.a.
sobre os saldos do empréstimo não desembolsados.
O Departamento do Tesouro Nacional da
Secretariada Fazenda Nacional do Ministério
di Economia, Fazenda e Planejamento atestou estar a operação contida nos limites de
endividamento estabelecidos na Resolução nP
96; de 15 de dezembro de 1989, e prestou
as informações, exigidas no mesmo texto legal, relativamente às finanças do mutuário.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
por sua vez, emitiu parecer sobre as minutas
dos contratos, assegurando a sua legalidade
e confqrmidade da minuta de contrato aos
interesses da Fazenda Nacional.
Na hipótese, cabe a esta Casa Legislativa
pronunciar-se sobre a concessão da garantia
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da União"_ à operação. na forma Prevista no
art. 52, V, da ConstituiÇão Federal e no art.
49" da Resolução n9 96/89~ posto que·a contra~
tação do empréstimo pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social,
achando-se contida nos limites do art. 7~ da
resolução sup~. dispensa a aprovação do Senado.
Nessas condições, somos pelo acolhimento
do pedido na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 87, DE 1990
Autoriza o Presidente da República a
conceder a garantia da União a operação
de crédito externo a ser contratada pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ Nos termos do art. 52, V~ da
ConstituiÇão Federal e do art. 4~ da Resolução n" 96, de 15 de dezembro de 1989, é
o Presidente da República autorizado a conceder a garantia da U o ião à operação de cré-

dito externo no valor de US$250,000,000.00
(duzentos e cinqüenta rililhões de dólares
norte-americanos_), ou seu equivalente em
outras moedas, a ser celebrada pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Socíal (BNDES) com 0 Banco lnterameri-

cano de Desenvolvimento (BID).
Parágrafo único. A operaÇão de que trata

este artigo destina-se ao final:iciamento parcial do Programa Multissetoiial de Crédito
.
d'1
fin
•

;~:bedecerá às-s~g~~~s c~n _ çõe~---~~~~

o Presidente da República a conceder a garantia da União à operação externo a ser contratada pelo -Banco Nacional de Desenvolvimento EcOnómico e Social (BNDES), junto ãõ Biinco Interamericano DeSenVOlVimento (BID).
Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
_ -OsSrs. Senadores que o aprovam queiram
permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Cõmissão Diif:tora, para
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Direfofa
ofereCendo a redação final, que será lido pelo
Sr. 1P Secretário.
_--'--É lido_ o seguinte:_

PARECER N~ 511, de 1990)
(Da Comissão_piretora)
Redação final do Projeto de Resolução
de 1990.

~· 8~

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n'~-87, de 1990,
que autoriza-o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) a coo-

tratar operação de crédito extei]lo, no valor
deUS$ 2.50.000.000,00 (duzentos e cinqUenta
milhões de dólares norte-americanos), junto
ao Banco Interamericano deDesenvolvimento-çBID).
~ala_de ReuriiOes-da Comissáo~_l7 de~-_
zembro de 1990. -Nelson Carnetro, President?- Pompeu de Sousa- Relator- Iram
Sanuva- Aureo Mello.
ANEXO AO PARECER
N9 511, de 1990

a) Credor: Banco Intcramericano -de Desenvoivimento;
b) Valor: US$250,uoo;ooo.oo (duzentos e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos):
c) Prazo: vinte anos, com três anos de caRedação final do Projeto de Resolução
rência;
n~ 87, de 1990.
d) Juros: determinados pelo custo dos empréstimos qualificados para o semestre anterior acrescida da margem fixada periodicaFaço saber que o Senado Federal aprovou,
nOs-termos do art. 52~ incisos V. VII e VIII
mente pelo BID de acordo com sua politica
de juros. a serem pagos semestralmente, nos
da Constituição, e eu, Presidente. promulgo
dias 15 de outubro e lS de abril de cada ano, a seguinte
a contar de 15 de abril de 1991;
, DE 1990
RESOLUÇÃO N'
e) Amortização: em prestações semestrais
Autoriza o Presidente da República a
iguais e consecutivas, de modo a que o emconceder garantia da União à operação
préstimo esteja totalmente amortizado até 15
de crédito_ externo a ser contratada pelo
de outubro de 2010;
Banco Nacional de Desenvolvimento Ecof) Comissão de c_o_mpromisso: 0,75% a.a.
nômico e Social (BNDES) junto ao Banco
sobre os saldos dos empréstimos não desemlnteramericano de Desenvolvimento
bolsados.
(BID).
.
Art. 2~ A autorização prevista nesta resolução será exercida no prazo de 12 (doze)
meses da sua publicação.
O Senado Federal resolve:
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
Art. 1? Nos termos do art. 52, incisos V,
data de sua publicação. --VII e VIII da Constituição e do art. 4~ da
É o parecer, Sr. Presidente.
Resolução n' 96, de 15 de dezembro de 1989,
é o Presidente da República autorizado a conO SR. PRESIDE!\'TE (Iram Saraiva) -O ceder garantia da União à operação de créparecer conclui pela apresentação de Proj:to dito externo no valor de US$ 250.000JJOOYOO
de Resolução n"'
~ de 1990, que autonza
{duzentos e cinqfienta milhões de dólares_
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americanos), ou seu equivalente em ootras
moedas, a ser celebrada pelo Banco Nacional
de Desenvolvimento Económico e Social,
(BNDES) com o Banco lnteramericano de
Desenvolvimento (BID)._
Parágrafo único. A operação de que trata
este artigo destina·se ao financiamento parcial do Programa Multise_t()rial de_ Crédito e
obedecerá às seguintes condições fioanceíras:
a) credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento;
b) valor: US$ 250,000_,000.00 (duzentos e
cinqUenta milhões de dólares americanos);
c) prazo: vinte anos, com três anos e seis
meses de carência;
d) juros: serão determinados pelo custo de
empréstimos qualificados para o semestre anterior, acrescidos da margem fixada periodicamente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), de acordo com a política de juros, a serem pagos, semestralmente,
nos dias 15 de outubro e 15 de abril de cada·
ano, a partir de 15 de abril de 1991;
e) amortização: em prestações semestrais
iguais e consecutivas, di! modo a que o empréstimo esteja totalmente amortizado até 15
de_ outubro de 2010;
_
f) comissão de compromisso: 0,75% ao ano
sobre os saldos do empréstimo não desem~
bolsados.
Art. 2~ A autorização prevista- ·nesta re-:.
solução será exercida no prazo de-doze meses
da sua publicação.
Art. 3~ Esta resoluçáo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo qQ.em pe-ça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Esgotada a Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento de Urgência n\> 559, de 1990, lido no
Expediente~ para o Projeto de Decreto Legislativo n9 140/90.
Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento~ passa-se_ à apreciação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n~ 140, de 1990
(n9 310, na Câmara dos Deputados)~ que
aprova o ato que outorga permissão ã
Fundação Cultural Educacional e de Radiodifusão Catedral São Sebastião do
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo de d_ei anos~ sem direito de exclusividade, serviço de radiodífuSão, sonora
em freqüência modulada, na cidade de
São _Gonçalo, Esfado do Rio de JaneiroDependendo de parecer da Comissão de
Educação.)
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Solicito do nobre

Sen~dor

Jamil Haddad

o parecer da Comiss_ã_o de Educação.
O SR. JAMIL llADDAD (PSB- RJ. Para
emitir parecer. Sem revisão- do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto n"
140, de 1990, aprova o ato que outorga permissão à Fundaçãõ Cultural EdQcacional e
de Radiodifusão Catedral São Sebastião do
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de SãQ Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro.
Atende a todas as exígências legais.
O parecer é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} ....:..::~0
parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, pas~
sa-se a sua díscussão, em turno único.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESlDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
- --

0 SR. NELSON CARNEffiO (PMDB RL Para discutir. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores,-quero manifestar expressamente o meu apoio a essa
iniciatiVa que aSsegura â Fundação Cultural
Educacional e de Radiodifusão Catedral São
Sebastião do Rio de Janeiro a possibilidade
de explorar serviços de rádio na cidade de
São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro.
Nesta hora de tantos desencontros de ordem
moral, será um instrumento necessário à educação da cidade e .â preservação dos bons
costumes.'
__
_______ . _
__
Por isso, Sr. Presidente, quero deixar expresso o meu aplauso a esta iniciativa.
. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se
nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso
da palavra, está encerrada a discussão. (Pausa.)
Em votação o projeto.
Os Srs. SenadoreS -que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO L.EGISLATIVO
N• 140, DE 1990
(n9 310/90, na Câmara
dos Deputados j
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Educacional e de
Radiodufusão Catedral São Sebastião do
Rio de Janeiro, para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre-.
qüência modulada, na cidade de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.
·O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Pica aprovado o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural Educacional

e de Radiodifusão Catedral São Sebastião do
Rfo de Janeiro, para explorar, pelo prazo
de dez anos, Seni direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro; ato a que se refere a Porta~
ria n~ 40, de 20 de fevereiro de 1990, do :M.i.nis~
tro das Comunicações.
Art. z~ ~ste decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O-SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
Presid_ência chamaria a atenção dos nobres
Srs. Senadores para o seguinte: nós temos
rolagem de dívida dos Estados do Rio de
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Bahia,
Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio
-Grande do Norte, Minas Gerais, Paraíba, do
Ministério da Agricultura e da Prefeitura do
Rio de Janeiro.
Acontece que a Presidência não tem condições de fazer chegar até V. Ex"' os avulsos,
mas ~avendo anuência do Plenário, a Presidência colocará em votação, logicamente que
os pareceres serão apresentados no plenário
_e todos os Srs. Senadores prestando a atenção
costumeira, terão condições de ter .conhecimento da inteiro teor.
. Não haVendo objeção do Plenário -a pauta
continuará sendo instruída.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar~se às 21 horas e 56 minutos: com a
seguinte
ORDEM DO DIA
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dendo de parecer da Comissão de Assuntos

Econômicos)

-40FÍC10 N" S/65. DE 1990
OfíCio n~ S/65. de 1990 (n'·' 445/90, -na origem), relativo a pleito para que seja autori~
zado o Governo do Estado de Santa Catarina
a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarin-a·- LFTSC (Dependendo de parecer da Combsáo
de Assuntos Económicos)

-50FÍCIO N•· S/6§, DE !990
Ofício n~ S/66, de 1990 (n" 446/90, na origem), relativo a pleito para que seja autorizadn o Governo do Estado da Bahia a emitir
e colocar ilo mercado. através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia- LFT-BA (Dependendo de
parecer da Comissão de Assuntos Económicos).

-60FÍC10 N• S/68, DE 1990
Ofício n~ S/68, de 1990 (n~ 448/90, na origem), relativo a pleito para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul a emitir e colocar no mercado, através
de ofertas púbHcas, 14.000.000.000 (Quator·
ze Bilhões) de Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Sul LFT-RS
(Dependendo de parecer da Comissão de As·
suntos Econômicos).

-I-

OFÍCIO N" S/50. DE 1990
Ofício n" S/50, de 1990 (n•• 17.943/90, na
origem), relativo a pleito para que seja auto~
rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a eriiitir e colocar no mercado, através
de ofertas públicas, 588.280.935 (Quinhentos
e oitenta e oito mílhões, duzentos e oitenta
mil e novecentos e trinta eCinco) Letras Financeiras do tesouro do Estado do Rio de
Janeiro~ LFT- RJ (Dependendo da Comissão
de Assuntos Económicos).

-20FÍC10 N• S/56. DE 1990
Oficio n" S/56, de 1990 (n" 17.974/90, na
origem), relativo a pleito da Prefeítura Munícipal de São Paulo para que possa emitir e
colocar no mercado, através de ofertas públicas, 1.717.544.757 de Letras Financeiras do
tesouro do Município de São Paulo- LFTMSP (Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos).

-30FÍC!O N" S/62. DE 1990
Oficio n• S/62. de 1990 (N" 1.107190, na
origem), relativo a pleito do Governo doEstado do Rio de Janeiro para que possa contratar operação de compra e venda, com financiamento externo junto à Medicar, empresa
de comércio exterior da República da Hungria. no valor deUS$ 20.000.000.00 (Depen·

-7-

0FÍC!O N' S/69. DE 1990
Ofício n" S/69, de 1990 (n"' 449/90, na ori·
gem), relativo a pleito para que seja autorizado o Governo do Estado do Río Grande
do Sul a emitir e colocar no mercado, atravé:::.
de ofertas públicas, !Letras_ financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
-LIT-RS, (Dependendo de parecer da Co-missão de Assuntos Econômicos).

-8- _OFÍCIO N• S/70. DE !990

sno,

Ofício no
de 1990 (no 450190. na origem), relativo à proposta para que seja autorizado o Estado do Espírito Santo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas pú·
blicas, Letras Financeiras do Tesouro doEs~
tado do Espírito Santo......:. LFT~ES (Depen~
dendo de parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos).

-90FíCIO N" S/71. DE 1990
Ofício n~ sn1, de 1990 (n" 451190, na origem}, relativo à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte a emitir e colocar no mercado, atra~
vês de ofertas públicas, Letras Finant-eiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Norte- LFT-RN (Dependendo de Parecer
da Comissão de Assuntos Econômicos).
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OFÍCIO N" Sl72. DE 1990
Ofício no SJJ2, de 1990 (n" 452/90, na origem), relativo a pleito para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais
a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 14.170.470 (quatorze milhões, cento e setenta mil e quatrocentOs e
setenta) Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais LFT-MG (Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos
Económicos).
-II-

OFÍCIO N" sm. DE 1990
Ofício n~ Sn3, de 1990 (n" 453/90, na origem), relativo a pleito para que seja autori-

zado o Governo do Estado da Parruba ã emitir e colocar no mercado, através & ofertas
públicas, 8.021.000 (oito milhões e vinte e
um mil) Letras Financeiras do Tesouro do

Ata da

226~

4~ Sessão

Estado 'cta Parafba- LIT-PB (Dependendo
de Parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
- 12-

0FÍC!O N• S/74. DE 1990
Ofícío no S/74, de_ 1990 (n~ 454/90, na origem), relativo a pleito para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, 27.140.001 (vinte e sete milhões, cento e quarenta mil e uma) Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro - LIT- RJ (Dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
-13-

0FÍCIO N' S/77. DE 1990

n" S/77. de 1990 (n" 18.179190, na
origem), relativo ã pleito para que seja autorizada a Prefeitura Municipal da Cidade do
Rio de Janeiro (RJ) a emitir e colocar no
Ofício

mercado, através de ofertas públicas,
14.000.000.00 (Quatorze Bilhões) de Letias
Financeiras do TesourQ M!_.!nicipal- LITMRJ (Dependendo de Parecer da Comissão de
_Assuntos Económicos).

-14MENSAGEM N• 79, DE 1990
Mensagem n~ 79, de 1990 (n~ 137/90, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Ministério da Agricultura a ultimar contratação de crédito externo, no valor
equivalente a até US$ 210,000,000.00 (duzentos e dez milhões de dólares) (dependendo
de parecer da ComisSão de Assuntos Económicos).
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es·
tá encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas
e 55 minutos.)

Sessão, em 17 de dezembro de 1990
Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Iram Saraiva
ÀS21 HORAS E 56 MINUTOS, ACHAM·
SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior - Aureo Mello - Odacir
Soares - João Menezes - Almir Gabriel
- Oziel Carneiro -Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio - António Luiz Maya - João
Castelo- Alexandre Costa- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão --:: Afonso Sancho
- Mauro Benevides - José Agripirio Marcondes_Gadelha- Humberto LucenaRaimundo Lira- Marco Maciel- Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- Carlos Lyra
-FranciscO Rollemberg __: Lorival Baptista
- José lgnácio Ferreira - Gerson Camata
-João Calmon- Jamil Haddad- Nelson
Carneiro - Alfredo Campos - Ronan Tito
-Maurício Corn~a- Severo Gomes- Mário Covas- Mauro Borges -Iram Saraiva
- António Alves - Poropeu d_e Sousa Meira Filho- Louremberg Nunes RochaMárcio Lacerda -Mendes Canale - Rachid
Saldanha Derzí - Wilson Martins - Leite
Chaves- Affonso Camargo -Márcio Berezoski- José Paulo Biso! -José Fogaça.

Colocação
15-12-90

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas" nos termos da Rresolução n~ 565,
de 20-09-79. do Banco Central;

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
lista de presença acusa o comparecimento de
50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE(Iram Saraiva)
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
OfícioS/50, de 1990 (no 17.943 na origem). relativo a pleito para que seja autorizado o Estado do Rio de Janeiro a
emitir e colQcar no mercado, através de
oferta pública, 588.280.935 Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
_de Janeiro- LFTE~RJ. Dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos
Económicos).
Solicito ao nobre Senador Jamil Haddad

q parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
Vencimento
. -15-12-95 .

Data-base
30-09-90

h)_ autorização legislativa: Leis n~ 1.389 e
1.555, âe 30-10·89, e Decreto n• U.SOS. de
30·03-89.

O SR:]AMÍLHADDÁD(PSB- RJ. Para
emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: o Senhor Presidente do Banco Central
do Brasil encaminha, para exame do Senado
Federal, pedido formulado pelo Govern-a"dár
do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de
ser autorizada a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de
588.280.935 Letras Financeiras do Tesou_ro
do Estado do Rio de Janeiro (LIT - RJ),
cujos recursos serão destinados ao pagamento de precatórios judiciais pendentes, deresponsabilidade daquele Estado.
A emissão pretendida realizar-se-á nas seguintes condições:
a) quantidade: 588.280.935 LFf- RJ:
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro);
f) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem. emitidos:
Quantidade
$88.280.935

o

Senhor Pre51dente do Banco central do
Brasil embora reconheça que a realizaçãO
da op~ração não importará desObediênCia aos
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limites previstos no ãrt. 3" da Resolução D'·'
74, de 15 de novembro de 1989, manifesta-se
contrariamente à conces_s<io da autorização
pleiteada.
.
De se ressaltar;· contudo, que ao autôrizaf
a emissão de títulos da dívida pública não

computáveis nos Hmites glObais de endividamento, como previsto no parágrafo único do
art. 33 _dQAto das Disposições Constitucionais Transitórias, o legislador constituinte teve em vista solucionar_gma situação de fato,

que representava fator de instabilidade social, qual seja o grande número de decisões
judiciais condenando o Poder Público a reali-

zar pagamentos. descumpridas em face das
dificuldades financeiras que este atravessava.

Ao exercício desta faculdade não se pode
opor, a toda evidência, o órgão encarregado
de registrar ,tais titulas.
Colocação
15-12-90

Por outro lado, decidir sobre a forma mais
adequada de obter os recursos necessários
ao cump)'imento de suas obrigações é prerrogativa do Poder Executivo interessado que,
a nosso ver, está melhor equipado para fazêlo, e o faz amparado na autonomia que a
Constituíção assegura: aos entes federados.
Assim, somos pelo acolhimento do pedido
na forma· do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 88, DE
1990
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro

a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado - LFT - RJ.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" é o Estado do Rio de Janeiro,

nos termos do art. 33, parágrafo único, do
Ato das Disposições Constitucionais Transi-

Data-base
30-09-90

Vencimento
15-12-95.

g) forma de colocação: através de ofertas
através de ofertas públicas, 588.280.935 Lepúblicas nos termos da Resolução n" 565_, de _ -tras Financeiras· do Tesouro do Estado do
20-09-79, do Banco Central;
Rio de Janeiro (LFT-RJ).
- Sala -áe_Reuniões da Comissão, 17 de deh) autorização legislativa: Leis n...s 1.389 e
1.555, de 30-10-89, e Decreto no 12.808, de
ze_mbro de 1990. -Nelson Carneiro, Presi30-03-89.
.
dente, Relator Iram Sai-aiva - Pompeu de
Sousa - Áureo Mello.
-- Art. 3° A autorização de que trata esta
Resolução deverá ser exercida até o dia 31
'A.Í'/ElCOAO PARECER N• 512, DE 1990
de dezembro de 1990.
Art. 4'·' Esta Resolução entra em vigor
l{edação final do Projeto de Resolução
na data de sua publicação_.
n• 88, de 1990.
Art. 5" Revogam-se as disposições em
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
contrário.
nos-termos do art. 52, inciso VII, da Consti:é. o parecer: Si-, -Presidente ..
tuição, e eu Presidente, promulgo a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
parecer conclui pela apresentação de projeto
de resolução que autoriza o Estado do Rio
de Janeiro a emitir Letras Financeiras do T'esouro do Estado- LFT-RJ.
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Com.f~S.[Q DiretQra, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo redação final, que será lido pelo
Sr. lo Secretário.

É lido o seguinte
PARECER N• 512, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n• 88, de 1990.

A Comissão Di(etora apresenta a redação
finãl do ProjetO de Resolução no 88, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e ·colocar no mercado,

, DE 1990
RESOLUÇÃO N•
---·Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e a colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
FinancE:iras dO Tesouro do Estado do Rio
de J~neiro (LFT-RJ.)

O Senado Federal resolve:
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tórias e do mt. 9" da Resolução n'' 94, de
15 de dezembro de 1989, do Senado Federal,
autori2:ado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, 588.280.935 LetraS Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro (LIT- RJ), destinadas ao
pagamento da 2~ parcela de precatórias judiciais pendentes, de sua responsabilidade,
Art. zo A operação obedecerá as seguintes. condições:
!l) quantidade: 588.280.935 LFr- RJ;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe·
rencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00; (um cruzeiro)
f) previsão de colocação e vencimento dm.
títulos a serem emitidos:

Quantidade
588.280.935
Art. 1" :t: o Governo do Estado do Rio
de Janeíro, nos termos do art. 33, parágrafo
tlnico do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, autorizado a emitir e a colocar
no mercado, através de ofertas pUblicas,
588.280.935 Letras Financeuas do Tesouro
do Estado do Rio d,e Janeiro (LFr-RJ), dcstinadas ao pagamento da segunda parcela de
precatórias judiciais, de sua responsabílida~
de.
Art. 2~ A operação obedecerá às seguin~
tes condições:

a) quantidade: 588.280.835 Letras Financeiras do TesourO do Estado do Rio de Janeiro (LFT-RJ);
b) modalidade: .nominativa-transferível;
cf rendimento: igual ao das Letras .FinanCeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) previsão de Colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Colocaçio Vencimento Data-Base Quantidade
15-12-90

15-12-95

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas nos termos da Resolução no 565, de
20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
h) autorização legislativa: Leis Estaduais
noS 1.389 e 1.555, de 28 de novembro de 1988
e 30 de outubro de 1989, respectivamente,
e Decreto Estadual n" 12.808, de 30 de ma_rço
de 1989.
ArL 3'·' A autorização de que trata esta
Resolução será exercida até o dia 31 de dezembro de 1990.
A,rt, 4'' Esta ResoluÇãO e"inra- em vigór
ná. data de s"ua púbti~ção.

30-9:90

588.280.935

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão a redação final. (PaUsa)

N<lo havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação,
Os Srs. S_enadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESlDENTE (Iram Saraiva) Item 2:
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ser _autorizada a emissão e colocação no merArt. 3~" A autorizaç-ão- de que trata esta
cado, através de of_ertas públicas, de
Resolução deverá ser exercida até o dia 31
1.717 .544. 757 Le_tras Financeiras do Tesouro
de dezembro de 1990.
do MunicfpiO de São Paulo (LFTM- SP),
Art. 4o Esta __Resolução entra em vigor
cujos recursos serão destinados ao pagamenna data de sua publicação.
to d_e 2/8 (dois oitavos) do total de precatórios
Art. 5" Revogam-se as disposições em
judiciais pendentes de responsabilidade da- contrário.
quele Município.
É o parecer, Sr. Presidente.
A emissão pretendia realizar-se-á nas seguintes condições:
Solicito do nobre Senador Severo G_omes
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
a) quantidade: 1.717.544.757 LFTM-SP;
o parecer da Comissão de Assuntos Econôparecer concluiu pela apresentação do projeb) modalidade nominativa-transferível;
micos.
to de resolução que autoriza a Prefeitura do
c) rendimento: igual ao das Letras FinanMunicípio de São Paulo (SP) a emitír Letras
ceirasdoTesouro Nacional (mesma taxa refeO SR. SEVERO GOMES (PMDB-SP. Para
Finãnceiras do Tesoiúo do Município rençial);
-emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Sena. LFTM-SP.
d) prazo: 1826 dias;
dores, o Presidente do Banco Central doBraCompletada a instrução da matéria pase) valor nominal : _Cr$1.00;
. sil encaminha, para exame do Senado Fedesa-se à sua discussão.
f) previsão de colocação e vencimento dos
ral, pedido formulado pela Prefeitura do MuEm discussão. (Pausa.)
títulos a serem emitidos:
nicípio de São Paulo - SP, no sentido de
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
OSS!-S: Senadores que o aprovam queiram
Quantidade
Data-base
Código
Vencimento
Colocaçlio
permanecer sentados. (Pausa.)
01·06·95
01-06-90
1.717.544.757
655000
Novembro/90
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
lo, e o faz amparado na autonomia que a
g) forma de colocação: através de ofertas
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - SoConstituição assegura aos entes Iedetados.
públicas, nos termos da Resolução n~ 565,
bre a mesa, redaç;ão final que será lida pelo
Assim, somos pelo acolhimento do pedido, Sr. 1" Secretário.
de 20-9·79, Banco Central;
na forma do seguinte:
h) autorização legislativa Lei n~ 7.945,_de
É lida a seguinte:
29-10-73, Lei nn 10.020, de 23-12-85 e Decreto
PROJETO .DE RESOLUÇÃO N' 89, DE
n• 27.630, de 26·1-89.
1990.
O Sr. Presidente do Banco Central doBraPARECERN• 513, DE 1990
Autoriza a Prefeitura do Município de
sil, embora reconheça que a realização da
Redação final do Projeto de Resolução
São
Paulo
(SP)
emitir
Letras
Financeiras
operação não importará desobediência aos
n"--S9, de 1990.
do Tesouro do Município- LITM·SP.
limites previstos no art. 3~ da Resolução n~
A Comissão Diretora apresenta a redação
94, de 15 de novembro de 1989, manifesta-se
O Senado Federal resolve:
contrariamente à concessão da autorização
Art. 19 É a Prefeitura do MuniCfpio de final do projeto de Resolução n" 89, de 1990,
' pleiteada.
São Paulo (SP), nos termos do art. 33, pará- que autoriza a Prefeitura Municipal de São
Paulo (SP) a emitir e colocar no me.rGado,
De se ressa1Uu-, contudo, que ao autorizar grafo únicO, do Ato das Disposições Consti- através de ofertas públicas, 1.717.544.757 de
e
do
art.
9"
da
Resotucionais
Transitórias
a emissão de títulos da dívida pública não
lução no 94, de 15 de dezembro de 198_9, do Letras FiflariceiiaS do Tesouro do Município
computáveis nos limites globais de endivida. .
Senado
Federal, autorizado a emitir e a colo- de São Paulo (LFTM- SP).
mento, como previsto no parágrafo único do
Sala de Reuniões da Corilissão, 17 de decar
no
mercado,
através
de
ofertas
públicas,
art. 33 do Ato das Disposições Constituciow
1.717.544.757 Letras Financeiras do Tesouro zembro de 1990. -NelSon Cainelfo, Presinais Transitórias, o legislador constituinte tedo Município de São Paulo (LFTM-SP), des- d~nte; Nabor JúÓiQr, -Relatai; Áureo Mello,
ve em vista solucionar uma situação de fatO
tinadas ao pagamento da 2• parcela depreca- Antônio Luiz .M:aya.
que-representava fator de instabilidade so·
tórías judiciais pendentes, de sua responsaANEXO AO PARECER N" 513, DE 1990
cial, qual seja o grande número de decisões
bilidade.
judiciais, condenando o Poder Público a rea~
Redação final do' Projeto de Resolução
Art. z~ A operação obedecerá às seguinlizar pagamentos, descumpridas em- face das
n• 89, de-1990.
tes
condições:
dificuldades financeiras que este atravessava.
a) quantidade: 1.717.544.757 LFTM-SP;
Faço saber que_ o Senado Federal aprovou,
Ao exercício dessa faculdade não se pode
b) modalidade: nominativa-transferível;
nos termos do- art. 52, inciso VIl, da Con"sti·
opor, a toda evidência, o órgão encarregado
c) rendimento: igual ao das Letras Finan- tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
de registrar tais títUlos.
ceiras do Tesouro Nacional( mesma taxa refeRESOLUÇÃO N' , de 1990
Por outro lado, decidir sobre a forma mais
rencial);
adequada de obter os recursos necessários
Autoriza a Prereitura Municipal de São
d) prazo: 1826 dias;
ao cumprimento de suas obrigações é prerroPaulo 1 Estado de São Paulo, a emitir e
e) valor nominal: Cr$1.00
gativa çio Poder Executivo iitteressado, que,
a colocar no mercado Letras Financeiras
f) previsão de colocação e vencimento dos
a nosso ver, está melhor equipado para fazêdo Tesouro do Município de São Paulo
títulos a serem emitidos:
(LFTM-SP).
Oficio n" s/56, de 1990 (n" 17.974190,
na origem), relativo a plcitn da Prefeitura Municipal de São Paulo para que
possa emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 1.717.544.757 de
Letras Financeiras do Tesouro do Muni·
cípio de São Paulo -LFfM-SP. (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos EconômiCos).

Colocação
Novembro/90

Vencimento
01.Qô.95

Data-base
01-06-90

g) forma de colocação: através _de ofertas
púbticas, nos termos_ da. Resolução n" 565,
de 20-9-79, Banco Central;

Quantidade
1.717.544.757

Código
655000

h) autorização legislativa: Lei no 7.945, de
29·10· 73, Lei n" 10.020, de 23·12-85 e Decreto
n• 27.630, de 26·1-89.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do
a.rt. 33, parágrafo único do Ato da~ Dispo·
stções Constitucionais Transitórias. autorizado a emitir e a colocar no mercado, através
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de ofertas pública<>, 1.717.544.757 Letr~ Fi~
nanceiras do Tesouro do Município de São
Paulo (LFTM-SP), destinadas ao pagamento
da segunda parcela de precatórias judichiiS,
pendentes de sua responsabilidade.
Art. 2° A operação obedecerá às seguintes condições;
a) quantidade: 1.717.544.757 Letras Financeiras do Tesour9 do Município de_ São
Paulo (LFTM-SP);

b} modalídade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: L&26 dias;
.
Valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f)" previsão de colocação e vencimento dos
tftU!õ-s a -serem emitidos:
-

er

Colocação

Vencimento

D.ata-base

Quantidade

Código

Novembra/90

01-06-95

0!.06-90

1.717.544.757

655000

g) forma de coloca_ção: através de ofertas --noVator de uss·zo.ooo.ooo,oo (vinte milhões
públicas, nos termos da Resolução _no 565, de _dólares norte-americanos), utilizando lide 20 de setembro de 1979, do Banco central
nh~ ãe crédito rlõ valor deUS$ 17.000.000,00
do Brasil_;.
(d~essete milhões de dólares norte-imerih) autorização legislativa: Leis Estaduais
canos), ofer~cida pelo Magyar Kulkere.<>ken§s 7.945, de 29 de outubro de 1973 c 10.020~ delmi Bank R. T. e~ caso autorizada, obedede 23 de dezembro de 1985 e Decreto Esta· c_erá às seguintes Condições financeiras:
a) Valor: US$ 17.000.000,00;
dual n§ 27.630, de 26 de j8ilciro ·de 1989.
Art. 3Q A autorização de que trata esta
b) Amor!izasão: em 14prestações semesresolução-será exercida até o dia.31 de dtizem· trais com carénCfa de 18 meses;
cJ Juros: 7,5_% a.a., exigíVeis em p"arJ::elas
bro de 1990.
Art. 4Q Esta resoluçâ~feiltra ~vigor na semestrais;
data de sua publicação.
_ID_ Garant~: vinc~lação de parte do Fundo
de Participaçâo dos Estados..
A operação foi autorizada pela Lei Estadual n' 1.717, de 18-10·90.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
O Sr. Go.vemador do Estado do Rio de
discussão a redação final.
Janeiro solicita -em fac.e de haver o Estã.do
Não havendo quem peça a palavra, encerro
esgotado a sua capacidade de endividamento,
a discussão.
nas termos da Resolução n" 94, de 15 de deEm votação.
zembro de 1989, do Senado Federal - , a
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram
elevação temporária dos limites ali previstos,
permanecer sentados. (Pausa.)
na forma do que lhe faculta o art. 7'1 da citada
A matéria vai à promulgação.
resolução.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
Esclareça-se, por ÕpÕriuno~ -que a ResoItem. 3:
lução IT' 94189 ~ do Senado Federal, não mais
está em vigor desde o dia 7 de dezembro
Ofício n' S/62, de 1990 (Ofício n'
passado, e que a Resolução reçentemente
1.107/90, na origem), relativo ao pleito
aprovada para regular a matéria, por não ter
do Governo do Estado do Rio de Janeiro
para que possa contratar operação de -sido publicada, não está em vigor.
-Ademais, a importância da operação que
compra e venda com financiamento exobjefíva equipar os hospitais e ambulatórios
temo junto a Medicar, Empresa de Copúblicos da rede estadual, e as condições a
mércio Exterior da RepúbliCa da Huntratativas do financiamento oferecido pela
gria, no valor de Vinte milhões de dólare
instituição financeira húngara, convencem~
(Dependendo de parecer da Comissão
nos da necessidade de ser autorizado o estado
de Assuntos Económicos.)
a contratá~lo, na forma do seguinte;
Solicito do nobre Senador Jamil Haddad
Assuntos Econóo parecer da Comissão

micos,

de

OSR. JAMIL HADDAD (PSB-RJ. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, com o Ofício nG S/62, o Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro submete à consideração desta Casa Legislativa
proposta no sentido de ser o estado autorizado a celebrar operação de compra e venda
com financiamentO externo, com a empresa
de comércio exterior da República da Hungria-Medicar.
A operação em causa consiste na importação de equipamentos médico-hospitalares

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a celebrar operação de compra
e venda com financiamento externo junto
80 Magyar Knlkereskedelmi Bank R. T.
âa Hungria.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o Estado do Rio de Janeiro
autorizado a contratar operação de financiamento junto ao Magyar Kulkere-skedelmi
Bank R.T., da Hungria, no valor de US$'
17.000.000,00 (dezessete milhões de dólares
norte-americanos).

Art. 2? A operação destina-se à compra
financiada de equipamentos médico-hospitalares para iquipar hospitais e ambulatórios
públicos da rede estadual.
Art. 39 A operação deverá obedecer às
seguintes condições básicas: ~ ·- -·-·-···
a) Juros: 7,5% ao ano sobre o·.saido devê-.
dor;
b) ~ortizaç:ão: em 14 prestações semestrais, com carênda ·de 18 nieses;
c) Garantia: vinculação de parte do Fundo
de Partícipa~o dos Estados.
Art. 4~ A autorização de que trata est_a
resolução deverá ser exercida no prazo de
12 meses a contar de sua publiCação.
An. 59 Essa resolução entra em vigor na
data de s.ua. publicação.
- Art. 69 Revogam-se as disposições em
contrário.
É o parecer, Sr.. PreSid-ente._

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer to"Q.c]uiu pela apresentação de projeto de resolução que autoriza o Governo do
Estado do Rio de Janeiro a celebrar operação
de compra e venda com financiamento exter~
no junto ·ao Magyar Kulkereskedelmi Bank
R.T da Hungria.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os SrS. Senadores que{) aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
- · -A matéria vai à Comissão Díretora para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação firial da m~téria, que
será lida pelo Sr. lo Secretário.
É lida .a seguinte:

PARECER N• 514, DE 1990

Redação f"mal do Projeto de Resolução n~ 90, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução nl' 90> de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de compra
e venda, com financiamento externo junto
à Medicar, empresa de comércio exterior da
República da Hungria, no valor de
US$20,000,000.00 (vinte milhões de dólares).
Saia de Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. -Nelson Carneiro, Pres{dente - Pompeu de Sousa, Relator - Alexandre Costa - Áureo Mello.
ANEXO AO PARECER N• 513, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
· n· 90, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição, e eu,
• Presidente, promulgo
a seguinte
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RESOLUÇÃO N•

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a celebrar operação de compra

e venda com f'manclamento externo junto
ao Magyar Kulkereskedelmi Bank R. T.,
da Hungria.

O Senado Federai resolve:
Art. 1~" · É o Governo do Estado do Rio
de Janeiro autorizado a contratar operação
de financiàmento junto ao Magyar Kulkereskedelmi Bank R.T., da Hungria, no valor
de US$17,000,000.00 (dezessete milhões de
dólares americanos).
Art. 2~' -A operação destina-se à compra
finariCiada de equipamentos médico-hospitalares para equipar hospitais e ambulatórios
públicos da rede estadual.
Art. 3~ A operação deverá obedecer às
seguintes condições básiCas:

a) valor: US$17,000,000.00 (dezessete milhões de dólares americanos);
b) amortização: em quatorze prestações
semestrais, com carência de dezoito meses;
c) juros: sete e meio por cento ao ano,
exigíveis em parcelas semestrais;
d) garantia: vinculação de parte do Fundo
de Participação dos Estados.
Art. 4" A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exercida no prazo de
doze meses a contar de sua publicação.
Art. 5~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

de permitir o giro de 138.101.116 LFf-se,
vencíveis em janeiro de 1991.
A operação em questão, se autorizada, realizar-se-á de acordo com as seguintes condiç6es financeiras básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa~transferível;
Vencimento

O SR. SEVERO GOMES (PMDB -.SP.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Ditetor de PoHtica Monetária
do Banco Central do Bra_sil enc;uninha, para
exame do Senado Federal, pedido formulado
pelo Governo do Estado <f_e Santa Catarina,
no sentido de ser autorizada a emissão e colocação no mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFT-SC, a fim

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiràs do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
~) prazo: até 1.825 dias;
~)

valor nominal: Cr$ 1,00

- 1J câracteristic8s dos títuloS a serem Substituídos:
Quaalidade
138.101.116

g) previsão de colocaÇãO e vencimento
dos títulos a serem emitidos.

Data-Base

Colocaçilo Vencimento
2+91

1-9-95

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos_ da Resolução n9 565,
de 20-9-79, do BAnco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei n9 7 .546, de
27-1-89 e Decreto n9 2.986, de 10-2..g9.0 processado está devidamente instruído
na forma preSCrita do art. 99 da Resolução
n9 94, de 15 de dezembro de 1989, desta Casa
Legislativa.
No caso em exame, embora reconheça que,
mesmo após a realização da operação em cauO SR, PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
sa, continuará o Estado obedecendo aos limidiscussão a redação final. (Pausa.)
tés -fiXados na referida Resolução n9 94/89,
Não havendo quem peça apalavra, encerro
do Senado Federal, o Banco Central do Brasil
a discussão.
ãieifu-pili"a o-s risCOs decorrentes do excessivo
Em votação.
eridividamento das unidades federadas.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
Cabe ressaltar, por oportuno; que a Resopermanecer sentados. (Pausa.)
lução n9 94/89, do Senado Federal, deixou
Aprovada.
de \{igorar, por -decurso de prazo, a 7 de deA matéria vai à promulgação.
zembro passado e que a resolução recenteO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- ____ mente aprovada, que disciplina a matéria,
ainda não está em vigor por não haver sido
Item 4:
publicada.
Ofício n• S/65, de 1990 (Of. Dipon/Ga·
Ademais, a rolagem da dívida dos estados
bin-90/445, na origem), relativo ao pleito
e municípios impõe-se, no momento em que
para que seja autorizado o Estaâo de
a economia atravessa período recessivo, sob
Santa Catarina a emitir e colocar no merpena de serem inviabilizadas suas adminisca~(). através de ofertas públicas, Letras
trações.
__ .
Financeiras do_ Tesouro do Estado de
Em face do exposto, somos pelo acolhiSanta Catarina. (Dependendo de paremento do pedido, na forma do seguinte:
cer da ComissãO de Assuntos Económicos.)
Solicito do nobre Senador Severo Gomes
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos.

Dezembro de 1990

Vencimento

561,713

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 91, DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina - LFrC.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1~ É o Estado de Santa Catarina autorizado a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
- LFfC, no montante necessário ao resgate
de 138.101.116 Letras Finariceiras do Tesouro do' Estado de Santa Catarina - LFI'C,
vencíveis no mês _de janeiro de 1991.
Art. z~ A operação obedecerá às seguin~
tes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe~
rencial);
d) prazo: até 1825 dias;
e) valor nomiD,$1: Cr$ 1,00
f) características dos títulos a serem substituídos:

Quantidade
131ÚOLÚ6

g) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Colocaçilo

2-1-91

Vencimento Tllnlo

561,713

Data-Bale
1"1-91

Dezembro de 1990
h) forma de
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coloca~9:

atrayÇs_de ofertas

públicas, nos termos da Resolução no 565,
de 20-9-79, do Banco Ce.ntral do Bras_il;
i) autorização legislativa: Lei nD 7 .546, de_
27-1-89 e Decreto no 2.986, de 10-2-89.

Art. 3~ A autorização de que trata esta
resolução deverá se_x: exercida até o dia 31
de janeiro de 1991.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 5? Revogam-se as disposições em
contrário.
_
É o parecer, Sr. Pre,sidente.

- __ públicas, Letras Financeiras do Tesouro
dó Estado d_e_Santa Catarina (LFTC).
Sala de Reuniões dà C6m1ssão, 17 de
dàembro de 1990. ~Nelson Carneiro,
Presidente - Iram Saraiva )telator Pºmpeu de Sousa- Aureo 1\fello, Rela~
to r.
ANEXO AO PARECER N• 515, DE
1990
lução

Redação final do Projeto de Reso91, de 1990.

n~

O SR. PRESIJ;lENTE (Iram Saraiva) - O
parecer conclui pela apresentação de Projeto

Fãço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII da Consti·
turç·oo;-eeu, Presidente, promulgo a seguinte

de Resolução n"' , de 1990, que autoriza o

RESOLUÇÃO N·. !)E 1990

Governo do Estado de Santa Catarina a emitir e a colocar no mercado, através de Õ(ertas
públicas, Letras F_i_nanç~irás do TesoUro do
Estado de Santa Catarina -LFTC.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ã ComisSão Diretora para
a redação final.
O SR. PRESiDENTE (Iram Saraiva)- SoR
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final da matéria, que
será lida pelo Sr. lo Secretário,

É lida a seguinte:
PARECER N• 515, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n• 91. de 1990.
A CoinissãO Direto:ra apresenta
a redação final do Projeto de Resolução
n~ 91, de 1990, que autoriza-o Governo
do Estado de Santa Catarina a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas

Autoriza o Governo do Estado de Santa
-cala.rina a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Finan·
ceiras do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (LFTC).
_Q Senado Federal resolve:

Ai't. 1" É o Estado de santa Catarina au·
torizado a emiJir_ e a colocar no mercado,
através de oft:r_tas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTC), no montante neces&ário ao resgate
de 138.1íll.ll6 Letras Financeiras do Te.sou·
rodo Estado de Santa Catarina (LFTC), venR
cíveis no mês de janeiro de 1991.
Art. 2~ A operação obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem subititu(dos, dedu R
zida a parcela de 12% a título de juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual aci das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe·
rertcial);
d) prazo: até 1.825 dias;
e) -valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
· l) caracterfsticas dos títulos a .serem substi·
tuídos:

Vencimento

Quantidade

1°-1-91

138.101.116
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Aprovada._
A matérl.ã vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) Item 5:
Oficio n~· S/66, de 1990. DF. DIPOM/
GABIN 90-446, na origem, relativo-ao
pleito para que seja autorizado o Governo do E~tado da Bahia a emitir e-colocar no mercado, através de Qfertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do
Estado da Bahia (dependendll de parece-r da Comissão de Assuntos Econõmicos).
Solicito ao nobre Senador Mauro Borges
6 parecer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. MAURO BORGES (PPC - GO.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

1.

Considerações iniciais

. A presente solicitação foi fQrmulada e_ instruída durante a vigência da Resolução_ n"_
94, de 1989, do Senado Federal, cuja vigência
originalmente programada para expirar em
30-11-90, foi prorrogada para até 7 de dezembro corr_ente. _J\.pós tal data, foi apreciado
e aprovado, pelo Plenário desta Casa, o substitutivo do rel~tor ao Projeto de Resolução
n~ 66, de 1990, que ainda não entrou ~m -Vigor
por se achar pendente de publicação. Nesse
caso, ent_ende o relator ter o Plenário do Senado Federal latitude para apiici:Ú o critério
que entender mais conveniente, dada a prerrogativa constitucional de que se acha investido, bt!m como do. preceito doutrinário de
que a ausência de norma não constitui fuqd~
mento para que a autoridade ou órgão res_
..
_
ponsável deix.e d_e decidir.
Assim, diante de tal circunstância, optou
o relator por apreciar o pleito com base nas
nqrmas Jegais que instruíram a sua formulação,_ como norína de bom senSo e capaz
de assegurar eqüidade no tratamentO de piei·
tos similares, desde que adotada tal orientação em todos os casos asst:melhados que
venham a ser d~~didos po_r esta Casá.,_ nestes
dias finai& da Sessão Legislativa de 1990.
Parecer

g) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Colocação
2-i-91

Vencimento Tft.ulo
1"-9-95

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~ 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Cen_tral
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei E~tadual n~
7.546, de 27 de janeiro de 1989 e Decreto
Estadual n~ 2.986, de 10 de fevereiro de 1989.
Art. 3? A autorização de que trata esta
resolução devem. ser exercida até o dia 31
de janeiro de 1991.

Data-Base

561.713

Art. _.t~ .Ç:sta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
discl!-ssão a redaÇão final. (Pausa.)
· ~ão havendo quem peça a palavra, encerro
a dis.cussão.
··Em- votação.
_ -os- Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer senfados. (Pausa.)

Nos termo~ do ci.ue dispõe o a.ri. 9''da Resolução no 94~ 4~ J989. do Senad9 ,Fe~eral, ()
Governo do Estado da Bahia submeteu à con·
. sideração· dCSte senado Federãl, .por -intermédio do Banco Central do Brasil, proposta
de emissão, com conseqüente colocação no
mercado, de Letras Fin?-nceiras do Tewuro
do Estado da Bâhia (LFfcBA}. em "quantidade suficiente para promover a suhstituição
das 940.952.649 LFT-BA, que vencem no de·
correr de 1991. 'O Banco Centr(!.l, restringiu
sua apreciação ·aos títulos com vencimento
em janeiro e fevereiro de 19n, ou seja,
24.719.408 LFT,BA, deduzida a parcela de
12% a tftulo de juros.
_
As condiçõe·s -básicas da operação; noS termos da proposta do Gove-fno do ES-tado da
Bahia ·e do Pareçer Dedip/Dia!~ - 9Ç_/547
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(Pt 3159075/90), do Banco Centi"al do Brasil,
são as seguintes:
__
a) quantidade: a definir no resgate das
24.719.408 LFf-BA;
b) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (em

6-11-90);
c) modalidade: nominativa-transferível;

d) prazo de resgate: até 731 dias;
e) forma de colecação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
de 1979, .do Bacen;
f) rendimentos: igual ao das Letras Finan-

ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
g) colocação: em janeiro e fevereiro de
1991;
b) vencimento: em 15-1-93 e 15-2~-~~·

A operação se acha devidamente autori-

zada pelo Poder Legislativo do Estado da
Bahia, pela Lei n" 4.828, de 17-2-89.
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de endividamento estabelecidos pelo Senado Federa] -

através da Resolução

n"' 94189 - , o parecer do Departamento da
Dívida Pública, do Banco Central, assinala,
com base nas avaliações de seus setores técnicos, que, mesmo após a emiss[o pretendida,
o endividamento do Estado da Bahia ficará
abaixo dos limites operacionais indicados nos
arts. 2? e 3? da resolução supra, manifestando,
não obstante, reservas quanto à oportunidade da operação em face das repercussões negativas do endhtidamento crescente dos Estados e Municfpios iliiSJ>Oiltlc3s-d6-c0ntenção
. da inflação.
No que se refere ã instrução processual,
o pedido se acha adequadamente informado,
tendo cumprido as exigéncias estabelecidas
pela Resolução n~ 94, de 1989, do Senado
Federal, isto é, anexado cópia da lei autorizativa, detalhado as características básicas da
operação e anexado infori:nações sobre a situação financeíra do estado. Sua instrução
inclui, igU31mente, declaração .do Governo
estadual de que aquela unidade da Federação
tem cumprido as disppsições. do art. 212 da
Constituição, do art. 38 do Ato das Disposições ConstitucioóaiS ·Transitõ.f:ias.
Quanto aos aspectos formais, cabe assinalar que, segundo o que estabelece o art. 15
da Resolução n"~'94, de 1989, do Senado Federal, as resoluções autorizativas deverão incluir as segUintes informações; a) valor; b)
objetivo da operação; c) condições financeiras básicas; d) prazo para o exer.cício das autorizações.
Assim, à vista dos elementos anteriormente consideraq.os, especialmente dos propósitos da operação e do fato de o es~ado dispor
de margens utilizáveis de endividamento e
de capacidade de pagamento,_ à luz dos critéw
rios fixados pela Resolução n9 94/89, somos
pelo acolhimento do pedido, nt;>s termos do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 92, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado da Babia a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFT-BA) para a substi-

tuição de 24.719.408 de tais títulos que
:Venceni: no início de 1991.
Art. 19 É o Govemçt_do Estado da Bahia
autorizado a emitir, mediante registro no
Banço Central do Brasil, a quantidade de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da
Bahia (LFT-BA) estritamente necessária à
substituição de 24.719.408 (vinte e quatro mi'lhões, setecentos e dezenove mil, quatrocentos e oito) LFf-BA, que vencem em janeiro
e fevereiro de 1991, deduzida a parcela de
12% (doze por cento), a título de juros, com
vistas ao giro da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único: A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância ãs seguintes condi-

Sala de Rellniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presi- ·
dente- Alexandre Costa,- Pompeu de Sousa Relator - Anreo Mello.
ANEXO AO PARECER N' 516, DE 1990
Redação fmal do Projeto de Resolução
n' 92, de 1990.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VTI, da Constituição, e eu~ Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'

O SR. PRESIDENTE {lram Saraiva) -O
parecer concluiu pela apresentação do Projeto de Resolução n? , de 1990, que "autoriza
o Governo do Estado da Bahia a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado (LFf BA) para a substit~ição de 24.719.408 de tais
títulos que vence_m no início d~ 1991".
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça apalavra, encerro
a .discussão.
Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComisSão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (liam saTaiva) -Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
ofereCendo a redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 1? Secretário.
É lido o seguinte:

PARECER Nt 516, DE 1990
Redação rmal do Projeto de Resolução
n' 92~ de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
firiái do Projeto de Resolução n" 92, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado da Bahia
a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFf- BA).

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado da Babia a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia (LFI'-BA), para
á substituição de 25.719.408 (LFT-BA),
vencíveis no infdo de 1991.

ções básicas:
a) Valor nominal unitário: Cr$ 1,00 cada,
em 6-11-90·
b} modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate: 731 dias;
. d) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
e) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n~ 565n9
õóBacen;
f) colocação dos títulos: janeiro e fevereiro
de 1991;
g) vencimento dos títulos: em 15-1-93 e
15-2-93.
Art. 2? A presente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
Art. 3Y Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

Dezembro de 1990

O Senado Federal resolve:
Art. 1? É o Governo do Estado da Bahia
autorizado a emitir, mediante registro no
Banco Central do Brasil, a quantidade de
Letras Financeiras do Tesouro dO Estado da
Bahia (LFf-BA) estritamente necessária à
substituição de 24.719.408 (vinte e quatro milhões, setecentos e dezenove :mil, quatrocentos e oito) Letras Financeiras do Tesouro do
Estado da Bahia {LFf-BA) que vencem em
janeiro e fevereiro de 1991, deduzida a parcela de doze por cento a título de juros, com
vistas ao.giro da divida mobiliária do-estado.
Parágrafo único. A emissão e a coloc3.ção
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a definir no resgate das
24.719.408 Letras Financeiras do Tesouro do
Estado~ da Babia (LFT-BA);
b) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) em 6 de novembro de 1990;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo de resgate: até 731 dias;
e) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos do art. 565, de 20 de
setembro de.1979~ do Banco Cential doBra~
srl·

i} rendimentos: igual ao das Letras Fiilanceiras do Tesouro NaciOnal{mesma taxa referencial);
g) colocação: em janeiro e fevereiro de .
1991;
b) vencimento~ em 15 de janeiro de 1992
e 15 de fevereiro de 1993;
i) autorização legislativa: Lei nY 4.828, de
17 de fevereiro de 1989.
Art. 29 A presente autorização será
exercida até 13 de março de 1991.
ArL 3? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Erit
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça apalavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

Dezembro de 1990
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94, de 1989, do Senado Federal, cuja vigéncia
originalmente programada para expirar em
30-11-90 foi prorrogada para até 7 de dezembro corrente. Após tal data, foi apreciado
e aprovado, pelo Plenário desta Casa 1 o substitutivo do Relator ao Projeto de Resolução
n9 66, de 1990, que ainda não entrou em vigor
por se achar pendente de publicação. Nesse
caso, entende Q Relator t_e:r o _P_lenário do
Senado Federal latitude para aplicar o critério que entender mais conveniente, dada a
prerrogativa constítucional de que se acha
investido, bem como do preceito doutrinário
de que a ausência de norma não consti_t.ui
fundamento para que a autoridade ou órgão
responsável deixe de ..õecidir ._
Assim, diante de tal circunstância~ optou
o Relator por apreciar o pleito com base nas
normas legais que ínstrufram a sua form~
lação, como norma de bom senso e capaz:
de assegurar eqüidade no tratamento de pleitos similares, desde que adotada_ tal orientação em todos os casos assemelhados que
venham a ser decididos por esta Casa, nestes
dias fiqais da Sessão LegisHniva de 1990.
Nos termos do que dispõe o artigo 9~ da
Resolução n<>94, de 1989, do Senado Federal,
o Governo do Estado do Rio Qrande_ do_ Sul
submeteu à consideração deste Senado Federal, por intermédio do Banco Central doBrasil, proposta de emissão, com conseqüente
colocação no mercado, de 14.000.000.000
(quatorze bilhões} de Letras Financeiras do
Tesouro do Esta_do ·do :R,.io Gr.apde do Sul
(LFT - RS), com viStas-a financiar parte
da dívida interna do estado.
As condições bási<&S da operç_ão, nos termos da proposta do Governo do Estado c!o
Rio Grande do Sul_e do Pa~ecer Dr::dip!Oia-

f) Rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Naci_onal (mesma taxa referencial);
g) Colocação: em de~embro de 1_990;
b) Vencimento: 3.000.000.000 em
íS-li-91, 3.000.000.000 erii f5·11-92,
3.500,000,000em15-11~93, 1.500.000.000 em
15·11c94 e três parcelas de 1.000.000.000 ca·
da, em 15·11-94, 15-11-95 e 15-11·96.
·
A operação -se acha devidamente autori~a9-a pelo Poder Legislativo do Estado do
Rio Grande du Sul pelas Leis n~ 8.493 e 8.822
de 2l-12-87 e 15-2-89, respectivamente.
Em termos de impacto da Operação sobre
os limites de e_ndividamento estabelecidos pelo Senado Federal - através da Resolução
n9 94/89 - o parecer do Departamento da
Dívida Pública, do Banco Central, assinala
que mesmo após a emissão pretendida o endi- vídamento do Estado do Rio Grande do _Sul
ficará abaixo dos limites operacionais indiCados nos arts. 2? e 39 da Resoluçã_o supra.
Adicionalmente, __c_omunica o Diretor de •
Política Monetária do Bacen, em seu ofício à PreSidência do Senado Federal, a existência
de compromisso do Governo do Estado de
manter os títulos emitidos bloqueados em
conta do Fundo da Dívida Pública- SELIC,
indisponív~is para negociação, não causando,
portanto, efeitoS ein t~r'nlos de expansão monetária.
- No que se, refere à instrução processual,
_-o p~dido se acha adequadamente informado,
tendo cumprido as exigências estabelecidas
pela Resolução n9 94, de 1989, do Senado
Federal, isto é:anex.ado cópia da lei autoriz:ativa, detalhado as características básicas da
ópCração e aneXadõJnformações sobre a situação financeira do Estado. Sua instrução
inclui, igualmente, declaração do Governo
Estadual de que aquela unidade da federação
tem cumprido as disposições do art. 212 da _
Constituiç_ão, do art. 38 do Ato das Disposições Coit.s.tituçiÕqais Transitórias.
QUanto aos aspéCtoS fo_nn_ais~ cab'e assin-(1~
lar que, segundo o que _estabel~ce o art. 15,
da Resolução no 94, de 1989, do Senado Fed"e~
ral, as resoluções autorizativas deverão incluir as seguintes iilfotmações: a) valor; b)
objetivo-da operação; c) condiÇões finan~
ceiras básicas; d) prazo p<i.ra o exercício da
- autorização.
---~A-sSim-;-àvista dos elementos anteriormen·
te considerados, especialmente dos propósitOs da operação e do fato do estado dispor
de- maÍ"gens utilizáveis de endividamento e
de capacidade de pagamento, à luz dos crité~
rioS.Iíxados pela Resolução n? 94/89, somos
pelo acolhimento do pedido, nos termos do
seguinte:

re-90/512 (PT 3159051/90), do Banco Central, são as seguintes:
a) Quantidade: 14.000.000.000 LFT·RS;
b) Valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (em
1'-9·90):
c) Modalidade: nominativa-transferível;
d) Prazo de resgate: até sete anos.:
e) Forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n? 565,
de 1979, do Bacen;

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 93, DE 1990
Autoriza o GoVerno do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir 14.000.000 ..000
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
(LFT- RS).·
Art. 1°· É o .Governo do Estado do Rio
Gra-nde do SUl aUtórízado, a emitir, mediante
registro no Banco .Central do Brasil, o mon-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 6.
Ofício s/68, de 1990 (of. Dipom/Gabin
90-448, na origem), relativo ao pleito do
Governo do Estàdo do Rio Grande do
Sul, para que possa emitir e colocar no
mercado, através de ofertas públicas, 14
bilhões de Letras Firianceitas dQ Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (dependendo de parecer de Comissão de
Assuntos Económicos.)
__ _
Solicito ao nobre Senador José Paulo BiSo!
o parecer.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS.
Para emitir paiecer.) -Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
1.

Considerações iniciais
A presente solicitação foi.formulada e ins-

truída durante a vigência da Resolução n9
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tante de 14.000.000.000 (quatorze bilhões)
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFT- RS}, equivalentes a Cr$ 14.000.000.000,00 em 1~ de setembro de 1990, com vistas a substituir fontes
de financiamento de operações contratâdas.
§ 19 A einissão a que se refere este artigo·
será efetiuida com observância às seguintes
condjções "básicas:
-- -ar-valor nominal unitário: Cr$ 1.00 _cada,
em 1~-9-90;
~ b) Modalidade: nOJJÜna.civa-transferível;
c) Prazo de Resgate: até _7 (sete) anos;
d) Rendimentos: igual ao das LetraS Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa
referencíal);
e) Forma de colocação: através de ófertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565n9
do Bacen;
O Colocação dos títulos: prevista para dezembi:-o de 1990;
g) Vencimentos dos títulos: de 15-11-93
a 15·11-96
§ 2; _o~ ~ítuiOs emitidos com baSe na pre~
sente autorização permanecerão bloqueados
na conta do Fundo da Dívida Pública no Selic,
indisponíveis para negociação quer para operações definitivas, quer para operações de
recompra.
Art. 2° A presente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
ArL 39 Esta resoluÇão entra em vigor na
data_ de- sua PUblicação.
__
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer concluiu pela "ap-resentação do projeto de resolução que autoriza_ o Governo do
Estado do Rio Graitde- do Sul a emitir
14.000.000.000-LettàS Finánceii-ãS do Tesouro do Estado (LFT- RS).
Em discussão o parecer, (Pausa.)
Não havendo 'luem peça a palavra, encerro
a discussão,
Em votação.Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram
permanecer sentados, (Pausei.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Dir~tora, para
a redação final.
_O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So·
bre a mesa, reçi~ção final que será lida pelo
Senhor 19 Secretário.
É !~da _a seguinte:

PARECER N• 517, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 93, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de ResoluçãO nu _93, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir 14.000.000.000 Letras
Financeiras do Tesou~Q do Estado do- -Rio
-Grallde do Sul (LFT- RS).
Sala de Reuniões da Confissão, 17 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, PreSidente - Alex_andre Costa, Relator - Pompeu de Sousa- _Áureo Meilo.
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ANEXO AO PARECER N• 517, DE 1990

Redação final do Projeto de Resolução
ne 93, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52;_ iiiciso VII, da ConstiR
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

DE 1990
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir 14.000.000.000
Letras Financeiras do.Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFT - RS).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o GOverno do Estado d_o Rio
Grande_ do Sul autorizado a emitii; mediante

registro no_Banco Central do Brasil, o montantfi ~de 14.0U0.001l.OOO (quatorzé bilhóes)
de Le.tras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul (LFT - RS)_, equivalentes a Cr$ 14.000.000.000,00 (quatorze bilhões cte cruzeíroS), _em y de setembro de
1990, com vistas a sub_stituir fontes de financiamento de operações contratadas.

b) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) em 1_9 d~_setembro de 1990;
c) modalidade: nominativa-transferível;
d) prazo de resgate:_ até sete anos;
e) rendimentos; igual ao das Letras Financeira.$- dO TiSouro Nacional (meSma taxa referencial);
·

§ 1u A emissão a que se refere este artigo
será efetuada com observância das seguintes
condições básicas:

f)- forina de coloc:ação: .ãtn,tvés de ofertas
públicas, nos termos da Resolução no 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;

·-~-V.

quantidade: 14.000.000.000 Letras financeiras do Estado do Rio Grande do Sul
~

(LFT- RS);

Vencimento
15-11-91
15·11-92
15-11·93
15-11-94
15-11-94
15-11·95
15-11-96

§ 2D Os títulos emitidos com base na pre~
sente autorização permanecerão bloqUeados
na conta do Fundo da Dívida Pública no Selic,
indisponíveis para negOciaç-ão, quer para
operações definitivaS;- quer para operações
de recompra.
Art. 29 A presente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
Art. 39 Esta Re.solução ent~:a em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENT~ (Iram Saraiva) -Em
discussão a_redação finaL _(_Pausa.)
_
Não havendo_quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
____ _
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (F_ausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR.
Item 7:

PRESID~T_E

(Iram Saraiva) -

Ofício sl69, de 1990, (449190, na origem), relativo ao pleito para que seja

Co1ocaçlo
1-2-91

Dezembro de 1990

g) colocação dos títulos: prevista para de-

zembro de 1990;
h) venCimento dos tftui<:JS:

Valor
3.000.000.000
3. 000.000.000
3.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
!. 000. 000. 000

autorizado o Governo do Estado do Rio
ffiíl, duzentos e noventa e quatro) LFT-RS
Grande do Sul a emitir e colocar no mer- _ no mês de fevereiro de 1991.
--- cada, através de ofertas públicas, Letras
A
emissão
realizar-se-á
nas
seguintes
conFinanceiras do Tesouro do Estado do
dições:
Rio Grande do Sul (dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Econó·
a) quantidade: a ser definida na data de
micos).
resgate dos títulos a &e rem substituídos, deduZida a paicefa de 12% iíiUló de jurOs; .
b) modalidade: nominativa-transferível;
. Solicito dO nQbre Senador José Fogaça o
-c} rendimento: igual ao das Letras FinanparéCer da Comissão de Assuntos Económiceiras-do Tesouro Naçional (mesma taxa refecos.
rencial);
- d) prazo: até 7 anos;
O-SR. JÔS~FOGAÇi\(PMDB- RS. Pae) valor nominal: Cr$1,00;
r_ª _e!Ilitir parecer.
Sr. Presidente, Srs. Sef) caracterfsticas dos títulos a serem substinadores, com o Ofício S/69, de 1990, o Senhor
tuídos:
Diretor de Políticª- Monetári_a do Banco Central do Brasil encaminha ao Senado Federal
_s_ç_licitação do Governo do Estado do Rio
Vencimento
Quantidade
Grande do Sui no Sentido de ser autOrizada
3.453.294
a emissão e colocasão no rp_ercado, at~ayés ~1-2-91
de ac_ertos públicos, de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do_ Sul
- LFT-RS, destinadas ao giro de 3.453.294
g) previsão de colocaç_ão e vencimento d.os
(três milhões, quatrocentos e cinqüenta e três
títulos a serem emitidos:

a

r-

Vencimento

Titulo

Data-Base

15-11-93~

521095

.1-.2-91

.·~

emissão pretendida contem-se nos limites fiXadO~ pela Resolução n~_ 94, de 15 de_dezembro de 1989, do Senado Federal alerta para
o fãto de que o crescimento da dívida dos
i) Autorização legislativa: Leis n 6 ~ 6.465,
entes federados tem-se constituído um entrae 8.822, de 15-12-72 e 15-02:.89, respectivave aú cOntrole do endividamento, buscado
mente e Decreto Estadual n" 33.668, de- pelo Governo Federal como medida de con18-09-90.
tenção do processo inflacionário.
A Diretoria da Dívida Pública e de OperaA realização -da operação em Causa tem
ções Especiais do Banco Ceritral do Brasil,
em vista possibilitar o giro dã dívida mobi ·
embora reconhecendo que a efe_tivação -da
h) forma de colocação; através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
de 20-09-79, deste Banco Central:

Iiária interna do
Sul.

~(ad~_. do Rio Grande do

Na hipótese, tendo em vista que foram observados ás limites e condições estabelecidos
na ResOlução n\' 94, de 15 de dezembro de
1989, e que a situação das finanças da maioria
dos estados e municípios brasileiros torria imprescindível a colagem -de sua dívida, somos
favoráveis à aprovação da- emiSsão de títulos
pretendida, nos termos- do_ seguinte:

De>embro de 1990
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ao giro-de 3.453.294 (três milhões, quatro~
centos e cinqüenta e três mil, duzentos e noventa..e quatro) Letras Financeiras do Tesouro do Rio Grande do S_ul- LFT ~RS vencíveis
no mê,s de fevereíro de 1991.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 1990
Autoriza o GoVerno do Rio Grande do
Sul & emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do EstadO do Rio
Grande do Sul- LFT-RS.

Grande do Sul autorizado na forma do art.
9? da Resolução n9 94, de 15 de dezembro

a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos tftulos a serem substituídos deduzida a parcela de 12% a título de juro~;

de 1989,- do Senado -Federal, a emitir e a
colocar no mercado, atravéS de ofertas pliblicas, Letras Financeiras do TeSouro doEstado
do Rio Grande do Sul - LFf·RS destinadas

b) modalidade: nominativa-transferível;

Colocação Vencimento
15·11·93

h) forma de colocação: através de ofertas

públicas, nos termos da Resolução nn 565,
de 20-09-79, deste Banco Celitral;

i) autorização legislativa:• Lêls-fi~~6.465 e

8.822, de 15-12-72 e 15-02-89, respectivamen-

Redação final do Projeto de Resolução
n" 94, de 1990.

A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de_ Resolução n~ 94, de 1990,
que autoriza o Governp do Estado do Rio

Vencimento

g) previsão de cotocação e vencimento dos
_títulos a se:t;em emitidos:

Data-B111e

531.095

1°-2-91

ANEXO AO PARECER Ne 518, DE !990
Redação final do Projeto de Resolução
- ii? 94, de 1990.

Faço -saber que o Senado Federal aprovou,
ncis termos do art. 52, inciso VII, da ConstituiçãcJ, e eu, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N• , DE 1990
Autoriza o Governo do Estado -dõ Rio
. GJ;1J.nde do Sul a emitir e a coloca:r no
mercado Letras Financeiras do Tesouro
----do Estado do Rio Grande dQSul (LFTRS).
. . .
O Senado Federal resolve: _
Art. 1\' t o Governo do Estado do R~o
Grando do Sul autorizado a emitir e a colocar
no m~rcado, através de ofertas públicas, Le~
tras Financeiras do Tesouro do Estado do

Co1ocaçfio Vencimento
JS-11·93

·h) forma de colocação:_ ;ltravés de ofertas
públicas, noS te-rmos ·aa Resolução n\' 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do BrasiL
i) autorização legislativa: Leis Estaduais
n~ 6.465 e 8.822, de 15 de dezembro de 1972
e 15 de fevereiro de_1989, respectivamente,
e Dec.t:eto Estadual no 33.668, de 18 de setembro de 1990.

Art, 3" A autorização de que trata esta
resolução será exercida até o dia 31 de janeiro
de 1991.
Art. 4" Esta resolUção entra em vjgor na
data de sua publicação.
--

Quantidade
3.453.294

Titulo

Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouró do Estado do
RioGrande do Sul (LFT·RS);
--- -SaJ:a de Reuniões da ConiiSSsao, 17 de dezembro de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente -_Ah:xandre Costa, Relator- PQmJ)tu de Sonsa - Áureo Meno.

te e Decreto
Estadual
n9 33.668,
de 18-09-90.
l _0"'.
.
Art. 39 A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exercida até o dia 31
de janeiro de 1991.
__
_
Art. 4'-' Esta resolUção entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 59 Revogam -se as- disposições em
contrário.
Quero alertar a V. Ex~ que o Rio Grandt.
do Sul tem tido essas emissões de Let!aS apto- vadas pelo Banco Central, uma vez que é
um estado que saneou int~jramente as Suas
finanças.
. _
-~--É o parecer, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva) -E
o Rio Grande do Sul, realmente, é uma das
potências deste País e nã_o_podemos deixá-lo.
a descoberto.
O parecer concluiu pela apreSentação de
projeto de resolução, que autoriza o Governo
do Rio Giande do Sul a emi~ir e colOC?r no
mercado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Gtãnde do Sul- f_.Ff·RS.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não hav.endo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
Encerrada a disqt,ts~âo·, passa-se à votação.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queíram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
. __
A matéria vai à Comissão Diretóra, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTJ,; (!ram Saraiva) -So·
bre a Mesa, redação final que será lida pelo
Sr. to Secretário.
É lida a seguinte:
PARECER N• 5!8, DE 1990

c) rendimento: igual ao da.<; Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: a{é 7 anos;
e) Valor nomínai; Cr$ 1,00;
f) característica dos títulos a serem substi_tuídos:
-

~ Ar1:~2?_ A ilni~"aQ_ de q~J.e tra-~a_ esta resolução realizar-se-á sob as seguintes condições:

O Senado Federal resolve:

Art. 1o h o Governo do Estado do Rio

Terça-feira IS 8621

Río Grande do Sul (LFT -RS), destinadas ao
giro de 3.453,294 (trêS milhões, quatrocentos
e cingüenta e três mil, duzentos e noVenta
e quatro) Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio Grande do Sul (LFT -RS), vencíveis no m~s de fevereüo de 1991.
Art. 2~ A emissão de que trata esta resolução obedec~rá ~s_seguintes condições:
a) quantidade: a ser_ definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a título de
juros;
b) modali_g.ade: nomjnativa-iúliisferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do 1es.ouro Nacional (mesma_taxa referencial);
- -- --- ·
d) prazo: até 7 anos;
e)" valor nominal: Cr$ 1,00 (tim cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade
3.453.294

g) previsão de colocação e vencilnentos
dos títulos a serem emitidos:

Titulo

Data-Base

531.095

1°-2-91

O SR. PRÉSIDENTE (Iram Saraiva) -Em
discussão a redaçã-o final. (Pausa.)
Nãp havendo quem paça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
Enl. votaçáõ: ·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer" sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'iTE (Iram SaraiVa)"Item 8:
Ofício sno, de !990 (Oficio n' 470/90
na-Origem), relativo à proposta para que
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seja autorizado o Estado do ·Espírho

no mercado, através de_ ofertas públicas, de

_ a)quantidade; a ser definida na data deres-

Santo a emitir e colocar no màcado,
através de ofertas públicas, Letras Fi~
nanceiras do· Tesouro do Estado do Espírito Santo (dependendo de parecer da

Letras Fínanceiras do TesoUrO do Estado do
Espfrito Santo - LFTES, para atender ao
giro de 14.430.000 LFTES com vencimento
no 1~ semestre de 1991.
A emissão em causa, caso autorizada, abedecerá às seguirites condições:
o·-aanco Central do Brasil, embora reconheça que após a realização da emissão não
serão extrapolados os limites fixados na ReSolução n 9 94, d~ 15 d_e de.-.embro de 1989,
dÕ Senado Federal, alerta para o fato de que
o crescimento de dívida dos entes federados
constitui sérío -enrra·ve ápoiítica de contenção
do processo inflacfonário conduzida pelo Governo Federal.

gate dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nOminativa-transferível;
c) rendimento: igual ao dãs Letrás Financeiras do Tesouro NaciOnal (mesma taxa de
referêricia);
-·
d) prazo: 730 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:

Comissão de Assuntos Econômicos).

Solicito do nobre Senador João Calmon
o parecer da Comissc'io de Assuntos Económicos.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES.

Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senado-res, o Sr. Diretor de Política Mone-

tária do Banco Central do Brasil encaminha
pedido do Governador do Estado do Espírito
Santo solicitando autorização desta Casa Le-

gislativa para proceder à emissão e colocação

Colocação Veuciru.-nto
1"5-1-91

b) forma de colocação: através de ofertas
públicas nos termos da Resolução no 565_, de
20-9-79, do Banco Central do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei nG 4.216, de

27-1-89 e Decreto n> 2.986-N. de 9-5-90.
Ressalte-se, por oportuno, que os limites
fixados na Resolução n 9 94/89, do Senado
Federal, não-servem mais cmno parâmetro
para balizar a decisão desta Casa Legislativa,
haja vista que a resolução em causa perdeu
a eficácia a 7 de dezembro passado, em face
do decurso de seu prazo de validade. A resolução recentemente aprovada para regula·
mentar a matéria ainda não está em vigor,
por não haver sido publicada.
Nessas condições, e tendO em vista que
a situação financeira da maioria dos estados
não lhes deixa outra alternativa que não seja
a da rolagem de suas dívidas, o que não implica elevação dos níveis de endividamento, somos pelo acolhimento do pedido na forma
do seguinte.

15-1-93

Vencimento

14.430.000

e

g) previsão de colocação vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Titulo

Data-Base

670.730

15·1-91

O Senado Fedeial resolve:
_Art. 1'' é o Governo do Estado do Espírito Santo, autorizado a emitir e a colocar
no-mercado, através de ofertas_púbHcas, Letras· Finã.nceiras do Tesouro do Estado do
Espírito Santo - LFTES destinadas ao giro
de 14.430.000 Letras Fiiiã.nceiras do tesouro
do Espírito Santo _:__ LFTES, vencfveis no
1" semestre de_l991.
Parágrafo único. A emissão e colocação
dos títulos a que se refere elite artigo será
efetuada com observância às seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida da data de
resgate dos títulos a serem substituídos,
b) modalidade: nominativa transferível
c) _igual ao das Letras Financeiras do Te·
souro Nacional (mesma taxa de referência);
d) prazo: ·730 diaS; -·
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
i) características dos títulos a serem substi~
tuídos:

Quantidade

Art. 4~· R.e:vogam-.se as disp-osições em
contrário.
Trata-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de uma rotina: todos os pedidos do Governo
do Espírito Santo, encaminhados ao Senado
Federal, foram invariavelmente aprovados
sem nenhuma dificuldade. Convém destacar
este fato porque não raro a bancada federal
do Espírito Santo é acusada, pelo governador
do nosso estado, de procurar opor obHáculos
à aprovação de projetes desta natureza.
O meu parecer é favorável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
discussão o projeto.
O Sr. Gerson Camata - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra a V. Ex•

0 SR. GERSON CAMATA (PDCC:..:. ES.
Sem revisão do_orador. Para discutir o pare- cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, priQuantidade
Vencimento
meiramente manifesto apoio integral ao parePROJETO DE REiiOL_UÇÁO N• 95, DE 1990
cer que acaba de ser lido, com opinião favo14.430.000
15-1-91
Autoriza o Governo do Estado do Espírável do Senador Joã6 Calmon e - é necesrito Santo a emitir e colocar nó mercado
sário se diga aqui - apesar das agressões
Letras Financeiras do Tesouro do Espíg) previsão de colocação e vencimento constantes que o governador faz até ao Poder
rito Santo - LFTES.
Legislativo. Recentemente, na televisão, Q
dos títulos a serem emitidos.
governador chegou a dizer que existe lugar
onde os políticos trabalham, que é no Palácio
do Governo do Estado do Espírito Sant_o,
e há lugares onde os políticos recebem e não
Data-Base
Titulo
Colocação Vencimento
trabalham, e aí fo! ?presentada uma fotogra1'ia do Congresso Nacional.
15-1-91
15-8-93
670.73Q
15-1-91

h) forma de colocação_através de oferta~
públicas nos terni.Os da Resolução n~ 565, de
20-9-79, do Banco-Central do Brasil;

Art. 2" A autorização de que trata esta
resolução deverá ser exercida até o dia 30
de junho de 1991.

i) autorização legislativa: Lei nu 4.216, de

Are 3'·' Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

27-1-89 e Decreto n• 2.986. de 9·5-80

Mas é necessário se diga e se denuncie aqui
que, no último fim de semana, no Espírito
Santo, ocorrerem doze mortes violentas, porqUe- o governador acabou com a polícia do
Espírito Santo, destruiu a estrutura da polícia, corrompeu a Polícia Militar do estado,
fazendo com que ela funcionasse em sintonia
com o jogo do bicho do Rio de Janeiro.
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Esse gove:nadór do Estado do Espírito
Santo destrUiu as estradas estaduais. Estamo~, ~o

Espírito Santo -_estado que tem

2 mdhoes e quinhentos mil habitantes- com

2~0-mil crianças sem escola primária. O~ médicos_, no Espíiito Santo, recebem o menor
saláno do BrasiL Os profess'ores, juízes, advogados, procuradores do estado, todos estão
promovendo greves, porque recebem também os. menores salários do Brasil, enquanto
a famiha do governador possui nove empresas que trabalham para o governo do estado.
~uma corrupção generalizada, uma corrupçao institucionalizada, patrocinada pelo

governad_or.
~om?s f~vorá~eis, mas vamos pedir que
a flscalizaçao aumente, porque são Letras do
Tesouro, O Tesouro, ele já diJapidou · vamos
ver se ele deixa pelo menos as letra~ serem
negociadas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer concluiu pela apresentação do projeto de resolução que "Autoriza o Governo
do Estado do Espírito Santo à emitir e coiOcaf
no mercado Letras Financeiras do Tesouro
do Espírito Santo- LFT-ES~',__
-

Continua ~m discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.
OS Srs. . Sen.açlores que o aprovam queiram
permanecer sent~dos. (Pausa.}
Aprovado.
A matéria vai à Comissão_ Diret_pra
a redação final.
_. _

p~ra

..

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. i<? Secretário.

É lido o_s~guinte:
PARECER N• 519, DE 1990

Redação imal do• Projeto d~ Resolução
n' 95, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n" 95 de 1990
que autoriza o Governo do Estado' do Pspí:
nto santo a emitife cõlocarffifffiercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro do__Es-t<ido do Espírito Santo

(LIT-ES).
:Sala de Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. - NelsÓn Carneiro, Presidente- Pompeu de Sousa, Relator- Iram
Saraiva- Alexandre Costa.
(\NEXO AO PARECER N• 519, DE 1990

Redação final do Projeto de Resolução
n• 95, de 1990.

Faço saber que o Senado _f~~~ral aprovo~,
nos térmos do art. 52. inciso VII da Con..stituição. e eu, PreSidente. promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N? , DE 1990

Autoriza o Gc:werno do Estado do Espírito Santo a emitir e a colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Espírito Santo CLFT-ES).
O Senado Federal resolve:
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Estado do Rio Grande do Norte a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesõuro
do Estado - LFTERN. (Dependendo
de parecer da Comissão de Assuntos
Económicos.)"
Solicito ao nobre Senador Afonso Sancho
o parecer da Comissão de Assuntos Econó- -

__ . Art. lo É o ~ovemo do Estado do Espímiem>.
nto Santo autonzado a emitir e a colocar
no mercado, através de ofertas públicas LeO SR. AFONSO SANCHO (PFL - CE.
tras Financeiras do Tesouro do Estad~ do
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
EspíritO S3.nto (LFr-_ES) destinadas ao giro
Senadores:
de 14.430.000 Letras Fmanceiras do Tesouro
1. Considerações iniciais
do Estado do Espírito Santo (LFT-ES), venA presente solicitação foi formulada e ins~
cíveis no primeiro semestre de 1991.
truída durante a vigência da Resolução n~
Parágrafo único. A emissão e a colocação
94, de 1989, do Senado Fe_deral, cuja vigência
-dos títulos a que se refere este artigo será
originalmente programada para expirar em
efetuada com observância das seguintes con30-11-90 foi prorrogada para até 7 de dezemdições básicas:
- a) q-uantidade: ·a ser definida na data de . _~ro corrente~ Após tal data foi apreciado e
aprovado pelo Plenário desta Casa o substiresgate dos títulos <t_serem substituídos, dedututivo do relator ao Projeto de Resolução
zida a parcela de 12% a título de juros~
n9 66, de 1990, que aínda não entrou em vígor
b) modalidade: nominativa-transferível;
por se achar pendente de publicação. Nesse
c) rendimento: igual ao das Letras Finanw
caso, entende o relator ter o Plenário do SeceiraS do Tesouro Nacional (mesma taxa refenado Federal latitude para aplicar o critério
rencial);
que entender mais conveniente, dada a prerd) prazo: 730 dias;
rogativa constitucional de que se acha invese) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
tido, bem como do preceito doutrinário de
f) -características dos títulos a serem substiw
que a ausência de norma não constitui fundatilfdos:
men~o para que a autoridade· ou órgão responsável deixe de decidir.

Vencimento
15-1-91

Quantidade
14.430,()()()

g) ~previsão de colocaçao e vencimento de
títulos- a serem emitidos:

Colocaçlo Vencimento 'Titulo Bata-Baac
IS-1-91
15-1-93
670.730
15-l-91

"iifíoiffia, de colocação: atraVés "de -ofertas
públicas, nos termos da Resolução no 565
de 20 de s_etembro de 1979, do Banco CentraÍ
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n~
4.216, de 27 de janeiro ·de 1989 e Decreto
Estadual n~ 2.986-N, de 9 de. maio·de 1990.
Art.
A autorização de que trata esta
resoluçao deverá ser exercida até_ o dia 30
de junho de 1991.
Art. 3o Est<i: i-esolução entra em vigor na
data de sua publicação.

?o

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Enl'votação.
Os Srs. S~nadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai â promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Ittm 9:
"S/71, de 1990, 0!. DIPOMIGAB1N
-~90-451, na ?rige~), relativa à propo"Sta

para que seJa autorizado o Governo dO

.i

:As~i~) diante de tal circunst_ância, optou
ó relato:t:J>:or~~_pt~iar o pleito com base nas
notinas legais que instruíram a sua formulação, como norma de bom senso e capaz
de as~e~urar eqüidade no tratamento de pleitos s1mdares, desde que adotada tal orientação em todos os casos assemelhados que
venham a ser decididos -por esta Casa nestes
dias finais da Sessão L~gislativa de 1990.

2. Parecer
Nos termos do que dispõe o art. 9" da Reso~
Iução n~ 94~ de 1989, do Senado Federal, o
Governo do Estado do Rio Grande do Norte
submeteu à consideraÇ_ão deste Senado Federal, porintermédio do Banco Central doBrasil, proposta de emissão, com conseqüente
colocação no mercado, de Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Norte (LFTE-RN), em quãntidade suficiente
para promover a substituição das 38.109.575
LFTE-RN que vencern_no decorrer de 1991.
O Banco Central restringiu sua apreCiação
aos títulos com vencimento em ja-neiro de
1991, ou seja, 2. 776.500 LFfEwRN, deduzida
a parcela de 12% a tftulo de juros.
As condições básicas da operação, nos termos da proposta do Governo do Estado do
Rio Grande do Norte e_ do Parecer Dedip/
Diare-901546 (Pt 3159061190), do Banco Cen·
trai, são as seguintes:
. . ._
a) quantidade: a definir no resgate das
2. 776.500 LFfE. RN;
t>) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (em
19·9-90);
c)· modalidade: nominativawtransferível;
d) prazo de resgate: até 1.095 dias;
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e) forma de colocação; através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução fi9_ 565,
de 1979, do Bacen;
f) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);

TE-RN).es.tntamente m:ct::ssarias à substituição de 2.776~500 (dois milhóes, setecentas
e setenta e seiS nül e quinhentas) LFTE-RN,
que-vencem-em jane_iro de 1991. dedutida
a parcela de 12% (doze por cento) a títu(o
de juros, com vistas ao giro de parte da dívida
mobiliária do estado.
g) colocação: em janeiro de 1991;
Parágrafo único. A emissão a que se refere
h) vencimento: em 15 de janeiro de 1994.
este_ artigo será efetuada com observância às
A operação se acha autorizada pelo Poder
se&iiiOtes condições básicas:
Legislativo do Estado do Rio Grande do Nor1;1) valor nominai unitário: Cr$ 1,00 cada;
te pela Lei 0° 5.947, de 10-11-89.
b) modalidade: oominativa~transferível;
c) prazo de resgate: até 1.095 dias;
Em termos de impacto da operação sobre
d) rendimentos: igual ao das Letras Finanos limites de endividamento estabelecidos peceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refelo Senado Federal - através da Resolução
rencial);
n~ 94/89 - o parecer do Departamento da
e) forma de colocação: através de ofertas
Dívida Pública; do Banco Central, assinala
públicas, nos termos da Resolução o? 565n9
que mesmo após a emissão pretendida o endido ~ac_e.Q.;
vidamento do Estado do Rio G.rande dp Norf) colocação dos títulos: prevista para janeite ficará abaixo dos limites operacionais indiro de 1991;
cados nos arts. 29 e 39 da Resolução supra,
g) vencimento dos títulos: em 15-1-94.
manifestando, não obstante, reservas quanto
Ar_t. 2? A presente autorização será exerà oportunidade da operação, em face d~s. recida até 13_ de marçq de 1991.
percussões negativas do crescente endtvtdaArt. 3? Esta resolução entra em vigor na
mento dos estados nas políticas de combate data de_sua publicação.
à inflação.
É o parecer, Sr. Presidente.
No que se refere à instrução processual,
o pedido se acha adequadamente informado,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O.
tendo cumprido as exigências estabelecidas
parecer concluiu pela apresentação de projepela Resolução_ no 94, de 1989, do Senado
to de resolução que "autoriza o Governo do
Federal, isto é, anexado cópia da lei autoriEstado do Rio Grande dO Norte a emitir Lezativa, detalhado as características básicas da
tras Financeiras do Tesouro do Estado (LFoperação e anexado inforniaÇões sObre a si- "(E-RN) para a substituição de 2.776..500 de
tuação do Governo Estadual de que -aquela
tais títulos que vencem em janeiro de 1991.
unidade da Federação tem cumprido as disEm discussão o projeto. (Pausa.)
posições do art. 212 da Constituição, do art.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
38 do Ato das Disposições ConstituCíónais
a diScussão.
Transitórias.----Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Quanto aos aspectos formais, cabe assinalar que, segundo o que estabelece o art. 15 permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto vai à Comissão Direda Resolução n" 94, de 1989, do Senado -Federal, as resoluções autorizativas deverão ·in-- torá para a redação final.
cluir as seguintes iriformações: a) valor; b)
O SR. PRESIDENTE {lram Saraiva)- So· objetivo da operação; c) condições financeibre a mesa, redação final que seráiida pelo
ras básicas; d) prazo para o exercício das auSr. 19 Secretário.
torizações.
_____ ~-Assim, à vistã-dos elementos anteriormente considerados, especialmente dos propósitos da operação e -do fato do estado dispor
de margens utilizáveis de endividamento e
de capacidade de pagamento, à luz dos critérios fixados pela Resolução o9 94/89, somos
:pelo acolhimento do pedido, nos termos do
seguinte:
RESOLUÇÃO N• 96, DE 1990

É lida a seguinte
PARECER N• 520, DE 1990
Redação final do Projeto d~ Resolução
n9 96, de 1990.
--A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de ResDlução n" 96, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte a emitir e colocar no merca-

Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte ·a emitir Letras FW.nR
ceiras do Tesouro do Estado (LFTE-RN)
para a substituição de 2. 776.500 de tais
títulos que véncem em janeiro de 1991.
Art. 1~' É o Governo do Estado do _Rio
Grande do Norte autorizado a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil,
a quantidade de Letras Finan-ceiras do Teseu~
ro do Estado do Rio Grande do Norte (LF-

Dezembro de 1990

do, através de ofertas. públicas, Letra.'> Finan·
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande
do Norte (LFT- RN).
Sala de Reuniões da Comissão, de 17 dezembro de 1990. --:Nelson Carneiro, Presidente- Pompeu de SOusa, Relator- Iram
Saraiva ....: Alexandr-e Costa.
ANEXO AO PARECER N· 520, DE !990
n~

Redação final do Projeto de Resolução
96, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nas termos do art. 52, inciso VII, da Constituição,_e_eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" , DE 1990
Auiori~ O- Goverilo do Est;ado d.O Rio
Grande do Norte a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFTERN),
para a substituição de 2. 776.500 f!e, tais
títulos, que vencem em janeiro de 1991.
O Senado Federal resolve:

Art. 1o É o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte autorizado a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil,
a quantidade de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte (LFTERN) estritamente necessária à substituição de 2.776.500 (dois milhões, setecentas
e setenta e seis mil e quinhentas) Letras Financeiras _do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Norte (LFTERN), que vencem
em janeiro de 1991, deduzida a parcela de
doze por cento a título de juros, com vistas
ao giro de parte da dívida mobiliária do Estado.
Parágrafo único. A emissão a que se refere
a este artigo será efetuada com observância
das ~guintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos. títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de doze por cento a título de
juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras dQ Tesouro Nacional (mesma taxa referencia]);
- d) prazo de resgate: até ~.095 dias;
e) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (um
cruzeirO);-

f) característica~ dos títulos a serem substituídos:

Vencimento

Quantidade

15-01-91

2776.500

g) previsio d.~- colocação e venci.Inent_o
do_s títulos a serem eJ?litídos.

ColocaçAo

VcD.clmento

15-Q1-90

15-01-95

Titulo

Data-base
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h) forma de colacação: através d~ of~rtas
públicas nos termos da Resolução n·' 565~-de
20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autori2:açâo legislativa: Lei Esta~ual n"
5.947, de 10 de novembro de 1989.
Art. z~ A presente autorização será
exercida até 13 de rp..arço de 1991.

Art.

_3:'_ _E~ra

resolução ent.n:! em vigor na

data d.e sua publicação.

O SR.l'RESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo qm::m peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permane~er sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 10:
Ofício n" sm. de !990 of.- D!POMI
GABIN 90· (452, na origem), relativo
a pleito para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, 14.170.470 Letras Financei~
ras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (dependendQ de ,parecer da Comissão de Assuntos Econômicos).
Solicito ao nobre Senador Ronan Tito o
parecer da Comissão de Assuntos EcQnômi-

cos.
OSR.l!ONANTITQ(PMDB-MG. Para
emifíf parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Seha-dores:
1. Considerações Iniciais
A presente solicitação foi form-ulada e instruída durante a .Vigénçja da Resolução n"
94, de 1989, do Senado Federal, cuJa vigên-cia
originalmente programada para expirar em
30-11-90 foi prorrogada para até 7 de dezembro corrente. Após tal data foi apreciadO e
aprovado pelo Plenário desta Casa o substitutivo do relator ao Projeto de Resolu_ção
n" 66, de 1990, que ainda não entrou em vigor
por se achar pendente de publicação, Nesse
caso, en_~ode_o relator tey o Plt::nário .do Senado Federa{ latitud.e para apficar o critério
que entcnder_mais_çº_nvcniente, dada a prerrogativa constituciQna[ 5:l't! que se acha investido, bem como do preceito doutrinário de
que· a ausência de nprma não constitui fundamento para que a autqridadc ou órgão responsável deixe de decidir,
Assim, diante de tal circunstâncía, optou
o relator por apreciar o pleito com base nas
normas legãis que instruírarrr a sua fo--rm_ulação, como norma de bom senso c capaz
de assegurar eqüidade no tratamento de pleitos __s_iroilarc:s, desde que adotada tal orientação em todos os casos asseinelhados que
venham a ser decididos por esta Casa nestes
dias filiais da ~eSsão-Legislativa de 1990.

2.

Parecer
Nos termos do que disfiõe o art. 9"da R~so
lução n~ 94, de 1989, do Senado Federal, o
Góverrio do Estado de Minas Gerais submeteu à consideração deste Senado Federal, por
intermédiO" do Banco Central do Brasil, proposta de emissão, com conseqüente colocação no merCado, de Letras Financeiras do
Tesouro dO Estado de Minas Gerais .(LFTMQ), em quantidade suficiente para promover a-SUbstituição das 14.170.470 LFT-MG
que vencem nos meses de janeiro e fevereiro
de 199t deduzida a parcela de 12% a título
de juros.
As condiçõés básicas da operação, nos termos_ da_proposta do Governo do Estado de
Minas Gerais e do Parecer DEDIP/DIA·
RE·g0/544 (Pt3159075190), do Banco Central
do Brasil, são as seguintes:
a) quantidade: ddinir no resgate das
14.!70.470 LFT·MG;
•
b) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 (em
14-!1·90);
c) modahdade: nominativa-transferívd;
d) prazo de resgate: acé 1.827 dias {cinco
anos);
e) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos -da Resolução n" 565,
de 1979, do Bacen;
f) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
g) colocação: em janeiro e fevereiro de
1991.
A operação se acha devidamente autorizada pelo Poder Legislativo do Estado de
Minas Gerais. pela Lei n~ 9.589, de 9-6~88.
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de e_ndividamento estabelecidos pe·
lo SéJ_lado Federal --:_através da Resolução
n" 94/89 - (f pãfeCer do Departamento da
Dívida Pública do Banco Central assinala,
com base nas avaliações de seus setores técnicos, que mesmo após a emissão pretendida
o endividamento do Estado de Minas Gerais
ficará abaixo dos liniltes operacionais indicados nos arts. 2'' e 3'' da res0luç5o supra, mani[cstando, não obstante, reservas quanto à
oportunidade da operação, em face d<is repercussões negativas do endividamento crescente dos estados e municípios nas políticas
de mntenção _da inflação.
No que se refere à instruÇão prOcessual,
o pedido se acha adequadamente informado,
tendo cumprido as exigênctas estabelecidas
pela Resolução n~ 94, de 1989, do Senado
Federal, isto é, anexado cópia da lei autorizativa, detalhado as características básicas da
operação e anexado informações sobre a situação financeira do estado. Sua instrução
indui, igualmente, declaração do Governo
Estadual de que aquela unidade da federação
tem cumprido as disposições do art. 212 da
Constituiçào,.do arL 38_do Ato das DispÇl·
siÇOr!s Constitucionais Transitórias e demais
exigências fixadas pelo Senado FederaL
Quanto aos aspectOs formais, cabe assinalar que, segundo o que estabdece o art. 15
daRe.solução n~94, de 1989, do Senado_ Federal, as resoluções autorizativas deverão in-
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cluir as seguintes informaçõ~s: a) valor; h)
objetivo da operação; c) condições financeiras básicas; d) prazo para o exercício da auto·
rizações ..
Asslffi, a vista dos elementos anteriormente considerados, especialmente dos propósitos da operação e do fato do estado dispor
de margens utilizáveis de endividamento e
de capacidade de pagamento. à luz dos critérios fixados pela Reso\4ção n" 94/89, somos
pelo acolhimento do pedido, nos termos do
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N· 97, DE 1990
Autoriza o Go,·erno do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado (LFT-MG) para
a substitUição de f4.160.470 de tais títulOs
.que vencem no início de 1991.
Art. ·1" É o Governo do Estado de Minas
Gerais autorizado a emitir, meqiante registro
no Banco Central do Brasil, a quantidade
de Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de Minas Gerais (LFT-MG) estritamente Uecessáría à substituição de 14.170.470 (quatorze milhões, cento e setenta míl, quatrocentas e setenta) LFT-MG, que vencem em
janeiro e fevereiro de 1991, deduzida a parcela deU% (doze por cento) a título de juros,
com vistas ao giro da dívida mobiliária d()
estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocaç3o
dos a que se refere este artigo será efetuada·
com observância às seguintes condições básicas:
-a) valor nominal unitário: Cr$ 1,00 cadã.,
em 14·11·90;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) prazo de resgate:_ 1.827 dias (cinco
anos};
d) rendimerltos: igual ao das Letras Fina,il·
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referendai);
e) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos, termos da Resolução n" 565/79
do Bacen;
f) colocação dos títulos: janeiro e fevereiro
de !991;
g) vencimento dos títulos: em 1"-1-96 e
1"·2·96.
Art. 2° A presente aütorização será exercida atê 13 de março de 1991.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
parecer concluiu pela apresentação do Proje·
to de Resolução n"97, de 1990, que ''autoriza
Q. Governo do Estado de Minas Gerais a emitir" Letras Financeiras do Tesouro do Estado
{LFT-MG) para a substituição de 14.170.470
de tais títulos que vencem no início .de 1991".
--Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaçáo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria vai â Comissão Diretora, para
a redação finaL
O SR.l'RESIDENTE (Tram Saraiva) -so:
bre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. lo Secretário.

f) características dos títulos a serem substi·
tuídos:

vencimento
1-1-91
15-1-91
1-2-91
15-2-91.

É lida a seguinte:
PARECER N• 521, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 97, de 1990.
A Comissão- Diretofa ·apresenta a redação
final do Projeto de Resolução o" 97, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a emitir e colocar no meicã.do, através

de ofertas pl.Íblicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LIT·MG ).
Sala de Rcuniô_es da Comissão. 17 de dezembro de 1990. - Nelson Carneiro, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator --Alexandre Costa -

Áureo Mello.

ANEXO AO PARECER W 521. DE 1990
0°

Redação final do Projeto de Resolução
97, de 1990.

faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N·· --,DE 1990
Autoriza o Governo do Estado de Minas Geras a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado (LFT-MG) pãra a
substituição de 14.170.470 de tais títulos,
que vencem no início de 1991.

O Senado Federal resolve:
Art. l'' É o Governo do Estado de Minas
Gerais autorizado a emitir, mediante registrO
no Banco Central do Brasil, a quantidade
de Letras Financeiras do Tesouro do E;;.tado
de Minas Gerais (LFT-MG) estritamente necessárias à substituição de 14.170.470 {quatorze milhões, centci e _setenta mil, quatrocentas e setenta) Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG)
que vencem em janeiro e fevereiro de 1991,
deduzida a parcela de doze por cento a título
de juros, com vistas ao giro da dívida mcibiIiária do E."itado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com ·observância das seguintes con ...
dições básicas:
a) quantidade; a ser definida na data de
resgate dos títulos a serem substituídos, dedu~ .
zida a parcela de doze por cento a título de
juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Finan~
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe~
rencial);
d) prazo: at~ 1.827 dias;
e) valor nominal: _Cr$ 1.00 (um cruzeiro);

Total

quantidade
2.614.333
486.659
1J!.749.798
319.680
14.170.4760

g) previsão de colocação e vencimentos
dos títulos a serem emitidos:

Colocação Vencimento Tftulo Data-base
2-1·91
1·2-91

1·1·96
1-2-%

511.826
511.826

1-1·91
i-2-91

-h) forma de colocação; através de ofertas
públicas nos termos da Resolução n" 565, de
20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n"
9.589. de 9 de junho de 1988.
Art. 2° A presente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão a redação fí:iial. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai ã promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Sarah·a) -

Item 11:
Ofício n• S/73, de 1990 (OI.DIPOM/
GABIN 90/{453, na origem), relativo a
pleito para que seja autorizado o Governo do Estado da Panuba a emitir e
colocar no mercado, através de ofertas
públicas, 8.021.000 Letras Financeiras
do Tesouro do Estado da Paraíba. (De~
pendendo de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos.)
Solicito do nobre Senador Humberto Luce~
na o pare-cer da Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB PB. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
1. Considen:aÇôes iniciais •
A presente solicitação foi formulada e instruída durante a vígéncia da Resolução n"
94, de 1989, do Senado Federal, cuja vigência
originalmente programada para expirar em
30-11-90 foi prorrogada para até 7 de dezem~
bro corrente. Após tal data foi apreciado e
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aprovado pelo Plenário desta Casa o substitutivo do relator ao Projeto de Resolução
n~ 66, de 1990, que ainda não entrou em vigor
por se achar pendente de publicação. Nesse
caso, entende o relator ter o Plenário do Senado Federal latitude para aplicar o critério
que entender mais conveniente, dada a prerrogativa constitucional de que se acha investido, bem como do preceito doutrinário de
que a ausência de nonna não constitui fundamento ·para: que a autoridade ou órgão responsável deixe de decidir.
Assim, diante de tal circunstância, optou
o relator por apreciar ó pleito com base nas
norma,s legais que instruíram a sua formulaça:o; como norma de bom senso e capaz
de assegurar eqüidade no tratamento de pleitos similares, desde que adotada tal orientação em todos os casos_ assemelhados que
venham a ser decididos por esta Casa nestes
dias finais-da-Sessão LegiSlativa de 1990.
2. Parecer
Nos termos do que dispõe o art. 9? da R~so
lução n~ 94, de 1989, do Senado Federal, o
Governo· do Estado da Panuba submeteu à
consideração deste Senado Federal, por intermédio do Banco Central do Brasil, proposta de emissão, com conseqüente colocação no mercado, de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado da Paraíba (LFT-PB), em
quantidade suficiente para promover sUbsti·
tuição de 8.021.000 LFT-PB que vencem no
mês de fe_vereiro de 1991, deduzida a parcela
de 12% a título de juros.
As condições básicas da operação, nos termos da proposta do Governo do Estado da
Paraíba e do Parecer Dedip/Diare-90/543 (Pt
3159074/90), do Banco Central do Brasil, são
as seguintes:
a) Quarítídade: a definir no resgate das
8.021.000 LFT-PB;
h} Valor nominal unitário: Cr$ 1,00 {em
29·11·90);
c_) Modalidade: nomii:tativa-transférfvd;d) Prazo de resgate: até 183 dias;
-

a

e) Forma d_e colocaç_ãQ: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução nl' 565,
de 1979. do Bacen;
f) Rendimentos: igual ao das Letras Financeirasdt> Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
g) colocação: errt fevereiro de 1991;
A operação se 3Cha devídamente autori-

zada pelo Poder Legislativo do Estado da
Para1ba, pela Leí n"5.121, de 27-1-89.
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de endividamento estabelecidos pelo Senado Federal - através da Resolução
no 94/89 - o parecer do Departamento da
Dívida Pública, do Banco Central, assinala,
com base nas avaliações de seus setores técnicos, que mesmo após a emissão pretendida
o endividamento do Estado da Parru.ba ficará
_ abaixo dos limites operacionais indicados nos
arts. 2? e 3Q da resolução supra.
Em seu ofício à presidência dei Senado Fe~
dera!, o diretor de Política Monetária do Ban-
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co Central recomenda que a presente opera~
ção não seja autorizada. Assinala ele:
"CabeMme al_ertar que, em decorrência

da liquidação extrajudicial do Banco do
Estado_ d_a P~raíba, decretada por este
Banco Central, em 20·9-90, os títulos de
emissão do Estado da Paraíba - LFI'-

PB- vencidos a partir daí, não iiVeram
seus resgates honrados (715.683 LFI'-PB
em 15110 e 2.468.000 LFTPB em 1'111,
o que, no meu entendimento, impossi-

bilita o deferimento do pleito ora apresentado, pelo menos enquanto perdurar
a inadimplência do estado frente aos papéis de sua responsabilidade."

efetuada com observância às seguintes condições básicas:
a) Valor nominal unitário: Cr$ 1,00 cada,
em 29-11-90;
- b} Modalidade: nominativa-transferível:
e) Prazo de resgate: 183 dias;
d) Rendínie"ntos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa
referencial);
e) Forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução no 565/79
do Bacen;
f) Colocação dos títulos: fevereiro de
1991.
Art. 2? A presente autorização será exer·
cida até 13 de março de 1991.
Art. 3" Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
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ofertas públicas, Letras Financeiras do Te~
souro do Estado da Paraíba (LFT- PB),
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990 -Nelson Carneiro, Presidente- Nabor Jlinior ~ Relator- Aureo MeIIo - Antônio Luiz Maya.

ANEXO AO PARECER N'' 522, DE 1990
Reda~ão
n~

final do Projeto de Resolução
98, de 1990.

-Faço saber que o Senado Federal aproVou,
nos termos do art. 52, inciso VII, da Consittuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N" , DE 1990

Autoriza o Governo do Estado da PaNo que se refe_rç à instrução processual,
raíba a emitir Letras Financeiras do Teo pedido se acha a,dequadamente informado,
souro do Es~do da Paraíba (LFT- PB)
tendo cumprido as exigéncias estabelecidas
para a substituição de 8.021.000 (LFT
pela Resolução n9 94, de 1989, do Senado
- PB).
Federal, isto é, anexado cópia da lei autorir5 SR. 1'1\ESillEI'ITE (Iram Saraiva) - 0
O
Senado Federal resolve:
zativa, detalhadas as características básicas
parecer concluiu pela apresentação do ProjeArt. to É o Governo do Estado da Paraída operação e anexadas as iqformações sobre
to de Resolução n~
, de 1990, que autoa situação financeira do estado. Sua instrução
riza o Governo do-Estado da Paraíba a emitir ba autorizado a e_m_it~x. mediante registro no
inclui, igualmente, declaração do governo esLetras Financeiras do Tesouro do Estado da Banco Central do Brasíl, exigível para tanto
a comprovação de já ter honrado os resgates
tadual de que aquela unidade da Federação
PIU'~ba (LFT - PB) para a substituição de
tem cumprido as disposições do art. 212 -da
8.021.000 de tais títulos que vencem em feve- de útulos de sua emissão, vencidos no decorrer de 1990, a quantidade de Letras FinanConstituição, do art. 38 d_o Ato das Disporeiro de 1991.
ceiras do Tesouro do Estado da Paraíba (LFT
sições Constitucionais Transitórias.
Ein discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo_ quem queira fazer uso da - PB) estritamente necessária à substituição
Quanto aos aspectos formais~ cabe assinade 8. 021.000 (oito milhões, vinte e uma mil)
palavra, encerro a discussão.
lar que, segundo o que estabelece o art. 15,
Letras Financeiras do Tesouro do Estado da
Em votação_.
da Resolução n" 94, de 1989, do Senado Fede(LFT- PB) que vencem em feveos- Srs. ·senadores que aprovam o projeto Paraíba
ral, as resoluções autorizatiyas deve_rão in-"
reiro de 1991. deduzida a parcela de doze
queiram-pe-rmanecer sentados. (Pausa.)
cluir as seguintes informações: a) valor; b)
por cento a título de juros, com vistas ao
Aprovado.
objetivo da operação; c) condições financeiA matéria vai à Comissão Diretora, para giro da dívida mobiliária do Estado.
ras básicas; d) prazo para o exercício das auParágrafo único. A emissão e a colocação
a redação final.
torizações.
dos títulos a que se refere este artigo será
Assim, à vista dos elementos anteriormeneretuada com observância das seguin~es con~
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -So· dições básicas:
te considerados, especialmente do (ato doesbre
a
mesa,
redação
finai
que
será
(fda
pelo
tado dispor de margens- utilizáveis de endivia) quantidade: a ser definida na data de
-Sr.
1~ Secretário. damento, mas levando em conta__ a informaresgate dos títulos a ser_em substituídos, dedu·
ção do Banco Central quan~o à ip.adimplência
É lida a seguinte:
zida a parcela de doze por cento a título de
recente do estado frente a papéis de sua res--juros;
ponsabilidade, somos pelo acolhimemo do
PARECER N• 522, DE 1990
b) modalidade: nominatiVa-transferível;
pedido, de forma condicionada, nos termos
c) rendímellfo: igUal ao das Letras Finan·
Red.ação
final
do
Projeto
de
Resolução
do seguinte:
ceíras do Tesouro Na,cíonal (mesma taxa refene 98, de 1990.
rencial);
A Comissão Diretora apresenta a redação
PROJETO DE RE.SQLUÇÁQ N• 98, DE 1990
d) prazo: até 183 dias;
final do Projeto de Resolução n~ 98, de 1990,
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
Autoriza o Governo do Estado da Paque autoriza o Governo do Estado da Paraiba
f)_ características dos tltulos a serem substírníba a emitir Letras Financeiras do Tea emitir e colocar no mercado, através de
tuidos;
souro do Estado (LFT-PB) par-a a substituição de 8.021.000 de tais títulos que
vencem em fevereiro de 1991.
Art. 1? ÉoGovernodoEstadodaParaí-.
ba autorizado a emitir, mediante registro no
Banco Central do Brasil, ~xigível para tanto
a comprovação de já ter honrado os resgastes
de títulos de sua emissão vencidos no decorrer de 1990, a qU<ii:ttidade de Letras FiD.anceiras do ·Tesouro do Est~do da Paraíba
(LFT-PB) estritamente neCessária à Substí~ -tuição de 8._021.000 (Oito milhões e vinte uma
mil) LFT~PB que vencem em fevereiro de
1991, deduzida a parcela de 12% (doze por
cento) a título de_ juros, com vistas ao giro
da dívida mobiliária do estado.
Parágrafo único. A emissão e a colocação'
dos títulos a que se refere este artigo ~erá

Vencimento

Quantidade
8.021.000

g) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Colocaçlo Vencimento
1°-8-91

Titulo

'590.181

Data-Base
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h) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n9 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n\'
5.121, de 27 de janeiro de 1989.
Art. 2~ A presente autorização será exercida até 13 de março de 1991.
-Art. 39 Estciresolução entra em vig'Or- riã:data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira fazer uso da
palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os sr.--Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai â promulgação.

Dezembro de 1990

fJ características dos títulos a serem substituídos:
Vencimento
1°.01-91
1°-02..91
Tota)

Quantidade
13.574.001
13.574.000
27.148.001

g) previsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:
Co1ocaç!o

Vcncimcnm

Titulo

! 0 -l-96

541826
541826

1°-2-96

Data-Bue

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 12:

Ofício n~ sn4, de 1990 (Offc"iO n9
454/90, na origem), relativo â proposta
para que seja autorizado o Governo do
Estado do Rio de Janeiro, a emitir e
colocar no mercado através de ofertas
públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro LFf-RJ~_(Dependendo de parecer da
Comissão de Assuntos-Económicos)_._
Solicito ao" nobre Senador J a mil Haddad
o parecer da Comissão de Assuntos Económicos_
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
emitir parecer.) --sr. Presidente, Srs. Senadores, o Diretor de Política Monetária do
Banco Central âO --Brasil encaminha pedido
do Governador do Estado do Rio de Janeiro
soliCitando autorização desta Casa Legislativa para proceder à emissão e colocaç_ão no
mercado, através de ofertas públicas, de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro - LFTRJ, para atender ao
giro de 27.148.001 LetraS Fin:ãnceirã:S-do Tesouro do Estado dQ Rio de Janeiro vencíVeis
nos meses de janeiro e fevereiro de 1991.
A realização da operação em questão, conforme o parecer de ils. 2 a 5, do Banco Central do Brasil, implicará em ser extrapolado
o limite de que trata o art. 3\ inico II, da
Resolução n" 94, de 15 de dezembro de 1989,
do Senado Federal, relativamente ao _exercício de 1996.
A emissão, caso autorizada, realizar-se-á

sob as seguintes condições:
a) aOOl quantidade: ser definida na data
de resgate dos títulos a serem substituídos;
b) modalidade: nominativ-a-tiailsfá(vel;
c) rendimento: igual ao das Letras Finan·
ceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa refe·
rencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nomiilal: Cr$ 1.00:

h) forma de colocação: através de ofertas
públicas nos termos da Resolução n~ 565,_pe
20-.9-79~ .do Banco Central do Brasil;
i) autoriz~ção legislativa: Lei n~ 1.389, de
28·11·88.
As informações encaminhadas pelo Banco
~_trai do Brasil a resp_eito da situação das
fina.qças do Estado do Rio de Janeiro demonstram que o parâmetro fixado no art.
3.,_, II, da Resolução n~ 94/89, do Senado fede- ral, já se encontra extrapolado, no c-orrente
exercício, o que só ocorre com conhecimento
e aprovação desta Casa Legislativa- a quem
compete, por mandamento constitucional
dispor sobre os limites da dívida pública. '
Ademais, na hipótese em exame, o que
está em causa é uma emissão de títulos para
rolagem da dívida, que não implica alteração
dos nfveis de_ endividamento,
Em situação de aperto de liquidez, impedir
os entes federados de_ promoverem o giro
de sua dívida pode ocasionar sérias dificuldades ao cumprimento de seus compromissos.
Ressalte-se, por oportuno, que a Resolução no 94/89, do Senado Federal, perdeu a
valid~d~ a 7 de dezembro passado, por haver
tenp_mado seu prazo de vigência, e que a resolução recentemente aprovada sobre a matéria
aida não está em vigor, posto que ainda não
publicada.

Vencimento
1°-1-91

E face do exposto, somos pelo acolhimento
do pelo, na fonna do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 99, DE 1990

Autoriza o GOverno do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e colocar em mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Rio de
Janeiro-::__ LFrRJ.

O Senado Federal resolve:
Art. 1? É o Governo dõ Estado do Rio
de Janeiro autorizado a emitii e a coloCar
no mercado através de ofertas públicas, um
montante de Letras Financeiras do Tesouro
do-RiO "de:Janeifo...::.. LFiRJ, -neCessáriO ao
giro de 27.148.001 LITRJ, nos meses de jan~iro e fevereiro de 1991.
Parágrafo único. A emissão e a colocação
dos títulos a que se refere-- este artigo será
efetuada com observância -das seguintes condições básicas:
a) quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serenrsubstituídos;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00;
f) características dos títulos a serem substituídos:
Quantidade
13.574.001
13.574JJOO
27.148.001

1°-2-91
Total

o

g) previsão de colocação e vencimento
dos títulos a serem emitidos.
Colocaç!o
2-1·91
1~-2-96

Vencimento

Titulo
541826
1°-2-91
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h) forma de colocação; através de ofertas
públicas nos termos da Resolução n 9 565, de
20~-9~79, do Banco Central do Br_asil;
i) autorização legislativa: Lei no 1.389, de
28-11-88.
Art. 29 A autorização de que trata esta
resolução será exercida até o dia 1" de 'feve-reiro de 1991.
Art. 3o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

ceiras do Tesouro do Estado do Rio de Janei·
ro (LFI'-RJ), nos meses de janeiro e fevereiro
de 1991.
Parágrafo único. A emissão e colocação
dos títulos a que se refere este artigo será
efetuada com observância das seguinte condi·
ções básicas:
a} quantidade: a ser definida na data de
resgate dos títulos a serein substituídos:
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b) modalidade: nominativa~transferí~el;
c) ren-dimento: igual ao das Letras Financeiras dOTesouro Nacional (mesma taxa refe·
_renciãl);
d) prazo: até 1.826 dias;
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) características dos títulos a serem substituídos:_

Vencimento

Quantidade

É o parecer. Sr. Presidente.
13.574.001
13.574.000

SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O parecer concluiu pela apresentação do Projeto
de Resolução n~
, de 1990, que "auto-

-Total

"riza o GovemQ do Estado do Rio _9e "Janeiro

27.148.001

a emitir e colocar em mercado Letras Finan-

ceiras do Tesouro do Rio de Janeiro - ·
LFTRJ:'~
.
.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai a Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre
a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
19 Secretário.

É lida a seguinte:
PARECER N• 523, DE 1990
Redação imal do Projeto de Resolução

n? 99, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n 9 99 ~ doe_ 19_90,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e a êolocar no niácadOLetras Financeiras do Te!;'>Q1JLo do EStadO do
Rio de Janeiro (LFf'RJ).
Sala de Reuniões da Comissão~ 17 de d~·
zembro de 1990. - Nelson Carneiro, Pfesi·
dente - Nabor Júnior, Relator - Pompeu
de Sousa - Áurêo Mello - Antônio l..uiz
Maya.
ANEXO AO PARECER N• 523, DE 1990
n~

Redação final do Projeto de Resolução
99, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art, 52, irii:isó VII, da Constf·
tuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W

, DE 1990

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e a colocar no mer~
cado Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio de Janeiro (LFT~RJ).
O Senado Federal resolve;
Art. 1o É o Gover.nO do Estado do Rio
de Janeiro autorizado a emitir e a colocar
no mercado, através de ofert_as públicas, um
montante de Letras...Financeíras do Tesouro
do Estado do Rio d~ _Janeiro (LF'r-RJ),ne·
cessário ao giro de 27.148.001 LetraS Finan-

g) prevtsão de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos:

Colocação Vencimento
2-1-91
-1°~2-91

10·1-96
1°-2-96

h) forma de colocaçãO:-atrãvés de ofertas
públicas nos termos da Resolução n~ 565, de
20de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n~
1.389, de 28 de novembro de 1988.
Art. 2? A aUtorização de que trata esta
Resolução será exercida até o dia 19 de feve·
reiro de 1991.
Art_. __39 Esta Resolução entra em vigor
na data df? _sua publicação.
-

·o SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
disc_ussã_g a redação.final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a di~cussáo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai_à ~romulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 13:

Ofício S-77, de 1990, (OL PRESJ/SU
- -PAR·90/Í8.179, na origem) relativo ao
pleito para que seja autorizada a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado,
através de ofert.as públicas, Cr$
14.000.000,00 (quatorze bilhões) deLe·
tras Financeiras do Tesouro Municipal
(dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Econô_micos).
Solicito do nobre Senador Jamil Haddad
o parecer da Comissão de Assuntos Econô~
mlcos.

Título

Data-Base

541.826
541.826

O SR.JAMIL HADDAD (PSB- RJ.
Para__emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
L

Considerações Iniciais

A presente solicitação foi formUlada e ins·
trufda durante a vigência da Resolução _no
94,_de 1989, do Sénado·Federal, cuja vigência
originalmente programada para espirar em
30·11·90 fQi prorrogada para até 7 de dezembro corrente. Após tal data foi apreciado e
aprovado pelo Plenário desta Casa o Substitutivo do Relator ao Projeto de Resolução
nV66, de 1990, que ainda não entrou em vigor
por se achar pendente de publicação. Nesse
caso, entende o Relator ter o Plenário do
Seriado Federal latitude para aplicar o critério que entende_r conveniente, dada a. prerro·
gativa constitucional de que se acha inves~
tido, bem como do preceito doutrinário df;
que a ausência de norma não constitui funda~
mento para que a autoridade ou órgão res~
po~sável deixe de decjdir,
Assim, diante de tal circunstãOcia, optou
o Relator_ por apreciar o pleito com base nas
normas (egais que instruíram a sua formulação, como norma de bom senso e capaz
de assegurar eq-üidade_no tratamento de pleitos simi\a:res, desde que adotada tal orientação em todos os ca~s assemelhados que
venham a ser decididos por esta C;;t-Sa nestes
dia's finais da Sessão Legislativa de 1990.
2.

Parecer

Nos termos do que dispõe o art. 99 da Resolução nP 94, de 1989, do Senado Federal, a
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro submeteu â consideração deste Senado FederaJ,
por intermédio do Banco Central do Brasil,
proposta de emissão, com conseqüente colo-

i
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cação no mercado, de 14.000.000.000 (quatorze bilhões de Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM-RF), como forma de
promover a antecipação da receita orçamentária prevista para 1991.
As condições básicas da operação, nos termos da proposta da Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro e do Parecer DEDIP/DIARE-90/513 (Pt 3!590S2190), do Banco Central, são as seguintes:
a) Quantidade: 14.000.000.000 LFTMRio;
b) Valor nominal unitário: Cr$1,00;
c) Modalidade: nominativa-transferível;
d) Prazo de resgate: 395 dias;

e) Forma de c_olocação: através_de ofertas
públicas, nos termos da Resolução

n~

565n9,

do Bacen;
t) Rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
g) Colocação: em janeiro de 1991;
h) Vencimento: 3.500.000.000 por mês, a
partir de 31-10-91.
A operação se acha devidamente autorizada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pela Lei no 1.373, de 26-1-89.
Em termos de impacto da operação sobre
os limites de endividamento estabelecidos pelo Senado Federal - através da Resolução
n~ 94/89 - o parecer do Departamento da
Dívida Pública, do Banco Central, assinala
que mesmo após a emissão pretendida o endividamento do Município do Rio de Janeiro
ficará abaixo dos limites operacionais indicados nos arts. 29 e 3o da Resolução supra.
No entanto, o Banco Central, através do
ofício de encaminhamento, de sua Presidéncia, manifesta preocupação com o impacto
negativo das operações da dívida dqs estados
e municípios nao; políticas de combate à inflação.
Quanto aos aspectos formais, cabe assinalar que, segundo o que estabelece o art. 15,
da Resolução nu 94, de 1989, do Senado Federal, as resoluções autorizativas deverão_ incluir as seguintes informações: a) valor; b)
objetivCi da operação; c) condições financeiras básicas; d) prazo para o exercício da autorização.
Assim, a vista dos elementos anteriormente considerados, especialmente dos propósitos da operação e do fato da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro dispor de margens
utilizáveis de endividamento e de capacidade
de pagamento, à luz dos_ critérios fixados pela
Resolução n~ 94/89, somos pelo acolhimento
do pedido;nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N· 100, DE
1990
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro a emitir 14.000.000..000 Letras
Financeiras do Tesouro Municipal
(LITM·RJ).
O Senado Federal resolve:
Art. l" Ê a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro autorizada a emitir, mediante registro no Banco Central do Brasil. o mon-

tante de 14.000.000.000 (quatorze' bilhões)
de Letras Financeiras do Tesouro Municipal
(LFfM-RJ), equivalentes, nesta data, a Cr$
14.000.000.000,00, com vistas _a promover a
antecipação de parte da receita orçamentária
prevista para 1991.
Parágrafo único. A emissão a que se _ref~
re ~ste artigo será e_fetuada com observanc1a
às seguintes condições básicas:
a) Valor nominal unitário: Cr$ 1,00;

b) Modalidade: nominativa-transferível;
c) Prazo de resgate: 395 dias;

d) Forma de _colocação: através d~ ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565/79,
do Bacen;
e) Rendimentos: igual ao das Letras Fi- nanceiras do Tesouro Nacional (mesma taxa
referencial);
f) Colocação: prevista para janeiro de
!991;
g) Vencimento: de 31-10-91 a 30-1-92
Art. 2° A presente autorização será exercida até 15 de março de 1991.

Art. 3o Esta resolução ent-ra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
parecer concluiu pela apresentação do Projeto de Resolução no
, de 1990, que "au~o
riza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
a emitir 14.000.000.000 Letras Financeiras do
Tesouro Municipal (LFTM-RJ).
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. S"enadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação final.
O SR. PRESlDENTE (Iram Saraiva)- Sobre- ã. mi:-sa, parecer da Comissão Diretora
que será lido pelo Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte:
PARECER N' 524, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
no 100, de 1990.
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução n~ 100, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro (RJ) a emitir 14.000.000.000 Letras Financeiras do Tesouro do Município do
Rio de Janeiro (LITM-RJ)
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de dezembro de 1990. -Nelson Carneiro, Presidente - Pompeu de Sousa, Relator - Alexaridre Costa- Áureo Mello.
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ANEXO AO PARECER N• 524, DE 1990
n~

Redação final do Projeto de Resolução
100, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VII da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N•
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
âe Janeiro a emitir 14.000.000.000 deLetras Financeiras do Tesouro Municipal
(LITM-RJ).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura MuniCipal do Rio
de JaneiÍo autorizada a emitir, mediante registro no Banco Central do Brãsil, o montante de 14.000.000-.000 (quatorze bilhões)
de Letras Financeiras do Tesouro Municipal
(LFTM-RJ), equivalente, nesta data, a Cr$
14.000.000.000,00, com vistas a promover a
·antecipação de parte da receita orçamentária
prevista para 1991.
Parágrafo único. A emissão a que se refere este artigo será efetuada com observância
das seguintes condições básicas:
a) quantidade: 14.000.000.000 de Letras
Financeiras do Tesouro Municipal (LFTMRJ);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 395 dias;
_
e) valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
f) cronograma de colocação:
data da

colocaçlo
ja.neiro/91
janeiro/91
janeiro/91
janeiro/91

qualltldade

vencimento

3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000

31-10-91
31-11-91
31-12-91
31-1-91

g) forma de colocação: através de ofertas
públicas, nos termos da Resolução n" 565,
de 20 de setembro de 1979, do Banco Central
do Brasil;
h) autorização legislativa: Lei Estadual n·•
1.373 e Decreto n" 8.355, ambos de 26 de
janeiro de 1989.
Art. 2" A presente autorização deverá
ser exercida até 15 de março de 1991.
Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
discussão. a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovada.
A m~téria vai à promulgaçªo.

Dezembro de 1990

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 14:
Mensagem n~ 79, de 1990 (Mensagem
n" 137, de 1990, na origem), rcfativa à
proposta para que seja autorizado ao Mi·
nistério da Agricultura ultimar contratação de crédito externo, no valor equivalente a até 210 milhões de dólares,

(Dependendo de parecer de Comissãode Assuntos Econômicos).
Solicito ao nobre Senador José Jgnácio Ferreira o parecer da ComiSsão de Assuntos Económicos.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PST

- ES. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Se.na_dores, com a Mensage!ll n"
79, de 1990, o Senhor Presidente d<! Repú-

blica submete à con_sf.d_cração do Senado Federal proposta no sentido de ser autorizada
a República Federativa do Brasil a celebrar,
com o Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento (Banco Mundial), operação de crédito externo no valor de US$
210,000,000.00 (duzentos e dez milhões de
dólares norte-americano_s), destinados ao financiamento parcial do Projeto de Irrigação
Nordeste I, a ser executado pela Secretaria
Executiva do Programa Nacional de Irrigação, pela Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco ~CODEVASF, pelo
Departamento Nacional de Obras de Saneamento- DNOS e pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca- DNOCS.
A operação realizar-se-á sob as seguintes
condições:

pelo. acolhimerito do pedidÔ, na forma
do seguinte

ffii)S

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 101. DE
~
1990
·, Autoriza a República Fedel-ativa do
Brasil a celebrar operação de crédito ex·
terno com o Banco Internacional de Re~
construção e Desenvolvimento (Banco
Mundial).

-o Senado Federal resolve:

Art. f" É- a República Federativa doBrasil, n~ forma do art. 4n da Resolução no 96,
de 15 de dezembro de t989, do Senado Feder~!, autorizada a celebrar contrilto de empréstimo externo no valor deUS$ 210,000,000.00
(duzentos e de~ milhões de dólares norte-americanos), com o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco
Mundial), destinados ao financiamento parcial do Projeto de Irrigação Nordeste I.
Art. zo A operação de crédito autorizado
no art. 1~ deverá obedecer às seguintes condi...
ções:
a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial)~
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Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para
a redação finaL
O SR. PRESIDE!'I'TE (Iram Saraiva) -So~
bre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
que será lido pelo Sr. lo Secretário,

É lido o seguinte:
PARECER N• 525, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
n' 101, de 1990.

A COinisSão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Resolução no 101, de 1990,
que autoriza a República Federatíva do Brasil
a celebrar operação de crédito externo com
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundfal). Sala de Rt:uniões da Çóffiíssão, 17 de dezembro de 19-90 - Nelson- Carneiro, Presidente - Romero de Sousa, Relator - Iram
Saraiva - Alexandre_ CostA - Aureo Me"ii.o.
ANEXO AO PARECER N• 525, DE 1990
Redação final do Projeto de Resolução
W 101, de 1990.

Faço saber que o Senado Federal aprovou,
b) Y1lor: US$ 210.000,000.00 (duzentos
nos termos do art. 52, inciso V, da Constie dez rrilhões de dólares norte-americandos); tuição, e eu,
Presidente, promulgo a
c~ Juros: calculados à taxa de 0,5% a.a.
seguinte
acima do custo de captação de recursos pelo
banco, apurado no semestre anterior aos res, DE 1990
RESOLUÇÃO N'
pectivos pagamentos, a serem efetivados seAutoriza
a
República
Federativa do
mestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro
Brasil a celebrar operação de crédito exde cada ano;
terno com o Banco Internacional de Re~
d) AmortiZação: em 20 prestações semesconstrução e DesenvolvimentO (Banco
trais iguais e consecutivas. no valor de US$
·
•
Mundial)
10--'5()0,000.00 (dez milhões e quinhentos mil
a) Credor: Banco Internacional de Revencendo-se
a
pridólareS--:-oorte-americanos)
construção e Desenvolvimento (Banco MunO Senado Federal resolve:
meita em 15-10-1995 e a última em 15-4-2005;
dial);
Art. 1~ É a República Fed~rativa doBrae)
Coniissâo
de
compromisso:
0,75%
a.a.
b) Valor: US$ 210.000,000.00 (duzentos e
sil, na forma do art. 4o da ResOlução no 96,
sobre os saldos do empréstimo não desemboldez milhões de dólares norte-americanos);
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Fedesado?, _exigível semestralmente juntamente
c) Juros: caulculados à taxa de 0,5% a.a.
com os juros. Excepcionalmente até 30~6-90 - ral, autorizad.a a celebrar contrato de emprés·
acima do custo de captação de recurs_os pelo
timo externo nó valor deUS$ 210 1000,000.00
tal comissão est~ fix3..c_la em 0,25% a.a.;
banco, apurado no semestre anterior aos res(duzentos e dez milhões de dólares norte-af)
Desembolsos:
pOderão
ser
efetuados
até
peqtivos pagamentos, a· serem efetivados se-·
méricanóS), com o BanCó Internacional de
30-6·95.
mestralmente, em 15 de abril e 15 de outubro
Reconstrução e DesenVolvimento (Banco
A)."t. _3~ A autorização de que trata esta
___ _
de cada ano;
Mundial), destiiiados ao financiamento parresolução será exercida no prazo de doze me·
d) Amortização: _em 20 prestações semescial do Projeto de Irrigação Nordeste L
ses· a·contar-·de sua publicação.
trais iguais e consecutivas, no valor de US$
Art. 2? A operação de crédito autorizada
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na
10,500,000.00 (dei mllhões e quinhentos mil
no art. 1" desta resolução, deverá obedecer
data de sua publicação.
dól.ares norte-americanos) vencendo-se a priàs ·seguintes condições:
Ar~._5° Revogam-se as disposições em
meira em 15-10-1995 e a última em 15-4-2005·
a) credor: Banco Internacional de Re~
contrário.
e) Comissão de compromisso: 0)5% a.a:
construção e Desenvolvimento (Banco MunÉ o parecer, Sr. PreSidente.
sobre os saldos do empréstimo não desemboldial);
sados, exigível semestralmente juntamente
b) valor: US$ 210,000,000.00 (duz_entos e
O SR. _PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
com os juros. Excepcionalmente até 30·6-90
dez milhões de dólares americanos);
parecer ço_nclui pela apresentação do projeto
tal comissão está fixada em 0,25% a. a.;
c) juro-s: calculados à taxa de meio por
, de 1990, que "autoriza
f) Desembolsos: poderão Ser efetuados até~ de Resolução n"_
a República Federativa do Brasil a celebrar cento ao anO acima do c_usto de captação de _
30·6·95.
recursos pelo banco, apurado no semestre
- operação de crédito externo com o Banco
anterior aos respectivos pagamentos, a serem
O pedid~ vem io_s_t_ruído çam parecer da
Internacional de Reconstrução e DesenvolefetiVãdos semestralmente, em 15 de abril
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional sovimento (Banco Mundial).
.,
e 15 de outp_bro de cada ano;
_bre a legalidade e constitucionalidade da~ miEm diseussão ü projetü. (Pausa.)
-d.-) amortização: em vinte pre~tações Senutas dÕ contrato e ser_ celebrado Com o Ban-'
Não havendo quem peça a palavra, encerro
co Mundial, e sobre a obediência ao disposto
mestrais igu·ais e coh~cutívas, no valor de
a
discussão.
.
US$10,500,000.00{dezipilhões e quinhentos
na Resolução no 96, de IS de dezembro de
Em votação.
1989, do Senado FederaL
mil dólares americanos) vencendo-se a priOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
Assim, considerando a importância do Promeira em 15 de outubro de 1995 e a última
grama objet_o do empréstimo em questão, so- _ pennanecer sentados. (Pausa.)
em 15 de abril de 2005;
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e) comissão de compromisso: 0,75% ao
ano sobre os saldos do empréstimo não de·
sembolsados, exigível semestralmente juntaR
mente com os juros. Excepcionalmente até
30 de junho de-1~90 tal coinissão está fiXada
em 0;25% ao ano;
O desembolsos: poderão ser efetuados até
30 de junho de 1995.
Art. 3~ A autorização de que trata esta
resolução será exercida no prazo de doze meses a contar de sua publicação.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. (Pausa.)

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados.

Ata da
4~

227~

Aprovada.

A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência convoca sessão a realizar-se hoje,
âs 22 horas e 26 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nô 57, de 1990, de inidãtiva da
Corni~são Diretora, que dispõe sobre a extinção de vinte cargos, em comissão, de assessor
legisla ti vo do grupo direção e assessoramento
Superiores do quadro permanente do Senado
FederaL, dá outras providências, tendo
PARECER, sob n~ 479, de 1990, da comissão
~ Diretora, favorável ao projeto nos termOS-de substitutivo que oferece e contrário
às Emendas n~$ 1 e 2, apresentadas de acordo
com o art. 235, II, f, do Regimento Interno.

Dezembro de 1990

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 111,
DE 1990
.
___ -~ (Em regime de urgência,
nos termos do ait. 336, b,
do Regimento Interno.)
ContinuaçãO da votação, em turno único,
do Projeto de Lei da Câmara n 9 lll, de 1990
(n9 5.429/90, na CaSa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova denominação à Empresa BraS:ileirade Turismo
-Embratur, e dá outras providências, tendo
PARECERES, proferidos em plenário, da
comissão
- De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e contrário à emenda oferecida em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 22 horas e 25
minutos.)
-

Sessão, em 17 de dezembro de 1990

Sessão Legislativa Qrdinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Iram Saraiva

ÀS 22 HORAS E26M/NUTOS. ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Nabor Júnior _-::_Áureo Mt:llo - Odacir
Soares - João Menezes - Almir Gabriel
- Oziel Carneiro- Moisés Abrão..:..... CarloS
Patrocínio - Antonio Luiz Maya - João
Castelo- Alexandre Cõitã- Chagas Rciórígues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
- Mauro Benevides - José Agripino ....:....
Marcondes Gadelha- Humberto LucenaRaimundo Lira -Marco Macicl- Ney Maranhão- Mansucto de Lavor- Carlos Lyra
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -José lgnácio Ferreira - Gerson Camata -João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Ronan Tito - Maur(cio Corrêa - Seváo Go·
mes - Mário Covas - Mauro Borges Iram Saraiva -Antônio Alves - Pompeu
de Sousa- Meira Filho - Lourenberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo
-Márcio BereZOSKi - JOsé Paulo Biso I José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE_(Iram_Sa_r~iva)- A
lista de presença acusa o comparecimento de
cinqüenta Srs. Senadores. Havendo número
regimental. declaro aberta a sessão.
Sob_ a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

-Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- A
presidéncia convoca sessão do Senado a reali~
zar-se hoje, logo após a do Congresso Nacio·
ria L

Passa-se â

ORDEM DO DIA

,,

O SE,. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item
Votação, __e:m turno único, do Projeto
de Resolução n" 57, de 1990, de iniciativa
-da Comissão Diretora. que dispõe sobrt!
a extinção de vinte carg_os, em comissão,
de assessor legislativo do Grupo-Direçãp
e ASSeSsoramento Superiçres do Quadro
Permamente_do Senado Federal, e dá
outras providências, tendo
PARECER. sob n" 479. de 1990, da
Comissão
....... Diretora, favorável ao projeto nos
termos de substitUtivo que oferece e contrário às Emendas n" 5 1 e 2, apresentadas
~-de acordo_com o art. 235, II, f, do Regimento Interno.
-

-A discussão da matéria foi encerrada em
sessão de 14 do corrente.

Votação do substitutivo, que tem preferência regimental.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar avotação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. RACHID SALDANHA DERZI
(PRN-MS. Para encaminhar a votação. Sem·
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o Projeto de Resolução n" 57, de
1990, é teimoso!

Volta novamente à apreciação dos Srs. Senadores. Eu me admiro e tinha dito que a
Mesa, ou o Presidente da Mesa, tinha o objetivo de perseguir. Alguém está entrando na
perseguição, porque nessa insistência, vendo
que realmente a Casa não deseja aprovar agora esse projeto, a um mês e pouco da eleição
da nova Mesa, vem um projeto dessa envergadura, com a reforma, para apreciarmos
agora? Não compreendo, Sr. Presidente. Não
tenho um cargo, um funcionário" nomeado
a meu pedido. Nem nos trens da alegria empreguei alguém. Não há um! Portanto, sou
insuspeito de colocar-me contrário à aprovação deste projeto de resolução.
Não é possível, Sr. Presidente! Esse projeto de resolução que extingue cargos deveria
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ser precedido de estudo técnico acuradq, 59m
vistas a:
1. Reestruturação geral do Senado, para
atender às novas disposições constitucionais
(a estrutura atual do Senado é a aprovada
pela Resolução 09 58, de 1972, com pequenas

modificações ao lo_ngo dos últimos 18 anos);
2. Lotação id(!al dos órgãos do Senado Federal, objetivando corrigir distorções flagrantes, onde alguns órgãos dispõem de servidores em excesso e, outros, se vêem obrigados a cumprir atividades com recursos humanos exíguos e com sobrecarga de trabalho;

3. Plano de carreira, objetívando corrigir
antigas anomalias eX:isteiltés no quadro funcional.

Tecnicamente, devem_qs, primeiro, debruçar-nos sobre o exame da atu.al estrutura da

Casa; em seguida, definir a lotação ideal dos
órgãos; depois, aprovarmos um novo prano
de carreira, _ç~ enfão-, finalmente, extinguir
os cargos que se verificarem desnecessáriOs.
Eticamente, não é recomendável que aprovemos, a toque de caixa, p~ojeto extinguindo
cargos a menos de 2 (dois) meses do advento
de uma nova Mesa diretora, que poderá e
deverá proceder a estudos amplos e acurados
e recomendar ao Plenário providências globais, imprescindíveis ao melhor funcionamento do Senado Federal,
A extinção dos çirrgos ora pretendida pode
causar enormes prejuízos ao quadro funcional, com conseqüências impoSsíVeis de se; avaliar no momento. Apenas para um exemplo,
há servidores na Casa corri mais de dez anos
sem nenhuma promoção e estes não Se beneficiarão das aposentadorias que estão se verificando, pois esses cargos serão extintos pura
e simplesmente.
Sr. Presidente, não é poS5ívcl. A menos
de dois meses da eleição da nova MeSa, esta,
no início do seu mandato, fará um estudo
em profundidade, para realizar realmenté-a-~
reforma administrativa desta Casa.
Não é a hora, Sr. Presidente, de aprovarmos um projeto de resolução como este.
Faço urri apelo" aos nobres Srs. Senadores:
não pennitán1 q-ue' se come_ta essa indelicadeza com._ a futura Mesa dp Sen_ado Federal!

O SR. PRESIDENTE (i<am Saraiva)- A
presidência lembra aos Srs. Senadores que
ainda teremos sessão conjunta do Congresso
e, em seguida, outra do Senado.
O Sr.'Nelson Carneiro - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

=·

. Ó SR. PRESIDENTE (Iram Saraivaf
COncedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB RJ. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do _orador.) -Si_. Presidinte, Srs. Senadores, a Mesa que se despede tem o dever de
cortar 10% dos funcionários da Casa, para
cumprir o que determina o LD9. Mais ainda:
há nesta Casa 350 C<i._rgos vagos. A cortar
aqueles cargos que têm ocupan~es, a Mesa
preferiu sugerir fossem essas 350 vagas as cortadas, porque assim já s.e estaria dando res-

po!õ.ta à determinação que em 1991 terá que
ser cúrriprida.
-De55eS 350 cargos, a Mesa teve o cuidado
de __reservar _cem, se-ndo dez para o preencimento de cai'g"os de concursados, no período
que teve a honra de presidir esta Casa o nobre
Senador Humberto Lucena. Os outros noventa, para serem providos por concurso pú·
blico entre motoristas, serventes, contínuos
e seguranças.
Alem -disso, quando esta Mesa tomou pos·
se-, encontrOu n·a Casa-140 assessores técnicos
por concurso, mais de oitenta assessores indicados_pelos Senadores e dois assessores das
liderã.nças, ao iilvés de um. Portanto, eram
mais de 220 assessores técnicos. que hoje recebem quirihentos e tantos mil cruzeiros cada
u~-~

O que fez a Mesa?
~sses eram ass_essores que não tinham o
qué fazer. Eram cargos de livre nomeação
dÓ Presidente. O Presidente poderia ter demitido os virite -e noineado os vinte, mas demitiu os vinte e não nomeou ninguém. E a
Mesa está funcionando até hoje.

Não houve, portanto, nenhum prejuízo.
Não have_rá_Qenhum. prejuízo para a Casa
se continuarem os d_uzentos e tantos assessores técnicos, cada um ganhando mai-s de
SOO mil cruzeiros e se: extinguirem apenas
aqueles vinte que são de livre nomeação do
Presidente. E esses vinte assessores[odem
ser até estra-nhos ao Senado Federal. cargo
em eomissão.
Creio que se pretendia qu_e a Mesa nomeasse vinte amigos, recolhidos onde estivessem, para exerce-r ess-es cargos, mas a Mesa
extinguiu esses cargos.
Esta Mesa nomeou, porque aprovados em
concursos realizados pela Universidade de
Brasífiã, de modo mais rigoroso, sob a Presi~
dência do Senador Humberto Lucena, dez
enfermeiros, porque não havia mais enfer~
meiros na Casa; cinco tradutores e intérpre·
tes-, porque não havia quem traduzisse rima
página ein frài'lt:ês ·ou inglês; e dez bibliote·
cãfii5s:. Não nomeou, até hoje dez, comuni·
c:rdo:re_s_ sociais e por isso o projeto ressalva
que entre os cem estão esses dez.
Têm sido numerosos os apelos, mas a Presidência entendeu qtie não há necessidade de
prover imediatamente esses cargos, porque
há muitos comunicadores sociais na Casa desviados de suas atribuiçÕes. E nomeou um taquígrafo, também aprovado em concurso anterior à gestão atual.
_Dç._ modo, q!J.e a Mesa não tem intei:-esse
em perseguir ninguém. A Mesa tem o dever
de trazer esses problemas ao plenário e o
Plenári? decide soberanamente.
' ·
Em brev:e, Sr. Prt:sidente, saio desta Presidência e até hoje, taQto aqui quanto no Congresso, nunca pedi.um voto. Nunca pedi um,
Vótó~ã"cjüâlqúer senador Qu a qualquer deputado, nesse ou naquele sentido.
Mais ainda. No primeiro dia, convoquei os
diretores da Casa para dizer que rnão dav.a

Terça-feira 18 8633

opinião sobre os pareceres que __ eles proferissem, que eles poderiam proferir livremente
seus pare·ceres. Nunca pedi a um diretor para
opinar, em qualqUer Processo, a favor ou contra.
Por isso, Sr. Presidente, estou com a consciência tranqüila. O Senado decidirá. Esta
Mesa pode orgulhar-se de ter procurado tes~
taurar o pre-stígio desta Casa, evitando os excessos e os privilégios.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Em
votação o substitutivo, que tem preferência
regimentar.
Os Srs. Senadores_ que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Sr. Presidente, peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -S.
tem apoio dos.Senadores Lourival Baptista, Meira Pilho, Alfredo Campos, João
Menezes. É o suficíente.
Vai-se realizar a verificação.
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
lugares. (Pausa.)
Os S.ts. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Ex~

(Procede-se à votação.)
_
.
VOTAM "SEM"" OS SRS. SENAOORES:
Alexandre Costa- Almir Gabriel- Cha~
gas Rodrigues - Hugo Napoleão - Humberto Luce_na- J o~é Fogaça- Leite Chaves
=-- Mansueto de Lavor - Maurício Corrêa
- Mauro Benevides- Mauro BOrgesMendes Canale - Nelson Carneiro - Oziel
Carneiro -Paulo Bisol- Ronan Tito

VOTAM '"NÃO"' OS SRS. SENAOORES:
Alfredo -Campos- João -Menezes- Lo.Urival Baptista- Marcondes Gadelha- Meirã Filho- Rachíd Saldanha Derzi.
ABSTÊM-SE OE VOTAR OS SRS. SE·
NAOORES:
Aureo Mello- Jamil Haddad_- Pompeu
de Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Votaram SIM 16 Srs:- SenadÕr_es; e NÃO,
6.
BoUVe 3 abstenções
Total: 25 votos.
Não há quorum. A votação fica adiada.
Tendo em vista que é visível e comprovada
a ausência de qu()rum,a Presidência soHcita
ao~ Srs. Senadores o comparecimeitto à sessáo conjunta do Congresso.
Normalmente, e se não houver objeção das
Lideranças, a eresidênciá aguarda 10 mino~
tos, nos termos do regimento, e repete a votação. No entanto, observámos que re;almente _
não há quorum.
Se não houver discordância das lideranças,
.
a Presidência vai encerrar a sessão.
O Projeto de Lei da Câmara n" 111, de
1990, que· constava do item 2 da pauta, fica
adiada, por falta de quorum.
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É o seguinte o item cuja vOtação fica

adiada:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ III, DE 1990
(Em Regime cte Urgência,
nos termos do art. 336, B,
do regimento interno)

Continuação da votação, em turno único,
do Projeto de Lei da Câmara n" 111, de 1990
(n\> 5.429/90, na casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova denominação à Empresa Brasileira de Turis~o
- EMBRATUR, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, proferidos em plenário! da

comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto e- contrário à -emenda oferecida em plenário.
O Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem, apenas para uma
informação.
O SR. PRESIDENTE (Iram saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador, Maurício Corrêa.
- - O SR. MAURÍCIO CORRf:A (l?DT- DF.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, antes de V. Elt.' encerrar, s6 uma
informação, pela ordem, e gostaria que V.
Ex~ me respondesse.
Na hipótese de a sessão do Congresso terminar depois da meia-noíte, mesmo assim haverá sessão de encerramento no Senado?
O SR. PRESlDENTE (Iram s3raiva) -Aí
·a Legislaú.ira já estará encerrada constitucionalmente.
O Sr. Marcondes Gadelha -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ConCedo_ a palavra a V. Ex•
O SR. MA:RCONDES GADELHA (PFLPB. Pela ordem. Sem revisão -do orador. Sr. Presidente, no encerramento desta sessão, _chamaria a atenção· p<'ra a situação melancólica em que foi jogado o projeto referente a Embratur.
Esse projeto não trata:, necessariamente,
da questão da transfer..;ncía da Embratur para
Brasília, pois tal transferência já aconteceu.
Ao pedir verificação" para a matéria, a dcstempo. fora da oportunidade, o Senador. Ja-

mil Haddad conseguiu, nã verdade, impedir
-fosse votado todo o projeto da Embratur,
que disciplina o funcionamento dessa empresa. É uma situação extremamente necessária,
agora que o Conselho Nacional de Turismo
foi extinto. Sr. Presidente, estamos malhando
em ferro frio, estamos chovendo no molhado.
Pelo menos para efeit~--~ ~ornada de consciénda:-·da Casi, quero ler o Decreto no
99.673, de 7 de novembro de 1990, que diz:
"O Presidente da República, no uso
das suas atribuições, decreta:
--- Art. 1" Fica transferida para a cidade de Brasília, Distrito Federal, a sede
da Empresa Brasileira de Turismo Embratur, a autarq'lia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Regional
da Presidência da República."
A ti-ansferência já se" deu no dia 7 de novembro de 1990. Assim, ainda que a emenda
do Senador Jamil Haddad fosse aprovada,
a transferência já estava feita.

Não se votar <~,_matéria, Sr. Presidente, impede todo o resto da proposição que disciM
plina o funcionamento da Embratur. A única
coisa que não é alcançada pela emenda do
Senador Jamil Haddad é a transferência da
Embratur para _o Distrito Federal, porque já
aconteceu. S_e a emep.da for aprovada~ o mais
que pode acontecer é_o dispositivo ser suprimido do projeto, o que é inócuo, uma vez
que esse decreto se b<l!-.eia na lei original que
criou a Embratur. Então, em qualquer circunstância, a transf~rência está feita.
A renitência em se manter essa matéria
sem solução vai prejudicar todo o funcionamento da Embratur, todo o funcionamento
do turismo nacional.
Para isso que chamaria_a_atenção da asa.
E não impede a transferência, que continuará
feita, ·quer votemos. quer não votemos, quer
aprovemos, quer rejeitemos a emenda. A esta altura posso até aprovar a emenda do Senador Jamil Haddad, quel não altera absolutamente nada.
_ !,
Sr. Presidente que se]a votada a matéria
que disciplina o funcionamento da Embratur,
para que não fiquemos com um hiato de três
meseS, de não sei quãnto tempo, durante o
qual esse funcionamento vai ficar inteiramente irregular, ·par f<ilta-de operacionalidade,
porque o Conselho Nacional de Turismo foi
extinto.

b
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Então, quem teria que resj>o~dcr seria essa
autarquia, essa nova definição de autarquia,
essa condição de autarquia t:special que _é
concedida â Embratur, por essa.circunstância.
De modo que faço um apelo a V. Ex', para
dar uma solução ao problema.

O Sr. JaniiiHaddad -Sr. Presidente, peço
a palavra, por ter sido citado. Serei rápido.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
pessoal especial. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero apenas
dizer que houve um acordo de Lideranças
nesta Casa, que as matérias que entrariam
na Ordem do Dia seriam através de acordo
de todas as Lideranças. Os Senadores'do Estado do Rio de Janeiro não tomaram ciência
de que essa matéria entraria na Ordem do
Dia, razão pela qual obstruímos, sim, e nos
sentimos muito satisfeitos de ter protelado
essa matéria para ser votada só no próximo
ano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos dos arts._ 332 e 333 do Regimento Interno, ao final da Legislatura serão argui·
vadas todas as proposições em tramitação no
Senado, exceto as. originárias da Câmara ou
por ela revisadas e com o parecer favorável
das Comissões_, e serão ainda automaticamente arquivadas as proposições que se encontram em tramitação há duas Legislaturas.
(Pausa.)
Em obediência ao disposto no art. 3~, alínea d, do Regimento Interno, combinado
com o art. 57,§ 49 , da Ç=onstituição, a Presidência comunica ao Pl_enário que no di<! 1~
de fevereirO de 1991, às 15 horas, realizarse-á a primeira reunião preparatória da 49>
Legislatura, destinada à posse dos novos Senadores. (Pausa.)
Os Srs. Senadores estão convocados para
a sessão de encerramento dos trabalhos do
Senado, que será realizado após a do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE\Iram-Saraiva)- Es·
tá encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 50
minutos:) _
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Ata da 228~ Sessão, em 17 de dezembro de 1990
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Nelson Carneiro

Neste mesmo período, o Brasil deu impor-. . medida em que os reflexos se espraiam pelos
tantes passos-noprocesso de consolidação desetores da sociedade interessados nas medimõttátka. Ao primeiro Pre-sidente da Repúdas conflituosas.
blica
pós-revolucionário
sucedeu
o
segundo,
Entre muitas lições, Milton Campos deiNabor Júnior - Áureo Mello - Odacir
xou-nos a de que "obra põlítica é obra de
Soares - João Menezes - Almir Gabriel este já eleito pela vontade direta do povo;
sabedoria". Dizía Qão se poder dispensar, no
- Oziel Carneiiõ---:- Moisés Abrão- Carias e um Congresso renovado vai repre~ntar esPatrocínio - Antonio Luiz Maya -João. . se mesmo povo a partir de fevereiro próximo.
mundo moderno. a presença, a colaboração
Mudanças profundas não se fazem, porém,
e a orientação dos técnicos -_soçiólogos, pia·
Castelo- Alexandre Co_sta- Çhag.as Rodrinejadores, economistas..., Entendia-os necesgues - Hugo Napoleão -Afonso Sancho sem traumas.
Em âmbito mundial, a discórdia estabe- sários e até felizes por ãcred.ítarem nas coisas
--Mauro Benevides- Jo_sé Agripinoleceu
forte
trincheira
no
Oriente
Médio;
a
que fazem~ Mas anotava uma distinção_ entre
Marcondes Gadelha- Humberto LucenaRaimundo Lira - Marco Maciel- Ney Ma- Alemanha, exempfo de recuperação e de
o saber e a sabedoria, esta transcendendo
prosperidade
económica
e
social,
se
vê,
uma
aquela no sentido da informação, ainda que __
ranhão- Mansueto de Lavor- Carlos Lyra
profunda e ampla.
- Francisco Rollemberg - Lourival Bap- vez-unificada territorialmente, a braços com
tista- José Ignácio Ferreira- Gerson Ca- o conflito das disparidades_ sociais e tecnolóVale a pena citar Milton Campos, literalmente:
mata - João Calmon - Jamil Haddad ~ gicas das populações do Leste e do Oeste;
e ·auniáo Soviética, superpotência mundial,
Nelson Carneiro -Alfredo Cámpos - Rc"Lembro-me da fa~osa frase de Sónan Tito - Maurício Corrêa - Severo Go- abrindo-se ao mundo, revelou-se impotente
crates, quando o orácUlo o declarOJ,l o
mes - Mário Co_vas --Mauro Borges_- para, a curto prazo, matar a fome de seu
povo.
mais sábiO dos llomei:ls: -.uEu s6 seí que
Iram Saraiva - António Alves - Pompeu
nada sei". E me lembro de Guimarães
de _Sousa- Meira Filho- Lourenberg NuPara salvar a perestroika, para salvar a deRosa, no tumulto do "Grande Sertão:
nes Rocha - Márcio Lacerda- Mendes. Camocracia,-para salvar-a paz mundial, as naVeredas". Ele coloca na boca do S<icranale - Rachid Saldanha Derzí - Wilson
ções mals i1C3s COtizam .:Se em bilhões de dólates sertanejo esta expressão: "Eu quase
Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo
res para socorrer a popul~ção russa. Mais
nada sei, mas desconfio de muita cois_a".
- Márcio Berezoski - José Paulo Bisol que um gesto de CO:r:t;lpreensão, é uma medida
Ness~ desconfiar está_ a díf~-ren:ç-a e"i:ll:ré
José Fogaça.
- ·
de sobrevivência. A fome é o maio! inimigo
o sabedor e o sábio. Via de regi-à, o sábio
da paz, no âmbltO da frum1ia, do ba:irró, -do
supõe saber pouco, mas desconfia muíto,
do
estado,
do
país
e
do
mundo.
município,
O SR. !,'RESIDENTE (Nelson Carneiro)
e o. técnico presume saber muito, mas
No caso brasileiro, as mudanças também
- A lista de presença acusa ó co-mparecidesconfia pouco".
ocasionaram e ~tão ocasionando dolorosOs
mento de 50 Srs. Senadores.
traumas.
Si~uada no meio desse confronto~
~ocíe
· Havendo número i"eginieritaJ, declarO
dade sai prejudicada, por vezes sa-crificada.
N:~ me cabe, nesta solenidade, elogiar ou
ãberta a sessão.
Eu me pergunto se acaso se pode construir
Sob a proteção de Deus, iniciamoS nossos condenar os- nimOs·goveinamentais. É mister
um Estado forte debilitando a sociedade.... É
trabalhos.
_
constatar que se tra(a de um governo de forte
- - - --- --------personalidade e de_ indiscut(vel determinaverdade que nenhuma nação pode atingir àl.A Mesa, nesta oportunidade, agradece aos ção. Cumpre-me, no entanto, alertar para tos eStágios de desenvolvimento e uma adeSrs. Senadores a col.aboração prestadaduran- alguns fatos de indisfarçável gravidade.
quada estabilidade social,_com uma inflação
te esses dois anos. Ela prócurou, quanto foi
galopante. É evidente_ que mudanças de prONo correr do ano que ora fiiida, foram tre·
possfveJ, coiabora.r para que a imagem do
fundidade exigem sacrifícios gerais. Mas é
Senado Federal não justificasse as. distorções qüentes as divergências entre a classe política
de se. questionar se existe algum plano que
que a imprensa e os mei.os de comunicação e a área executiva. Se ~sses epis<idios não
seja absolutamente perfeito e, como tal, irrecaracterizaram, ainda, uma confrontação entêm divulgado.
mediavelmente intocável.
tre poderes da República, constituem, todaNa política - e a econo_mia é um de seus
Tenho a consciência do dever cumprido.
via, um caminhCI difícil. Para que não seja
ramos - l:lão há regras fixas e imutáveis.
Srs. Senadore~. a Qua~dragésima Oitava trilhado, urge estabelecer a simbiose entre
Se não fo_r capaz 9_~- conduzir a evolução dos
Legislatura foi Restemunha de prõfundas e o técnico e o político. ,...
acontecimentos 1 cabe~Ihe a missão de se
surpreendentes mudanças no mundo e r~o
Foi o político que, para acabar com o autoadaptar a eles, ou delc;::s tirar o maior proveiBrasil. O Muro de"Betlim, tão sólido em sua ritarismo do decreto-lei, instrumentalizou o
to, para minorar efeitos negatiVos. Contra
estrutura de cimento e aço, ruiu como caMelo Executivo com a medida provisória. Mas foi
a inflação se trava não uma batalha, mas uma
'de cartas, ante o sopro do entendimento 1 dos o técnico que baitalizou o dispositivo consti~
guerra, que é composta de ~uitas batalhas,
anseios e da necessidade de paz. A peres- tucional, transformandó em regra o que o
algumas qlle se perdem, a decisiva que é' fortroika, de Gorbachev, alastrou-se por todo constituinte estabeleceu como exceção legis~
çoso ganhar. Avançar e recuar Jazem parte
o Leste Europeu e esfarrapou a Cortina de lativa.
da estratégia, Ao querer avançar sempre,
Ferro, que dividia o mundo em dois blocos
O atrito não é de hoje. A eXpressão desse
quaisquer que sejam as Circunstâncias, riem
perigosamente antagOnicOs. A democracia choque é o veto, tão animadamente utilizado
sempre se caminha para o sucesso.
provou ser o instrumento mais adequado para pelo Presidente, naturalmente convencido
promover o entendi.Inento e estabelecer a pela assessoria técnica. E o conflito entre o~
À sociedade teme a fome, mãe de todos
oo_ncórdia entre os homens e as nações.
poderes se pode agravar perigosamente, na
os desesperos.
ÀS23HORASE55MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES:

ª
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.o pacto social é a solução?

:b hoje, talvez,- o único caminho. Urge

constatar, em primeiro lugar, o que o pacto
social é um ato eminentemente político, mes~

mo quando, estranhamente, se coloque a
classe política à margem dos entendimentos.
Há muito tempo estou convencido de que
s6 um acordo entre eis diversos segmentos
sociais é instrumen-tO capaz de colocar o País
no caminho do futuro de grandeza a que tem
direito. Ao assumir a Presidência desta Casa
e do Ccingresso, convoquei, para debater o
assunto, os partidos políticos e os líderes dos
setores representativos da comunidade nacional. Foi uma tentativa que considero váfída,
embora os resultados tenham sido desalentadores. Verifico, hoje, que o momento não
era propfcio. O Governo estava em fim de
mandato e, em conseqüência, sem respaldo
para assumir compromissos sequer a curto
prazo. E a campanha eleitoral absorvia as
atenções gerais gerava um clima de esperança
que ofuscava realidades palpáveis. De qualquer forma, orgulho-me de, como Presidente
do Poder Legislativo, ter dado o primeiro
passo concreto, buscando viabilizar o acordo
nacional. Sendo o entendimento essencialmente, um ato poHtico, vale repetir, vejo com
certo ceticimo essas reuniões das quais não
participa a classe política. É esta que encontra
no diálogo a grande arma da atividade parlamentar. Mesmo assim, reconheço que já houve inegáveis avanços. Forças antagónicas
aparentemente inconciliáv:eis partiram para
o diálogo construtivõ e chegaram a alguns
denominadores com-uns. É o princípio do desarmamento dos espíritos, que deve nortear
todas as partes envolvidas na negociação, que
não é contra ninguém, mas a favor de todos,
porque a favor do Brasil. É conveniente recordar que o tão citado Pacto de Monclua
se resume às linhas mestras.de um plano económico e social, acordadas entre as partes

e em seguida desenvolvidas e cc!ccadas em
execução pelo Governo.
Srs. Senadores, terminamos uma jornada.
Estou certo de que cada um de nós cumpriu
seu dever e levou a cab_o sua missão da melhor
forma que pôde. Como um todo, o ~ena_do
e o COngeSso viveram Uma Sessão LegrslatJ.va
marcada por feitos singulares. As eleições de
15 de novembro exigiram de nós tempo e
esforços que, normalmente, dedicarfainõs à
atividade parlamentar. Mas esse foi um dever
extensivo ao nosso mandato, que cumprimos.
O episódio de inaio{·Singularidade foi o de
termos apreciado, disçutido, emendado, osbruído e votado mais dé 150 medidas provisórias, em sua grande maioria altamente polêmicas. Entre nós, discutimos,-divergimos, celebramos acordos e decidimos no voto. Com
o Poder Executivo procuramos manter um
diãlogo franco e leal, auscultando seu pensamento através de convocação de seus representantes, sobretudo em questões momentosas como foi ocasO, por exemplo, da dívida
e:rter~a. Deste modo, cumprimos o preceito
da harmonia. E tivemos opOrtUnidade de fazer valer o princípio da independência, inclu-

sive ao exigirmos re..oc;postas, dentro dos prazos, a nossos requerimentos de informações ..
Apesar de_ t~ntos esforços, nossa imagem
ante a Opiitiãõ pública não é das mais confortáveis. A imprensa, que ignora·os trabalhos
de rotina - porque a rotina e o dever não
são notícia -, não nos perdoa os deslizes.
Às vezes até injustamente. Mas ela é peça
essencial para a atividade parlamentar. Divulgando, elogiando ou criticando, cumpre
seu dever e nos estimula a melhor cumprir
nossa missão. Defeitos os teremos, cada um
de nós, individua.Jmente, e todos nós, como
instituição. O importante é que cada um de
nós se compenetre do papel que representa,
do zelo pela mandato, da necessidade do esforço pela solução dos problemas nacionais,
do co11vencimento de que o Poder Legislativo
precisa prestigiar-se ante a opinião pública.
Isso vale para os que vamos continuar no
exercíciO do mandato como para aqueles que
foram recente_mente_eleitos. A todos nos esperam-dias difíceis e espinhosos, pois árduos
serão os caminhos a serem trilhados pelo povo brasileiro nos próximos tempos.
Em nosso coração e, sobretudo neste Natal, devemos encarar a realidade, embora dura, com otimismo, a exemplo de Juscelino
Kubitschek, que, contraditando os pessimistas que proclamavam estar o Brasil à beira
do abismo, replicou: "Não há perigo. OBras~! é maior"._
Esta mensagem que_ deixo aos que aqui não continuam, não se candidataram, ou porque as umas não lhes foram ocasionalmente
favoráveis. A convivência nos tornou amigos
e sua ausência vai deixar, nos que ficam, as
marcas da saudade e da admiração. Tenho
ce:~:teza de_que, estejam onde estiverem, continuarão trabalhando pelo povo e pela Pátria,
e confio que eril breve retornarão a esta Casa.
A todos, aos que nos deixam e aos que
permanecem,__ ex_E_ress~ ~~~~ J!l~Js -~!~c~~q_s_
agra"dedm-eD.tOS Pela-COlaboração que me emprestarám na condução dos trabalhos desta
Casa.
Testemunho minha constante gratidão a
todos os membros da Comissão Diretora, que
me coube presidir, e especialmente aos ilustres Senadores Mendes Canale, Pompeu de
Sousa e Antônio Luiz Maya. que tanto -me
ajudaram a vencer_ as procelas administrativas e_ aqui não estarão na reabertura dos
trabalhos legislativos. Não foi fácil a tentativa
de impor à administração a austeridade reclamada pelo interesse público, nem a luta para
evitar tolerâncias e privilégios justificados
sob a constante alegação ·de que esta é uma
casa política. Faço votos a Deus para que
conceda aos dirigentes que vierem depois de
nós a possibilidade de dar seqüência ao que
_
não nos foi possível conCluir.
Por igual, meu agradecimento aos líderes,
sem cuja cõoperçãão teria sido impossível
vencer as dificUldades de complicadas pautas.
Cabe-me, ainda, agradecer àqueles que são
o alicerce de nosso trabalho - os ·funcionários da Casa-, na pesSoa do Diretor-Geral, o ex-Senador Passos Pórto. É hora de
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homenagear igua~_mente o Sr. Henrique Cardoso, que tão excelentes e relevantes serviços, durante tantos anos, prestou ao Poder
Legislativo.
Minhãs saudações aos jornalistas, que fazem a cobertura de nossas atividades no Senado _e no Congresso e que, pelo trabalho e
pela convivência, se incrustaram em nossa
amizade.
A todos formulo votos de um feliz Natal
e de um Ano Novo, além de venturoso, de
fecundo trabalho em favor da Nação bras-!eira. (Muito bem!)
O Sr. Ronan Tito-- Sr. Pr!ú;identê, peço
a palavra pela or?em.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo_ a palavra ao nobre Senador Ronan-Tito. V. Ex~ dispõe de três minutos. -OSR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela

ordem. S_em revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Congresso Nacional foi muitci-bemdirigido por esta Mesa. Destaco o papel de
V. Ex•, que já tinha o mais rico currículo
parlamentar, sem dúvida. V. Ex~. Sr. Presidente, deu a este País uma legislação extraor
dinária, principalmente em relação à família
No biênio que se encerra agora, V. Ex~
fez uma administração séria, correta. e na
reconstrução do estado democrático, colaborou extraordinariamente.
Quero ressaltar tambêm o_papel dos auxiliares. Gostaria, neste momento, de homenagear os nossos auxiliares na pessoa de um
ex-funcionário dedicado, inteligente, compe~
tente, capaz; qüe vestiu a camiSã do COngresso Nacional, principalmente do Senado
Federal, durante mais de 30 anos.
_
Ele serviu ao Congresso Nacional de ma·
neifã brilhante, séria, correta, e inclusive, foi
vítima de calúni.l!_ da imprensa __local,_ dassifi·
cando-o de "maraiá". Isso. Sr. Piesidente_
co~o se ele não t'rab~lhas~e~- não -se -d~di~
casse, não fizesse jus ao salário que recebi"ã.
Esqueceram, Sr. Presidente, de dizer que ele
era aposentado e retornou, para dar, mais
uma vez;-a sua contribuição, todos sabem
que estõu me referindo ao Dr. Nerione, ao
nosso querido irmão Nerione. Não foi um
funcionário da Casa, foi um colaborador extraordinário.
Quero homenagear a todos os funcionários
que djudaram esta Mesa a atravessar esse
período, esse rubicão, que é justamente a
reconstrução do estado _democrático. Enfim,
Sr. Presidente, homenageio todos os funcionários que auxíliaram a Mesa, na pessoa do
nosso amigo Dr. Nerione.
O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)--;...;.
A Mesa lamenta que algum dos Srs. Senadores não tenha concorrido às eleições ou
não tenha- merecido o apoio nas urnas. Isso
é a contingência da vida política.
Declaro encerrada a presente Sessão Legis·
lativa, com os agradecimentos da Mesa a todos os Senhores Senadores~ a todos os Srs.
funcionários e a todos os Srs. Joriui1istas: -
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O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)
Está encerrada a sessão;

(Levanta-se a sessão às 23 horas e 58
minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
Nt 266, DE 1990
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, [tem 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de conform_idade__com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão_D_ite_t.Qra n" 2, de 1973, resolve nomear JOSÉ__ RODRIG.UES MORAES para exercer o cargO, em Comissão,
de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
com lotação e exercfcio no Gabinete do Senador Amir Lando, a partir de 12 de dezembro
de 1990.

Senado Federal, 12 de dezembro de 199_0.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

da Cpmissãg Diretor"a n~ 2, de 1973, reSf)l_ve
designar CELIO ELIAS SILVA ARAUJO
Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão I, do Qua-_
dro Permanente do Senado Federal, pararesponder pelo expediente da Subsecr_etaria
Técnica Eletrônica, durante os eventuais impedimentos do títular.

go 137, do Ato n\' 31, de 1987, da Comissc'io
Diretora e, considerandO o disposto no parágrafo úilico dõ -artigo 87 dO Decreto-Lei no
2.300, de 21 de novembro de 1986, alt~rado
pelos Decretos-Leis o?' nuS 2.348, de 24 de
julho de .1987 e 2.360, de 16_d~ setembro
de 1987, resolve:

Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
-Senador Nelson Carneiro, Presidente.

18, 19, 76, 88 e 117 do Ato n'' 31, de 1987,
da Comissão Diretora, a serem adotados até
dezembro de 1990, sãO os constantes do Ane~

ATO DO PRESIDENTE
N• 268, DE 1990

O Presidente do S_enado Federal, _1,10 uso
de sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato

Art. 1o Os limites preVísfoS riOS--ãitigos

xo deste Ato.

O Presidente do senad:o Federal, no uso
da sua competência regimental e regulamentar, e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, resolve
designar a servidora LIGIA MARIA BARRETO ffiREMA, Analista Legislativo,
Área de Processo Legislativo, Classe "Especia.C'. Padrão III, do Quadro Permanente do
Senado Federal, para responder pelo expediente da Secr_etaria __ L-egislativa, nos eventuais impedimentos da titular.

Senado Federal, 18 de dezembro de 1990.
--Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 267, DE 1990
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ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
N9 009, D~ 1990
O Primeiro Secretário do Senado Federal,

no uso dâ competêiicia que·Jhe confere o arti-

·

Parágrafo ú~ico. Os valores referidos
neste artigo, independentemente de revisão
autorizada, serão automaticamente corrigidos, a-pattkdo primeiro dia útil de cada
trimestre civil, a iniciar-se pelo de janeirO
a março de 1991, tomando-se por baseavariação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN),
em comparação com o vigorante no mês .de
outubro de 1990,__desprezada do resultado final a fração_ inferior a Cr$ LOOO,OO (hum mil
cruzeiros).
Art. zo Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. -3?
contrário.

Revogam-se as disposições em

Senado Federal, 17 de dezembro de 1990.
- Senador Mendes Canale, Primeiro Secretário.
- ---

ANEXO DO ATO DO PRIMEIRO-SECCRETÁRIO
N° 009, DE 1990
ARTIGO

ITEM

NOVO VALOR

I-a
I-b
l-c

17.831.000,00
178.318.000,00
178.318.000,00

II- a

4.160.000,00
II8.878.000,00
118.878.000,00

18

II- b
II-c

I

1.188.000,00

II

178.000,00

19

.

76

-

59.439.ooo;aa

88

-

23.775.000,00

II7

lll

4.160.000,00

-
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha d~s__m.até.riac;
apreciadas de 1o a 17 de
dezembro de 1990- art. 269, II
do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS A SANÇÃO DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
- Projeto de Lei dª Cii_mara n? 80, de
1990 (n" 3.681!89, na Casa de origem), de
iniciativa ao Superior Tribunal de Justiça.
que introduz modificação na estrutura organizacional da 4" Região da Justiça Federal,
dá competência ao respectivo Tribunal Regional e determina outras providências.
Sessão: 4-12-90

- Projeto de Lei da Câmara

n~

lQQ, de

1990 (n~ 4.759/90, na Casa de origem), de
iniciativa do Ministério Público da União,
que dispõe sobre a criação das Procuradorais
nos Estados de Roraima e Amapá, e dá outras providências.
Sessã.P: 4-12-90
._
_
- Projeto de Lei da Câmara no 82, de
1990 (n' 4.675/90, na Casa de origem), que
dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários e dá outras providências.
Sessão: 11-12-90 (competência terminativa)
- Projeto de Lei da Câmara o_o 103, de
1990 (n' 5.943/90, na Casa de origem), de
iniciatvia do Presidente da República, que
altera a redação do_art._ 4" da Lei n~ 6.932,
de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as
atividades do médico residente e dâ outras
providências.
Sessão: 13-12-90
- Projeto de Lei da Câmara n9 114, de
1990 (n" 5.883/90, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
altera a redação dos arts. 29, 5.~. &, 89, 13
e 28, revoga o art. 14 da Lei na 6.729, de
28 de novembro de 1979, e dá outras providêncías.
1
Sessão: 13-12-90
- Projeto de Le:i da Câmara n" 68, de
1989 (n~ 2.648/89, na Casa de origem), que
dispõe sobre a caracterização de símbolo que
pennita a identificação de pessoas portadoras
de deficiência atiôitiva.
·
Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
_
- Projeto d_e_ Lei da Câmara n" 74, de
1990 (n"' 1.871190, na casa de origem), que
revoga o art. 508 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de lo de ma+o de 1943.
Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara- OY 86, de
1989 (n9 2~01318"9, na Casa de origem); de
iniciativa do Ministério Público Federal, que
.cria ~Procuradoria RegiOnal do Trabalho da
17• Região da Justiça do Trabalho e dá outras
pr~widências.

Sessão: 14-12~90
- Projeto de Lei da Câmara no 41,-- ift!1990 (n" 262/87, na Casa de origem), de inicia.1tiva do Presidente da República, que autoriza
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a União Federal e o Instituto de Administ!ação FiDancdra da Previâência e- Assistência Social- lAPAS a pennutarem frações
ideais de imóveis que menciona, situados nos
Municípios de Caxias do Sul e de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
Sessão: 14-12-90 (eXtraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n" 42, de
1990 (n~ 3.107/89, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
autoriza a doação do imóvel que menciona.

iniciativa do Presidente da Repllblica, qúe
reajusta pensão especial concedida pela Lei
n°3.792, de 2de agosto de 1960, a CARlviEN
ROCHA NUNES, viúva do ex-Deputado Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária~-

Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
- Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado na 176, de 1989, de autoria
do Se_nad_ox: NeJson_ Ciir!J.ejro, que dispõe sobre a Política Agrícola.
·
Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n? 119, de
1990 (n9 5.995/90, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Unico de Saúde- SUS
e sobre as transferências intergovernamen:tais
na área da saúde e dá outras providências.
Sessão: 15-12-90 (extraorôiD.ária)
-Projeto de Lei da Câmara n~ 115~ de
1990 (n" 5.975/90, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da Repúi?lica, que
altera a denominação da Fundação Centro
de Formação do Servidor. Público- FUNCEP e dá outras providências.
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n" 112, de
1990 (n" 5.802190, na Casa de origem), que
aplica às organizações sindicais de trabthadores rurais as disposições do art. 89 e inCisos,
da Constituição FederaL
Sessão: 15·12-90 (extraordinária)
-Projeto de lei da Câmara n~ 5, de 1990
(n" 8.388/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria cargos
na Procuradoria Regional do Trabalho da 14~
Região, em Porto Velho-RO, e dá outras providências.
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara no 124, de
1990 (no 5.997/90, na Casa de origem), que
altera a legislação do Imposto sobre a Renda
-relativa a incentívos fiscais, estabelece_novas
condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências.
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)
-~ ProjetO de L_ei_ da Câmara n~ 122, de
1990 (no 5.976/90, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
institui a Taxa de Conservação Rodoviária
e ~á outras ptovidênci~s.

-Projeto de Lei do Senado n" 155, de
1990, de iniciativa do Governador do Estado
do Amapá, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Amapá, para o exercício
financeiro de 1991.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS A SANÇÃO DO
GOVERNADOR DO
ESTADO DE RORAIMA
-Projeto de Lei do Senado_ n" 191, de
1990, de iniciativa do Governador do Estado
de Roraima, que autoriza o Poder Executivo'
a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$
1.544.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e
quarenta e quatro milhões de cruzeiros).
Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei do Senado no 169, de
1990, de iniciatiVa do Governador do Estado
de Roraima, que estima a receita e fiXa a
despesa do Estado de Roraima, para o exercício financeiro de 1991.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS A SANÇÃO DO
GOVERNADOR DO
DISTRITO FEDERAL

Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n~ 117, de
19-9"0 (n'1 4.791190, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a não incidência do Imposto de
Renda sobre lucros ou dividendos distribuídos a residentes ou domiciliados no exterior,
doadõs a instituições sem fins lucrativos.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n" 116, de
1990 (n 9 5.658/90, na Casa de_ origem), de

PROJETO APROVADO E
ENVIADO A SANÇÃO DO
GOVERNADOR DO
ESTADO DO AMAPÁ

- Projeto de Lei do DF n" 32, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que remíte crédíto do Imposto Predial
e Territorial Urbano, no Distrito Federal, relativo a imóvel de propriedade de componente _da Força Pxpedicionária Brasileira, e
dá Ol.ltras providências.
Sessão: 12·12-90
-Projeto de Lei do DF n" 56, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que altera a compbsição do Conselho de
Transporte Públtco Coletivo do Distrito Federal.
Sessão: 12-12-90
-Projeto de Lei do DF n" 62, de 1990,
de autoria do Senador Me ira Filho, que regula o reconhecimento da imunidade tributária
pelo GDF, em relação aos tributos de sua
competê"pda, -das e-ntidades e instituições vin·
culadas a governos estrangeiros.
Sessão: 12-12-90 (competência terminati·
va)
·
-Projeto de Lei do DF n" 59, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que aprova a pauta de valores imobiliários do Distrito Federal, para efeitos de
lançamento:do IPTU no exercício de 1991,
aUera dispositivos da legislação tributária e
dá outras providências.
Sessão: 14-12-90 (cxtraordináriâ.)
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as operações de crédito interno e externo dos
estados, do Distrito Federal, dos municípios
e de suas autarquias, e estabelece limites e
ao Orçamento do Distrito Federal créditos condições para a concessão de garantias.
SessãO: 11-12-90
suplementares até o limite de onze milhões,
-· Projeto" de Decreto Legislativo n" 24,
oitocentos e vinte e quatro mil cruzeiros.
de- 1990- (il" 153/90, na Câmara dos DeputaSessão: 15-12-90- (extraordinária)
- Projeto de Lei do DF n" 66, Je 1990, dos), que aprova o ato que outorga concessão
de iniCia-tiva do Governador do DiStrilO Fede- ã Rádio Vale do Vasa-Barris Ltda., para ex·
ral, que cria e transforma
em comiss-ão - plorar~- pelo prazo de dez anos, sem direito
do Grupo Direi;-áó- e- Assessoramento Supe- de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onde média, na cidade de Jeremoariores- DAS, no Quadro de Pessoal do Disbo,--Estado da Bahia.
trito Federal e dá outras providências.
Sessão: 11-12:-goSessão: 17-12-90- (extraordinâria)
- Projeto de Decreto Legislativo n" 26,
-Projeto de Lei do DF nu 65, de 1990,
de iniciativa do Governador do Distrito Fede- de 1990_ (n" 159/90, na Câmara dos Deputados), que aprovª _o ato que oUtorga concessão
ral, que transforma cargos em Comissão do
à Rádio Vitória de Batalha Ltda., para explo·
Grupo DireçãO--e- ASSessoramentO SUperiorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade
res, do Quadro de Pessoal do Distrito Fedede Batalha, Estado do Piauí.
ral, e dá outras providências. - Sessão: 11-12-90
Sessão:-17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei do DF o" 51, de iniciativa
- Projeto de Decreto Legislativo n·• 62,
do Govànador do Distrito Federal, que estide 1990 (n" 251!90, na Câmara dos Deputama a Receita e fixa a Despesa do DiStrito
dos), que aprova o ato que outorga concessão
Federal para o exercfcio financeiro de 1991.
à Rede Nordeste de Comunicação Ltda., paSessão: 17-12-90 (extraordíitáriãJ ___ _
ra explorar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiofuPROJETOS APROVADOS E
são de sons e imagens (televiscio), na cidade
ENVIADOS À PROMULGAÇÃO
de Caruaru, Estado de Pernambuco.
-Projeto de Decreto Legb.lativo n" 51,
Sessao: 11-12-90
de 1990 (no 218/90, na Câmara dos Deputa- Projeto de Resolução n" 68, de 1990,
dos), que aprova o texto do Acordo sob ré
que altera a Resolução n" 186, de 6 de novemCooperação Cultural celebi"ado entre o Gobro de 1987, do Senado Federal.
verno da República Federativa do Brasil e
Sessão: 11-12-90
o Governo da República Democrática Ale-Projeto de Resolução n" 69, de 1990,
mã, em Brasniã:;·a 7 de março de 1990.
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Sessão: 4-12-90
Grãnde do Sul a emitir Letras Financeiras
-Projeto de Decreto Legislativo n" 61,
do Tesouro do Estado do Rio Grande do_
de 1990 (no 127/89, na Câmara dos DeputaSul (LIT-RS).
~ dos), que aprova o ato que outorga permissão
Sessão: 11-12-90
à Santa Luzia Comunicação Ltda., para ex- Projeto de Resolução n'·' 70, de 1990:
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
que autoriza a Prefeitura Municipal de São
de exclusividade, serviço de radiodifusão soPaulo. Estado de São Paulo, a emitir e colonora em freqüência modulada, na cidade de
car no mercado, 6.191.417.692 Letras FinanLuziânia, Estado de Goiás.
-- ceitas-do Tesouro. do Município de São Paulo
Sessão: 4-12-90 __
-Projeto de Resolução n" 67, de 1990, (LITM-SP).
Sessão: 11-12-90
que autoriza o GoVerno do Estado da Bahfa
-Projeto de Resolução n" 71, d~ 1990,
a emitir um total de 14.103.560.700 de Le-tras
Financeiras do Tesouro do Estado_ da Bahia que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma(LFTBA), com temporária elevação do limi- ringá, Estado do Paraná, a contratar operate fixado no art. 3'1, I, da Resolução n" 94, ção de crédito junto à Caixa Económica Federal.
de 1989, do Senado Federal.
SesSao: 11-12-90
Sessão: 4-12-90
_
"-'-Projeto de Resolução n" 72, de 1990,
- Projeto de Resolução n·' 58, de 1990,
que-autoriza o Governo do Estado de Minas
de iniciãtiva da Comissão de_ ~Constitulção,
Gerais a emitir um total de 8.982.516. 993 LeJustiça e Cidadania, que revoga o art. 370
tras Financeiras do Tesouro do Estado de
do Regimento Interno do Senado FederaL
Minas G_erais (LFT- MG) ..
.Sessão: 6-12-90
Sessão: 11-12·90
- Projeto de Resolução n·~ 64, de;: 1990,
--Projeto de [)~crcto Legislativo n" 20,
de iniciativa da Comissão de Constituição,
de 1990_ (n" 158/89. na Càma!~l dos Deputa:
Justiça e Cidadania, que suspende a execução
dos), que aprovã o afõ que outorga concessão
dos arts. 84 e 89 da _Lei nu 2.454, de 17 de
a Televisão Capltal de Fortaleza Ltda., para
outubro de 1977, do Município de São Caeexplorar serviço de radiodifusão de sons e
tano do Sul, Estado de São Paulo.
imagens (televisão), na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará.
Sessão: 11-12-90
Sessão: 12-12-90
-Projeto de Resolução n" 66, de 1990.
- Projeto de Decreto Legislativo n" -91,
de autoria do Senador Ney Maran~cio, que
de 1990 (n" 241/90, nã Câmara dos Deputadispõe sobre limites globais e condições para

-Projeto de Lei do DF n" 64, de 1990,

de iniciativa do Governador do Distrito Fede-ral, que autoriza o Poder ExeCutivo a abrir

cargos
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dos), que aprova o texto da convenção celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos, destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscar em matéría
de impostos sobre a renda, firmada em Brasília, a 8 de março de 1990.

. Sessão: 12-12-90
- Projeto de Decreto Legislativo n" 70,
de 1990 (n·• 215/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Televisão Alvorada do Sul Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Floriano, Estado do Piauí.
Sessão: 13~ 12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução nu 77, de 1990.
que autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do- EstadÔ do
Rio de Janeiro (LFf~RJ).
Sessão: 13-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 74, de 1990.
que autoriza o Governo do Estado de São
Paulo (SP) a emitir Letras Firianceiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFT-SP).
Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 73. -de 1990,-que autoriza- o GOverilci-dO Estado de São
Paulo a emitir Bõnus do Tesouro do Estado
de São Paulo.
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n" 78, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina e elevar temporariamente os limites
de sua dívida para celebrar operação de crédito externo.
_
Ses_são: 15~12-90 (extrãordinária)
- Projeto de Resolução n'·' 79, de 1990,
que autoriza o Presidente da República a conceder a garantia da União à operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).
Sessâo: 15-12~90" (extraordinária)
- Projeto de Resolução nu 80. de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Paraná
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Paraná (LFT- PR).
Sessão: 15-12-90 (extraoidinária)
-Projetei de ResoluÇãõ n" 81. de 1990,
que autoriza a República Federativa do Brasil
a contratar operação de empréstimo externo
no valor deUS$ 150,000,000.00 (cento e cinqüenta milhõe:. de dólares), ou o seu equivalente em outras moedas.
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de
Decreto Legislativo n" 47, de 1989 (n" 174/90,
na C<imara dos Deputados), que dispõc~ohre
a .remuneração do Presidente da República
e do Vice-Presidente da República.
Sessão: 17-12-90 (extraordimiria)
- Projeto de Decreto Legislativo n" 147,
de 1990 (n" 323/90, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente da
Reptiblica e dos Ministr~--º~-Estado para
o prôximo exerclcio financeiro.
Sessão: 17-12-90 (extraOidínária)
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- Projeto de Decreto Legislativo nQ 148,
de 1990 (n~ 324/90, na Câmara dos Deputa-dos), que dispõe sobre a remuneração _dos
membros do Congresso Nacional para a legislatura de 1991 a 1995.
. .
Sessão~ 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução no .76, de 1990,
de autoria do Senador Ronan Tito e outros
Senhores Senadores, que eStabelec;_e 'coftclj~
ções para a renegociação da dívida externa
brasiieíra.
____ _
Sessão: 17-12-90 (eXtraordinária)

-Projeto de Resolução n''

83~

de 1990, _

que modifica a Resolução n" 215, de 28 de
agosto de 1986, do Senado federal,

Sessão; 17-12-90 (extraordinária}
- Projeto de_ Reliolu_ção n\' 84, de 1990,
que autoriza a República Federativa do Bra:)it
a contratar, como garantidora, operação de.
crédito ex_terno no valor de até US$
13S;ono;ooo.oo (centQ e trintt e cinco mHhões
de dólares. americanos). junto ao Banco lnte~
ramericano de Desenvolvimento (BID) e dá
outra:; providências.
SessãO: 17-12-9.0 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n" 85, de L9.90,
que -autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel) a contratar quatro operações de crédito externo.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução on 75, de 1990,
de autoria do Senador Ne.Ison Carneiro, que
aplica, no âmbito do SenadQ Fç:deral, as disposições da Lei n" 7. 956, de 20" de dezembro
de 1989; altera o _Regulamento Administra-_
tivo do Senado Federal e dá outras providências.
Sessão: 17-U-90 (extraon:Hnárja)
_ _
-Projeto de Resolução no 82, de 19QO,
que autoriza o MinistériO da Ação Social a _
ultimar contratação, de crédito externo no
valor de até US$ 350,000_,000.00_ (tré.zentos e cinqüenta milhões de dólares americanos),
junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID).
Sessão~ 17-12-90 (extraórdiiiária)
- Projeto de DecrG.tQ Legislativo n' 142,
de 1990 (no 322190, na Câmara dos Deputados), que aprova os atos que outorgam permissão às Rádios So.mbrio FM Ltda. e Mampituba FM Stéreo LtQa. para explorarem serviço de rádiodifusão___s_onora, na cfdade de
Sombrio, Estado de _Sa,ó_ta_Catarina.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Decreto Legislativo, n" 75,
de 1990 (n" 208/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Fundação EducaciOnal, Cultural e A-ssistencial de Pinheiro - FECAP, para execu~
tar, pelo prazo de 10 (dez) an~. sem direito
de exclusividade, serviços de radiofusão sonora em freqüência modulada·. com fins exclusivamente educatiyos~ na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Sessão-: 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de R~sol.ução n~ 86, çle 1990, .
que autoriza a República Federativa do Brasil_
a celebrar eontrat_o_de cessãq e_transfer~ncia
de recursos ·•a fundo perdido" com o Go-

verno do Japão, representado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Des_envolvimento_-_(Banco Mundial).
Ses_são·: 17-1_2-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n 9 _87, _de 1990,
que autoriza o Presidente da Repúblicaa conceder garantia da União à operação de crédito externo a ser contratada pelo Banco Na·
clonai de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, junto ao Banco Interamericano de_Desenvolvimento (BID).
- Sess3.o: 17-12-90 (extraordiilária)
- Piojeto de Decreto Legislativo nP 140,
de 1990 (n9 310/90, ria Câmara dos D~puta
dos), que aProva o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Educacíonal e de Radiodifusão Catedral São Seba,stião do Rio de
Janeiro, para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Gonçalo, Estado do
de Janeiro.
-sessão: 17-12-90 (extraordinária)
~ Pi-ojeto de Resolução -n9 8"8, de 1990.
que autoriza o Governo dQ- Esta_do do Rio
de Janeiro a emitir e ã Colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do-Estado do Rio de Janeiro
(LFT-RJ).
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n? 89, de 1990,
que aUtoriza a Prefeitura Municipal de São
PaUlo, Estado de São Paulo, a emitir e a
colocar no mercado, Letras Financeiras ·do
Tesouro do Município de São Paulo (LFfSP).
__
Sessão: 17·12-90 (extraordinária)
-ProjetO de Re.solqç_á_o_!]P _2Q~ _d~ 1990,
"que autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a celebrar operação de compra
e Verida com financiamento externo junto ao
Magyar Kulkereskedelmi Bank R. T., da
HUngria.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de R~solução o? 91, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emitir e a colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financei·raS-OoTesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTC).
. .. . .
.
SeSsão: 17-12-90 (extraordinária)
_ -Projeto de Resolução o? 92, de 1990.
que au"toriza o GõViinO do Estado da Bahia
a emitir Letras FinanceiraS do TesoUro do
Estado da Bahía (LFT-BA) para a substituição de 25.719.408 (LFT-BA), vencíveis no
início de 1991.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
- -Projeto 4e- Resolução no 93~ de 1990,
que autoriZa o Governo do Estado do Rio
Grande do Su'l a emitir 14.000.(1()().000 Letras
Firianceiras do EStado do Rio Grande d()Sul
(LFT·RS). .
.
Sessão: 17-12-90 (e:xtraOidinária)
-ProjetO àe Resolução n~ 94, de 1990,
qu.e autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a enlitír e colocar no mercado
Letra$ Financeiras do Tesouro _dp Estado do
Rio Grande do Sul (LFT-RS).
Se_s_s_ãQ: _1]·12-90 (extraordinária)
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-Projeto de Resolução o_9 9;5, de 1990,
que autoriza. o Gove;rno _do_Estado do Espírito Santo a emitir e a colocar no mercado _
Letras Financeiras do Te-souro do Estado do
ESpít-iio Santo.
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 96, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Norte a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado (LFTERN):
SesSão: 17-12-90 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n9 97, de 1990,que autoriza o Governo do Estado d~ ~inas
Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado (LFf-MG) para a sub$tituição
de 14.170.4~0 de tais títulos, quevencem no
íniCio de 1991.
Sessão: 17-12-9Õ (extraordiriária)
- Projeto de Resolução n 9 98, de 1990,
que autoriza o Governo do Estado da Paraíba
a emitir Letras Finanç_eiras do Tesouro dO
Estãao da Paraíba (LFf·PB) para a substituição de S.021.000 (LFT-PB).
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
---:- Projeto de_ Resolução n9 99, de 1990,
que autOriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir e a colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do
Rio de Janeiro (LF1'-RJ).
Sessão: 17-12~90 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n_9 100, de 1990,
que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro a emitir 14.000.000.000 de Letras
Financeiras d•J"Tesouro MUnicipal (LFI'MRJ).
. .
..
Sessão: 17-12~90 (extraordin~J;ia)
- Projeto 4e Resolução n 9 101, de 1990,
que autoriza a República Federativa do Brasil
a celebrar operação de crédito externo com
o Banco Internacional de R~construção e Desenvolvimento (Banco Mundial).
Sessão: 17-12-90 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS À
CÀMARA DOS DEPUTADOS
-Projeto de Lei do Senado no 106, de
1988, de autoria do SenadOr Iram Saraiva,
que estabelece os_casos_e.m que acontecerá
á identificaçãO criminal, tornando eficaz o
art. -.9~ item L VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil~ e dá ou~ras providências.
Sessâo: 3-12-90 (competência terminativa)
-Projeto de Lei do .Senado n~ 405, de
1989, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que· torna obrigatória a publicação de despesas com publicidade realizadas pela União
Federal.
Sessão: 3-12-90 (competên"cla terininatiVa)
-Projeto de _Lei do Senado nQ 88, de 1990.
de autoria do SeÕador Odãcir_So.ares, que dispõe _sobre a exploração dos serviços de
telecomunicações.
Sessão:_ 5- U-90
-Projeto de Lei do Sen~do n" 180, de
1990, de autoria do Senador Marco MacieJ, ·
que restabelece o Fundo ~açioo~l de Dc:;serj-,_
volvimento -Cientifico e Tecnológico,
Sessão: 6-12-90
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-Propos-ta de Emenda à Constituição n?
5, de 1989, de autoria do Senador Nelson
que mod!fica o§ 2i> dO art. 77 da Lei n?7.209: C_arn_eiro e oUtros Senhores Senadores, que
de 11 de Julho de 1984, que altera dispositiVos d1spoe sobre a remuneração dos deputados
estaduais e dos vereadores.
do Decreto-Lei o9 2.848, de 7 de dezembro
Sessão: 12-12-90
de 1940- Código Penal, e dá -outras provi_;_,Projeto de Lei do Senado n? 203, de
dências.
1989, de autoria do Senador Marco Maciel,
Sessão: 10-12-90 (competéncia terminatique dispõe sobre o registro de pessoas físicas
va)
ou jur(dicas junto às Casas do Congresso_NaM
-Projeto de Lei do Senado nD43, de 1990, clonai, para os fins que especifica, e dá outras
de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
providências.
que altera o artigo 294 da Lei n~' 5.869, de
Sessão: 12-12-90
11 de Janeiro de 1973 (Código ·cte Processo
-Projeto de Lei do Senado n~ 123, de
Civil).
1990, de autoria do Senador Francisco RoSessão: 10-12-90 (competência terminatillemberg, que estabelece diretrizes para uma
va)
política nacional de habitação rural e dá ou-Projeto de Lei do Senado no 136, de tras providências.
1990, de autoria do Senador Márcio Lacerda,
Sessão: 13-12-90 (competência terminatique dá nova redação ao inciso III do artigo
va) (extraordinária)
484 do Código de Processo Penal (Decre-Projeto de Lei do Senado n& 161, de
to-Lei n9 3.931, de 11 de dezembro de 1941).
1989-Complementar, de autoria do Senador
Sessão: 10-I2-9lfTCOffipe"iéncia terminati~
Fernando Henrique Cardoso, que define os
va)
serviços de qualquer natureza sujeitos ao imposto de competência dos municípios, pre-Projeto- de Lei do Senado n" 179, de
1990, de autoria do Senador Fernando Hen- visto no inciso IV do art. 156 da Constituição.
Sessão. 15-12~go (eXtraordinária)
rique Cardoso, que dispõe sobre o regime
~Substitutivo do Senado ao Projeto de
de prestação de .serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no artigo 175 da Consti- Lei da Câmara n• 47, de 1988 (n• 682/88,
na Casa de origem), que proíbe a utilização
tuição, e regula a concessão de obra pública.
Sessão: 10-12-90 (competência terminati- de clorofuorcarbonetos como propelentes em
aerosot do tipo spray e dá outras providênva)
-Projeto de Lei do Senado n~ 294, de cias.
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)·
1989, de autoria do Senador Itamar Franco,
-Projeto de Lei do Senado n? 150, de
que dispõe sobre a seleção de locais, a conStrução, o licenciamento, a operação, a fiscali- 1989-Complementar, de autoria do Senador
zação, os custos, a remuneração, a responsa- Fernando Henrique Cardoso, que dispõe,
nos termâs·ao incisO m dO art. 161 da ConstiM
bilidade civil, as garantias dos depósitos de
tuição Federal sobre o acompanhamento, perejeitas radioativos e dá outras providências.
Sessão: 10-12-90 (competência terminatí- - los beneficiários, do cálculo das quotas e da
liberação das participaÇões previstas nos arts.
va)
157, 158 e 159 da mesma carta.
-Projeto de Lei do Senadona27, de 1990,
Sessão: 15-12-90 (extraordinária)
de autoria do Senador Mário Covas, que ins- Erilenda do Senado ao Projeto de Lei
titui renda mensal vitalfCiã. em favor das pes- da Câmara n' 113, de 1990 (n' 3.145/89, na
soas portadoras de deficiência e dos idosos,
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
nos termos do ait. 203, inCiSo V, da Constide Justiça do Distrito Federal e territórios,
tuição Federal, e dá outras providências.
que dispõe sobre a organização judiciária do
Sessão: 10-12-90 (competência terminatiDistrito Federal e dos territórios.
va)
Sessão: 15M12-90 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n9 82, de 1990,
de autoria do Senador Fernando Henrique
PROJETOS APROVADOS E
Cardoso, que dispõe sobre a fiscã.Iização das
ENVIADOS À COMISSÃO DIRETORA
relações do trabalho e dá outras providências.
Sessão: 10-12-90 (competência terminati- (ART. 98, V, DO REGIMENTO INTERNO)
va)
-Projeto de Lei do Senado n~ 383 de
1989, de autoria do Senador Márcio Lace~da

-Projeto de Lei do Senad_o n9 354, de
1989, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte
e a destinação final dos resíduos de serviços
de saúde.
Sessão: 11-12-90 (competência terminati~

va)
-Projeto d~ Lei do Senado n~ 5, de 1989,
de autoria do Senador Pompeu de Sousa, que
instl.tui õ Conselho de Comunicação Social,
na forma do art. 224 da ConstituiçãO, e dá
outras providências.
Sessão; 12-12-90

-Projeto de Lei do DF n'.> 54, de 1990,
de autoria do Senador Maudcio Corrêa, que
cria a Ouvidoria-Geral do Distrito Federal,
dotada de autonomia técnica e vinculada à
Câmara LegislatiVa do Distrito Federal, com
a finalidade de fiscalizar e controlar os atos
da administração pública direta, indireta ou
fundacional do Poder Executivo do Distrito
Federal.
Sessão: 12-12-90
-Projeto de Lei do Senado n9 256, de
1989-Complementar, de iniciativa da ComisM
são Diretora, que dispõe sobre a declaração
de nulidade dos atos que tenham por objeto
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a ocupação, o domínio e a poss-e das Íerras
indígenas, ou a exploração das riquezas do
solo e dos lagos nelas existentes, e dá outras
providências.
Sessão: 12-12-90 _ __ _ __
_
-----:Projeto de Lei da _Câmara n'~ 4,5, de 1989
(n9 560/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que concede
pensão especial a Dolores Drummont de Andrade.
Sessão: 14-12-90 (extraordinária)
-Projeto de Leida Câmara no22, de 1990
(n~7 .503/86, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o
Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas- DNOCS, álltarquia vinculada ao Ministro de Estado Extraordinário para Assuntos de Irrigação, a doar o imóvel que menM
ciona, situado no Município de Icó, no Estado_ do Ceará.
Sessão: 15-12-90 (extrã6idinária)
PROJETO REJEITADO E
ENCAMINHADO AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do Senado n~ 104, de
1989, de autoria do Senador Roberto Campos, Cjue extingue, como empresas estatais,
as que foram deficitárias, privatizando-as ou
liquidando-as.
Sessão: 3-12-90 (competência terminativa)
PROJETOS DECLARADOS
PREJUDICADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do Senado n~ 221 de
1989, de autoria do Senador Odacir SO~res
que considera nulas todas as nomeações ~
admissões sem concurso pUblico, feitas na administração pública direta ou indireta e dá
outras providências.
Sessão: 7-12-90
-Projeto de Lei do Senado n'' 369 de
1989, de autoria do Senador Nelson Ca~ei
ro, que dispõe sobre os serviços notariaiS e
de registro.
Sessão: 10-12-90
-Proje"to de Resolução n9 45, de 1990,
de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso, que altera a redação do art. 16 da
Resolução do Senado Federal n" 94 de 1989
que dispõe sobre limites globais e ~ondiçóe;
para as operações de crédito interno e externo dos municípios e de suas respectivas autarquias e estabelece limites e condições para
a concessão de garantias.
Sessão: 12-12-90
-Pr_ojeto de Resolução no 62, de 1990,
de autoria do Senador Ney Maranhão, que
dá nova redação à,_ Resolução n• 94, de 198_9.
Sessão: 12-12-90
_
PROJETOS ARQUIVADOS NOS
TERMOS DO ART. 101, § 1",

DO REGIMENTO INTERN'O
-Projeto de Lei do Senado no 146, de
1990, de autoria do Senador Edison Lobão,
que cria a região metropolitana de São Luís.
Sessão: 3-12-90 (competência terminati·
va).

{.
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-Projeto de Lei do Senado n" 183, de·
1989, de autoria do Senador Lavoisier Maia,
que concede aos profe:)sores de pós-graduação incentivo financeiro por produção acad_ê_mica.

Sessão: 7-12-90 (competência tenninati-

va).
-Projeto de Lei-do Senago n'' 412, de
1989, de autoria do Senador Marcos Mendonça, que institui o ensino obrigatório de
geriatria nas faculdades de ciências da saúde.
Sessão: 7-12-90 (Competência terminati-

va).
MENSAGENS APROVADAS
RELATIVAS À ESCOLHA
DE AUTORIDADES

REQUERIMENTOS APROVADOS
-Requerimento n~ 447, de 1990, de autotia do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetas de Lei do Senado o" 20,
de 1984, 309, de 1985, 220, de 1986, 382 e
409, de 1989, e 59, de 1990, de autoria dos
Senadores Nelson Carneiro, Heráclito RoUemberg, CéSar Cais, Marcos Mendonça e
Ney Maranhão, que dispõem sobre a assistência ao idoso.
Sessão: 4-U-90 (extraordinária)
----""Requerimento no 442, de 1990, óe autoria do Senador Ney Maranhão, solicitando,
nos termos regimentais, a inclusão em Ordem
do Dia dos Projetas de Lei do Senado n"
344~-de-1989, e 38, de 1990, de..S\l<! autoria,
que regulamentam o art. 23, inCiso VIU, da_
ConStituição, e dispõe sobre a obrigatoriedade de órgãos da administração pública federal realizarem suas_ compras na Companhia
·Nacional de Abastedinento- CONAB e dá
outras providências.
Sessão: 4-12-90 (extraordinári~).

-Mensagem n"' 197, de 1990 (n• 732190,
na origem), de 15 de outubro do corrente_
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Félix Baptista de Faria, Ministro de Primeira Classe, da__ Carreira de DiPlomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Senegal.
PARECER APROVADO
.Sessão~ 13-12-90 {extraordi_nária).
~-_
-Mensagem n" 212,-de 1990 (n• 828190,
-=-Parecer n" 190, de 1990, dã ComisSão
na origem), de 20 de novembro do corrente
_Q.e- _Constituiç;fõ-,- Justiça e Cidadania, conano, pela qual o Senhor Presidente da Repúcluindo pelo indeferimento do Ofício n'·' S/33,
blica submete à defi_beração do Senado a esde 1989, do Supremo Tribunal Federal, solicicolha do Senhor G_uilherme Luiz Belford Rotando, do Senado Federal, a licença prévia
xo Leite Ribeiro, Ministro de Primeira Classe, para instauração de procedimento criminal
da Carreira de Diplomata, para exercer a funcontra o Senador João C:astelo.
Sessão: 12M12-90.
ção de Embaixador do Brasil junto à República do ChHe.
Sessão: 13-12--90 (extni.o-rdinária).
-Mensagem n" 213, de 1990 (n" 829190","
·na origem), de 20 de novembro do correqtc
ano, pela qual o Senhor Presídente da República submete à delib~tração do Senado ~.es
colha do Senhor Fernando Silva Alves, Ministro de Segunda Classe, da C3:_r~~ir~:c:re- D-íp!omata, para exercer a função de Em6ãfXador
do Brasil junto à República do Iraque.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n" 048/90.
Contratada: J. O. Marra & Cia Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto; Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação
de peças, em 1 (uma) processadora automática de filmes. marca Macrotec.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do Programa de Trabalho no
S_essão: 13-12-90 (~traordinária).
01.001.0001.202110002, e Natureza da Des.-Mensagem n• 220, de !990 (n" 827190,
pesa n" 3490.394610.
na origem), de 3 de novembro do corrente
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repún• 0146712, de 30·10·90.
blica submete à del_iberação do Senado a esValor contratual: Estimado em Cr$
colha do Senhor Jorge Carlos Ribeiro, Minis200.0UO,OO (duzentos mil cruzeiros).
tro de Primeira Classe, da CarreiJ;"a de DiploVigCncia: 12 {doze) meses a partir de
mata, para exercer a função-de_ Embaixador
13·12-90.
do Brasil Junto à República Oríental do UruSignatários: Pelo Senado Federal: José
guai.
Passos Pôrto. Pela Contratada: José de OliSessão_: 13-12...:90 (extr~_ordinária). ____ . __ _ veira Marra.
Afilãtiry Gonçalves Martins,· Diretor da
-Mensagem n• 224, qe1990 (n" 883199,
Subsecretaria de Administração de Material
na origem), de 20 de dezemb;ro_do.cm:rente
e Património.
ano, pela qual o Senhor ?_residente da Repú·
blica submete à deliQera_çã_o óo Senado a esExtrato de Termo Aditivo
colha do Douto-r Francisco Peçanha Marti~s,
Espécie:
Terceiro Termo Aditivo ao Conpara exercer Q G.argo de Ministro do Superior
trato no 030/89.
Tribunal deJust_iça, na vaga destinada a__advoContratada: Dimep -Di mas de Melo Pigado, decorrente da_ ~xoneração do Ministro
menlã S/A.
Carlos Mário Velloso, por ter sido emposContra~ante: Sef!_ad'? Federal.
sado como Ministro do Supremo Tribunal FeObjeto: Repactüação, por acordo entre as
deral.
partes, dos_ preç_os do Contrato original.
Sessão: 13-12-90 (extraordinária).
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Data da assinatura: 12-12-90
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
PassosPôrto. Pela Contratada: Luiz Gonzaga
Trajano.
Amaury Gonçalves Mai-tins, Diretor da
Subsecretária de Administração de Material
e Patrimônio.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato no 039/89.
Contratada: Lavanderia e Tinturaria Congresso Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Repactuação, por acordo entre ãs
partes, dos preços do Contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90
SigilatárioS:Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Getúlio Rodor.
'Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretária de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: S-egundo Termo Aditivo ao Contrato no 041189.
Contratada: Simão Engenharia Eletrónica
Comércio e Indústria Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Repactuação, por acor?~ entre as
partes~ dos preços do Contrato ongmal.
Data da assinatura:- 12-12-90.
O--Signatários: Pelo Senado f~deral: Dr. Jos~
Passos Pôrto. Pela Contratada: Romenos St- .mão.
Amaury Gonçah·es Martins, Diretor ~a
Subsecretaria. de Administração de Matenal
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n~ 042/89.
Contratada: Tele-Sistema Ltda,
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços. do Contrato originaL
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo.sé
Passos Pôrto. Pela Contratada: Klaus Dtetrich Guth.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor
Subsecretaria de Administração de Matenal
e F.atriiDônío.

?a

Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n''49!89.
Contratada: REMAN -_Reformas, Manutenção e Obras _Ltda.
· Contratante: Senado Federal.
Objeto: Repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatuta: 12-12-90.
Signatários: Pelo Senado Fcdeial: Dr. Jos_é
Passos Pôrto. Pela Contratada: Marcelo Oliveira Borges.
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Amaury Gonçalves Martins, Diretor -daSubsecretaria de Administração de Material
e Património.
E"trato de Termo Aditivo
Espécie: Segi.tndo Termo AdifivO ao
trato n~ 05/89.

COo~

Contratada: Magno Conservadora e ServiR
·
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Repactuação, por acordo entre as
·partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 1Z-12-9U.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Ivo Magno
Pinto.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
ços Ltda.

Extrato de Termo Aditivo
Espécie: PrimeirO Termo Aditivo ao Coo,
trato n" 3/90.
Contratada: Elevadores Sur S/A.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços· do contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: António Cardoso Farias.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.

Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato fl 5/90.
Contratada: Indústrias Villares S/A.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Repacluação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato originaL
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Luiz Alfredo
A. de_Souza.
·
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Sub:::.ecretaria de Administração de Material
e Património.
0

Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n~ 6/90.
Contratada: SITRAN - Indústria e Comércio Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Qbjeto: Repactuaçã.o, põr acordo entre as
partes, dos preços do Contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jos~
Passos Pórto. Pela Contratada: Francisco
Alencar Rodrigue~.Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimdnlo.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: PrimeirO Termo Aditivo ao Contrato n~ 7/90.

Contratada: Lavanderia e Tinturaria Congresso Ltda.
Contratante:_Senado Federal.
Objeto: Repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do Contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Getúlio Rodar.
Amaury Gonçalves Martins, Díretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 10/90.
-Contratada: Aquazul piscinas, higieniza.ção e análise química Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato original
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela contratata: António Ferreira da Silva.
Alriliüi'Y Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n~ 11/90.
Contratada: Teleservice Equipamentos e
Sezy~_os Ltda.
-- Contratante: Senado Federal
Objeto: repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Victor Verloet Serednicki..
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
-e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Adi-tivo ao Contrato 0° 24/90.
Contratada: Alfa- Sistema Contra Incêndios (DAL Pont & Teixeira Ltda.)
Contratante: Senado Federal
Objeto: repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
_Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela contratada: Valdecy de
Deus Pinto.
Amaury Gonçalves Mart_ins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e· Patiimónio.
Extrato de Teimo Aditivo
Espécie: Primeiro Te'rmo Aditivo ao Contrato 0° 30/90.
.
Contratada: Entherm - Engenharia de
-Sistemas Termomecãnicos Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: repactuaçáo, pot acordo entre as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 12-12~90.
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Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela contratada: Edmirson José de Oliveira.
Amam:y Gonçalves _Martins, _Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nD 33/90.
Contratada: HDR- Instalação, Manutenção e Comércio Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços de contrato original
Data da assinatura: 12~12-90.
Signatáríós: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pdrto. Pela Contratada: Domingos do
Rosário Ferreira.
- ___ __
.,
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n? 41/90.
Contratada: Araújo Abreu Engenharia Ltda.
Contratante: Senado Fe-deraL
Objeto: repactuação, por acordo entre a.<>
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 13-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela contratada: José Luiz FerM
ro de Oliveira Fortes.
Amaury Gonçalves Martins,Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Te.rmo Aditivo ao Con·
trato nG 44/90.
Contratada: Itautec Informática S/A (Grupo ltautec).
Coritratante: Senado Federal
Objeto: repactuação, pÕr acordo entre .as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatlua: 12-12-90.
Signatáriôs: pelo Seáado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela contratada: Sérgio Sibin
e Sérgio M. Saputo Bastos.
~·
Amaury Gonçalves Martins, Di.retor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Con·
trato n" 027/90.
Contratada: Equitel SIA- Equipamentos
e Sistemas de Telecomunicações
Contratante: Senado Federal.
Objeto: repactl,Iação, por acordo entre a~
partes, dos preços do Contrato original.
Data da assinatura: l2-12M90.
Si$natários: pelo Senado Federal: Dr. Jo~é
PassosPórto. Pela Contratada: Jorge·Erne!.to
Soares e Robertq Tadeu Couto Mazoni.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
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Extrato de Termo Aditivo
Espécie:- Primeiro_ Termo Aditivo ao Con~
trato n~ 008!90.
_
Contratada: Só Antena~ Comércio e Representações Ltda.
_
Contratante: Senado Federal.
Objeto: repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: Antônio Sérgio Bàrbosa.

Amaury Gonçalves- Martins, Diretor da
Subsecretaria de Ad~in!stração de Material
e Património.
Extrato de Termo Aditivo

Amaury Gonçalves Martins, Diretor- da
Subsecretaria de Administração de Material
e_P:atrimónio.
- E"trato de Termo Aditivo
~Esp-écie:

Primeiio Tenno Aditivo ao Con-

tiãto n' 004/90.
Contratada: TYPE- Máquinas e Serviços·
Ltda.
Çontratarit-e: Senado Federal ~
Objeto: repactuação, por acordo- eriire as
partes, dos preços do Contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
SignatáriOS:- pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Coiifratada: André Luiz
Rocha.

trato n• 038189.
Contratada: Só Antenas ·corriérCiô e Re-

- Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.

presentações Ltda.
Contratante: Senaclo Federal
Objeto: repactuação, por acordo entre as
partes, dos preços do contrato original.
Data da assinatura: 12-12-90.
Signâtários-: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pórto. Pela Contratada: António Sérgio Barbosa.

. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n~ 044/89.
Contratada: Auto Silva Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: repactuaçáo, por acordo entre as
-partes, dos preços do Contrato original.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Con-

Extrato de Termo Aditivo

Dezembro de 1990

Data da assinatura: 12-12-90.
Signatários: pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela Contratada: Mário Luiz
Magalhães Lattaro.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Subsecretaria de Administração de Material
e Património.
PARLAMENTO LATINO-AMERICANO
GRUPO BRASILEIRO
Grupo Brasileiro do

Parlamento Latino-Americano
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos estatutários, ficam convocadas
eleições para membros do Conselho Deliberativo e da Comissão Diretora do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano, a
se realizarem no dia 2 de fevereiro de 1991,
entre 9 horas é 17 horas, na Sede da Entidade,
situada no 10':' andar do Anexo I do Serlildo
Federal.
Brasília -DF 17 de dezembro de 1990.
-Senador MarcondeS Gãdelba, Presidente.

